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Titel: Välkommen till vår verklighet - en genusanalys av Försvarsmaktens könsneutrala 

reklamfilmer.

Vilhelmsson, Ottilia

Sammanfattning

I Sverige har Försvarsmakten varit öppen för kvinnor sedan år 1989. Tidigare hade de endast 

fått delta i icke-stridande enheter. I och med detta beslut avskaffades det sista manliga 

yrkesmonopolet. Trots att jämställdhet i Sverige stått högt upp på den politiska agendan i 

många år halkar Försvaret ständigt efter. Detta har sedan år 2010 resulterat i 

jämställdhetssatsningar inom Försvarsmakten, som med hjälp av bland annat mediala kanaler 

ska locka till sig fler kvinnor genom könsneutrala kampanjer.

Syftet är att undersöka hur genus och könstillhörighet gestaltas i Försvarsmaktens 

reklamfilmer och hur Försvarsmaktens syn på könsroller yttrar sig. 

Genom uppsatsen vill jag också undersöka om kampanjerna är inkluderande och 

normbrytande i relation till etnicitet och sexuell läggning. Jag vill även undersöka om 

Försvarsmakten har ändrat attityderna och de manliga samt kvinnliga stereotyperna i 

reklamfilmerna, i relation till sin historiska bakgrund som en organisation endast öppen för 

män. Jag analyserar också hur Försvarsmaktens representationer ser ut och om de utmanar 

våra idéer av hur kvinnor och män är som soldater?

Resultatet består av en kvalitativ, semiotisk innehållsanalys av fyra kampanjer, som 

tillsammans innehåller 13 reklamfilmer från år 2010- 2014. Med ett feministiskt, 

vetenskapligt perspektiv i kombination med ett genusperspektiv förs en diskussion kring 

resultatet. 

Resultatet av studien visar att Försvarsmaktens reklamfilmer inte är könsneutrala.

Försvarsmaktens vision är att få en mer jämställd arbetsplats och att man inom organisationen 

inte vill utgå från stereotyper. Utgångspunkten att de vill ändra bilden av den manliga 

organisationen, ur ett varumärkesperspektiv som marknadschefen Robert Forss uttrycker sig, 

är alltså något som inte framgår i Försvarsmaktens reklamfilmer.

Nyckelord: Försvarsmakten, kvalitativ metod, feminism, genus, kön, sterotyper.  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1.0 Inledning

I Sverige har Försvarsmakten varit öppen för kvinnor i lite mer än 25 år. Ändå har de 

problem med att rekrytera kvinnor, speciellt inom de högre posterna såsom officer och 

specialofficer, där kvinnor endast utgör cirka 5,5 procent. 

Försvarsmakten, på samma sätt som polisen, har en lång historia och tradition att falla 

tillbaka på. De båda organisationerna har alltid bestått av i huvudsak män. Ivar Eriksson, 

byråchef vid Rikspolisstyrelsen säger till tidningen Resurs;  

(www.rekryteringsmyndigheten.se):

”Det som gör att de idag utestängs är istället värderingar, historiska mönster och manliga 

strukturer. Det är oftare sådant som fäller utslag i den här diskussionen än sakliga grunder. 

Det gäller helt enkelt att passa på sina egna fördomar.” 

Försvarsmakten i Sverige har sedan länge varit en mansdominerad organisation. Det var den 

sista arbetsplasten där kvinnor fick tillträde till alla yrkesområden. Tidigare hade de endast 

fått delta i icke-stridande enheter. Därmed avskaffades det sista manliga yrkesmonopolet, år 

1989. Försvarsmakten kämpar än idag med att få en jämställd arbetsplats. De har därför haft 

målinriktade och planerade kampanjer för att värva fler kvinnor att söka den grundläggande 

militära utbildningen (GMU), bland annat genom TV-reklamer. Deras huvudmål har varit att 

influera, ändra attityder och stereotyper samt öka uppmärksamheten till denna organisation 

(www.forsvarsmakten.se). 

Tidningen Dagens Media rapporterade den 22 augusti 2013 att den grundläggande militära 

utbildningen (GMU) blivit alltmer populär hos kvinnor de senaste åren.

(www.dagensmedia.se).

Förklaringen som ges av marknadschefen Robert Forss är att man har ”slopat stereotyperna”. 

Forss anser att den positiva ökningen, från cirka fem procent de tidigare åren till dagens 20 

procent beror på att försvaret har satsat på reklam och marknadsföring. Forss anser att de 

positiva siffrorna är resultaten av en medveten strategi som går ut på att ha breda anslag i 

kommunikationen. 
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Forss, citerat ur Dagens Media, 2013; 

”Att göra oss kända för rätt saker och därmed ändra synen på Försvarsmakten utifrån ett 

varumärkesperspektiv har varit en av våra huvuduppgifter. Med facit i hand har det arbetet 

varit rätt lyckat”.

Den 14 november 2014, cirka 15 månader senare, publiceras en artikel om bristen på soldater 

i Sverige i nyhetstidningen Dagens Nyheter (www.dn.se). Ett problem är att den allmänna 

värnplikten har avskaffats sedan år 2010. Stefan Ryding-Berg, före detta chefsjurist på 

Försvarsmakten, som på regeringens uppdrag har lett arbetet men att värva frivilliga till 

Försvaret, säger att det går extra trögt att locka till sig kvinnor till det militära. Kvinnorna blir 

allt viktigare i takt med att de män som gjort värnplikten blir färre. Ryding-Berg, citerat ur 

Dagens Nyheter. ”När det gäller kvinnorna har Försvarsmakten misslyckats”.

Försvarsmaktens mediesatsningar för att värva kvinnor bland annat varit via reklamfilmer, 

broschyrer och tjejträffar. Annika Ivner, som arbetar som projektledare med 

marknadsföringen när det gäller Försvarsmaktens kampanjer förklarar att de har, tillsammans 

med Pliktverket (som i dag heter Rekryteringsmyndigheten) under flera år drivit en 

marknadsföringskampanj med syftet att värva fler tjejer. De kampanjer som gjorts från 2011 

och framåt har haft en könsneutral inriktning med målet att rekrytera både tjejer och killar till 

officers- och soldatyrket.

Försvarsmakten har fått mycket uppmärksamhet och har både blivit rosade och fått priser för 

sina kampanjer att värva unga personer till GMU. Men varför går det då så trögt för 

Försvarsmakten att få arbetsplatsen  mer jämställd? Kan man hitta strukturer i reklamfilmerna 

som når en stor publik via TV och internet, där kvinnor är i underrepresentation om man 

jämför med mannen, samt om reklamen inte alls är könsneutral, som Försvarsmakten påstår?

1.1 Syfte/Problemformulering 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur genus och könstillhörighet gestaltas i 

Försvarsmaktens reklamfilmer och hur Försvarsmaktens syn på könsroller yttrar sig. 
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1.2 Forskningsfrågor 

• Hur ser Försvarsmaktens representationer ut? Utmanar de våra idéer av kvinnor och          

män som soldater eller är Försvarsmakten med och skapar de traditionella 

representationerna av kvinnor och män?  

• Hur skiljer sig genusrepresentationen mellan män och kvinnor? Är kampanjerna          

inkluderande och normbrytande i relation till etnicitet och sexuell läggning? 

• Har Försvarsmakten ändrat attityderna och de manliga samt kvinnliga stereotyperna i          

reklamfilmerna i relation till sin historiska bakgrund som en organisation endast 

öppen för män? Konstruerar de fortfarande kvinnan som ”de andra” genom 

uteslutning, då stereotyper delar det accepterande och normala från de onormala och 

inte accepterande. Det vill säga vi och dem?

1.3 Material och avgränsningar

Jag kommer att analysera de reklamfilmer som Försvarsmakten har gått ut med från år 2011 

fram till och med år 2014,  då de är, vad Ivner kallar det, könsneutrala. Kampanjerna från 

tidigare år var riktade till antingen män eller kvinnor. Detta gjorde sig i uttryck bland annat 

genom kampanjernas namn, såsom ”Lumpen tjej”. 

Kampanjer från år 2011 till år 2013 ligger uppe på Försvarsmaktens officiella hemsida och 

kampanjen från år 2014 ligger på Försvarsmaktens mediebyrå DDB:s youtubekanal. Giselle 

Almonacid som arbetar på DDB Stockholm med press och PR hänvisar att alla kampanjer har 

gått på TV4, som är Sveriges största reklamfinansierade TV-kanal.

För att kunna analysera utifrån mina valda teman, har jag valt reklamfilmer där minst en 

person närvarar och syns i bild i mer än 10 sekunder. Därav försvinner kampanjen "det löser 

sig nog” från år 2012 då den endast visar naturkatastrofer. Kampanjen "vem bryr sig?” från 

samma år, väljer jag att inte analysera, då huvudkaraktären i filmen inte utför något, utan 

sitter på en stol i ett rum. 
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De andra två reklamfilmerna från samma kampanj visar endast natur. På så vis finner jag det 

ointressant att analysera kampanjen, då jag inte kan jämföra dessa.

Totalt kommer jag att analysera fyra kampanjer, som tillsammans innehåller 13 reklamfilmer 

som är mellan 30 och 50 sekunder långa.

1.4 Bakgrund

I Sverige så har jämställdhet stått högt upp på den politiska agendan i många år, men trots 

detta så halkar Försvaret ständigt efter. Idag är det väldigt få kvinnor som jobbar inom 

Försvarsmakten. Men i samband med att Försvarsmaken hade sin mediesatsning 

"Tjejlumpen" lyftes det fram i nyhetsmedier att det var en lyckad mediekampanj. I Sverige – 

ofta kallat världens mest jämställda land – består Försvaret enbart av drygt 12 procent 

kvinnor, bland de högre posterna endast fem procent (www.forsvarsmakten.se).

Trots jämställdhetssatsningar, FN-resolutioner, handlingsplaner och resurser består militären 

ändå idag alltså av endast ett fåtal procent kvinnor. 

1.5 Försvarsmaktens historik

Nedan följer viktiga årtal för Försvarsmaktens historik 

(Arnberg, Sundevall & Tjeder, David 2012):

1901: Allmän värnplikt för införs för män. 

Fram till 1922: Män får endast rösta om de gjort värnplikt. 

1972: Värnpliktslagens särbehandling av män grundlagsskyddas genom att värnplikten blir 

ett undantag i regeringsförordningens nya förbud mot lagar som missgynnar medborgare på 

grund av kön.

1980: Värnpliktsutbildningen öppnas för kvinnor, genom frivillig ansökan. 

1989: Kvinnor får tillträde till alla yrkesområden inom Försvarsmakten (tidigare hade de 

endast fått delta i icke-stridande enheter). Därmed avskaffades det sista manliga 

yrkesmonopolet.
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2010: Allmänna värnplikten avskaffas och ersätts av en tre månader lång, frivillig, 

grundläggande militär utbildning (GMU), öppen för alla oavsett kön. Sverige fick alltså i 

stället ett frivilligt försvar med soldater som är anställda i Försvarsmakten, och får lön.

Att män (fram till 1922) endast fick rösta om de gjort värnplikt hade även konsekvenser för 

kvinnorna. Fia Sundevall (2012) skriver i sin forskarkommentar i Könspolitiska nyckeltexter 

I: att den starka sammankopplingen mellan rösträtten och värnplikten var ett argument mot 

kvinnornas rösträttskrav – de kunde inte få rösta, för de kunde ju inte göra värnplikt. 

Värnpliktslagens särbehandling av män grundlagsskyddades 1972 genom att värnplikten 

undantogs i regeringsförordningens nya förbud mot lagar som missgynnade medborgare på 

grund av kön. Under sena 1900-talets jämställdhetsdebatt problematiserades det sällan att 

män tvingades delta i det militära försvaret. Det uppfattades inte som en jämställdhetsfråga – 

det gjorde däremot kvinnors militära rättigheter (att ha möjlighet att ”göra lumpen” och bli 

officerare). Sundevall (2012) menar att förklaringen ligger i att den svenska 

jämställdhetspolitiken under 70 och 80 -talen mest inriktades mot att eliminera 

diskriminering av kvinnor och att vidga deras möjligheter till egen försörjning. Den manliga 

värnplikten sågs därmed snarare som ett hinder för kvinnor att arbeta inom militära yrken än 

som en könsdiskriminering av män.  Det är anledningen till att det i stället för att avskaffa 

plikten för män på 80-talet, öppnades en frivillig väg för kvinnor till värnpliktsutbildningen. 

1.6 Tidigare forskning

Min undersökning är väl förankrad i tidigare forskning. På det digitala vetenskapliga arkivet 

(www.diva-portal.org), finns 562 studier om Försvarsmakten. 17 stycken finns specifikt kring 

Försvarsmakten och genus, och tio stycken studier finns om Försvarsmakten och 

jämställdhet. Dock finns ingen studie om Försvarsmaktens reklamfilmer ur ett 

genusperspektiv.

 

Anna Karlsson och Emilie Svenander Persson (2010) har utformat en kvalitativ studie, vars 

syfte att få en djupare förståelse kring om hur arbetet med jämställdhet mellan män och 

kvinnor inom Försvarsmakten påverkar de manliga officerarna. Via en halvstrukturerad 

intervjuguide, e-postintervju samt en innehållsanalys på fem informanter påvisades det de 

manliga officerarna anser att arbetet kring jämställdhetsplanen i viss mån är bristfällig och 

männen till viss del påverkas av jämställdhetsplanen.  
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De upptäckte också att jämställdhetsplanen i sig inte var något som var särskilt bekant för 

informanterna utan att de handlade efter sunt förnuft kring deras uppfattning om jämställdhet.

Marie Grönskog (2008) har skrivit en uppsats vars syfte är att undersöka hur denna 

jämställdhetsplan stämmer överens med den upplevda situationen för de kvinnliga 

yrkesofficerare som jobbar inom Försvarsmakten. Grönskog har intervjuat tre kvinnliga 

yrkesofficer. 

Resultaten forskaren kom fram till var att Försvarsmakten för dessa tre kvinnor är en bra 

arbetsplats, oavsett deras individuella livssituationer. Det finns dock fortfarande finns en hel 

del att jobba på vad gäller jämställdhetsmålen.

Johan Fyrberg och Nina Leikman  (2014) har forskat och analyserat kring genus inom 

Försvarsmakten. Forskarna har utfört en datainsamlingen, baserad på både skriftliga 

policytexter som uttrycks av Försvarsmakten, men även på intervjuer utförda med både 

kvinnor och män, militärer och civila. Forskarna har även utfört intervjuer. Fyrberg och 

Leikman kom fram till att de anställda, särskilt kvinnor i Försvarsmakten, utvecklar olika 

strategier för att överleva eller för att accepteras i den faktiska genusregimen. 

2.0 Teoretisk ram

2.1 Feministiskt vetenskapligt perspektiv

Min diskussion kommer att grunda sig i ett feministiskt vetenskapligt perspektiv, då den 

ifrågasätter rådande samhällsförhållanden. Feministiska forskare problematiserar förhållandet 

mellan könen och  kan kännas igen då man har ett kvinno- eller könsperspektiv när man 

analyserar och granskar sociala fenomen. Feministisk teori vill synliggöra hur kön är kopplat 

till maktstruktur och hur dessa maktstrukturer reflekteras i maskulina och feminina 

könsidentiteter i samhället (Gemzöe 2002; Hirdman 2001). Jag kommer med utgångspunkt ur 

feministisk teori, studera genus och könstillhörigheter i en mansdominerade organisation, 

såsom Försvarsmakten är då den  länge endast har varit öppen för endast män.
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2.2 Genus

Madeleinde Kleberg (2008), docent i medie- och kommunikationsvetenskap vid institutionen 

för journalistik, medier och kommunikation vid Stockholms universitet, menar att 

genusforskare undersöker hur vi skapar och formar det vi i dagligt tal kallar för kön. 

En stor del av denna process är något som sker i de medier vi har runt omkring oss, såsom 

tidningar, tv, radio, böcker och film. I medieforskning med genusperspektiv analyserar 

forskare hur medier framställer kvinnor och män. Man studerar vilka roller kvinnor och män 

framträder i, vilka kunskaper de har samt erfarenheter. Man analyserar också hur medier 

framställer förhållanden och maktrelationer inom och mellan könen och hur kvinnlighet och 

manlighet konstrueras (Kleberg 2008). 

Görandet av genus och kön är något som Charlotte Nilsson (2012) analyserar i Sagan som 

konserverar sociala konstruktioner - En studie av text och bild på kungahuset. Nilsson (2012) 

undersöker kungahusets kalender, som ligger ute på dess officiella hemsida, från oktober 

2012, i fråga om sociala konstruktioner och heteronormativitet och "vi och dem"-perspektiv. 

Detta undersöks genom en kvalitativ innehållsanalys där ordval, ords förekomster studeras, 

samt om det finns en dramatisk uppbyggnad eller uttalande myter.

2.3 Genussystemet

Yvonne Hirdman har skrivit artikeln Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala 

underordning (1988) där hon menar att kvinnor och män, har vissa förväntningar på sig, 

utifrån sitt biologiska kön. Hirdman (1988) anser att vi alla föds ”lika”, som barn, men att vi 

utifrån vårt biologiska kön, har vissa förväntningar och färdigskrivna roller som vår 

omgivning tillger oss. Hirdman  (1988) menar således alltså att vi inte föds till pojkar/flickor, 

män eller kvinnor, utan att detta är något som vi skapas till senare och att detta är något som 

både kvinnor och män skapar och upprätthåller.

Genussystemet handlar följaktligen om vår struktur och hur vi ordnar och kategoriserar/

strukturerar oss efter kön. Detta görs i alla sammanhang, både inom det sociala, ekonomiska

och politiska planet. Genussystemet har två inriktningar. Den första är isärhållandet mellan 

manligt och kvinnligt och att detta ses som varandras motsatser. Den andra är mannen som 

norm. Denna särhållning mellan manligt och kvinnligt, gör att arbetsmarknaden och våra 

arbetsuppgifter blir uppdelad efter vilket kön vi föds med (Hirdman 1988).
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2.4 Könsmaktsordningen

Charlotta Andersson & Ida Axelsson, (2010) har  har gjort en vetenskaplig studie vid namnet; 

Tjugo procent - En fallstudie om Malmös kommunala bolagsstyrelser. Denna vetenskapliga 

undersökning utgår från könsmärkt organisationsteori där forskarna förklarar kvinnors 

underrepresentation genom teorier om könsmaktsordning, traditioner och mäns 

homosocialitet. 

Forskarna har valt att göra en fallstudie av 11 kommunala bolag i Malmös kommun, för att 

kartlägga könsfördelningen i dessa kommunala bolagsstyrelser, via enkäter och intervjuer. 

Eftersom forskarna har ett socialkonstruktivistiskt vetenskapsperspektiv och menar att det är 

sociala relationer och språk som skapar vår verklighet, menar de också att kön är en social 

konstruktion. Därför väljer forskarna att använda begreppet kön istället för genus. 

I undersökningen är kön väsentligt eftersom de söker att finna möjliga mönster, men anser att 

begreppen manligt och kvinnligt skapas i dess sociala kontext och är föränderliga. 

Författarna  tar i sin forskning upp sociala konstruktioner om manligt och kvinnligt.  De 

hänvisar från Wahl, Holgersson & Linghags, (2001) bok Det ordnar sig: Teorier om 

organisation och kön. Att anta att  kvinnor och män är av naturen olika och därmed besitter 

olika typer av egenskaper resulterar i en slags uteslutning, där främst kvinnor stängs ute från 

maskulina sfärer.

Författarna använder sig av begreppet  könsmaktordning, taget från Wahl, Holgersson & 

Linghag, definition som lyder ” [m]aktrelation mellan könen på en strukturell nivå. I 

organisationer uttrycks den via könsstruktur och symboler” (Wahl, Holgersson & Lindahl, 

2001:38). Könsstruktur innebär fördelningen mellan män och kvinnor i antal, positioner och 

grad av inflytande i organisationen ((Wahl, Holgersson & Lindahl, 2001:37). Forskarna ger 

en klar bild från sin undersökning,  att en numerisk könsstruktur råder i de kommunala 

bolagsstyrelserna. Andersson och Axelsson (2010) använder sig också av  Jean Lipman-

Blumen’s homosociala teori. Hon myntade år 1976 begreppet homosocialitet som innebär att 

män är överordnade kvinnor och innehar majoriteten av all makt i samhället. Därför 

identifierar sig och tyr sig män till män. Kvinnor däremot är heterosociala då de som grupp 

inte har lika mycket makt eller resurser. De tvingas alltså att orientera sig till män där makten 

finns (Wahl, Holgersson & Linghag, 2001:81).  
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2.5 Organisationen

Min forskning har även ett organisationsfokus, då jag i min analys har jag valt att tolka 

Försvarsmakten och dess starka samband med maskulinitet som en homogen organisation, 

vilken har en historia av manlig dominans (Wahl, Holgersson & Linghag, 2011:105-140).

Organisationer består av människor, strukturer, aktiviteter och kulturer och skapas i syfte av 

att uppfylla mål. Om mål skall vara strategiska så krävs det att den är målorienterad. 

Det kan, enligt Jesper Falkheimer &  Mats Heide (2014) som har skrivit boken Strategisk 

kommunikation : en introduktion, vara vad man vill uppnå, hur man vill uppfattas, med vilka 

man vill sammarbeta, vilka publiker eller målgrupper som är centrala, etiska överväganden 

och relationen mellan andra aktörer. Försvarsmaktens huvudmål är att att influera, ändra 

attityder och stereotyper samt öka uppmärksamheten till organisationen. 

Organisationer är sociala system som hålls ihop av en gemensam kultur bestående av  

normer, värderingar, tankesätt, rutiner och ritualer. Organisationer är ständigt i förändring då 

omvärlden och interna förhållanden hela tiden förändras. Förändringen styrs genom 

kommunikation, vilket ger den en viktig och central roll i en organisation. För att kunna 

organisera något behöver människorna i organisationen kommunicera  

(Falkheimer &  Heide 2014). 

Forskaren Lars-Åke Larsson (2002) anser också att kommunikation har blivit en viktig faktor 

för organisationer och företag. Relationshantering, företagsinsatser, profilarbete och 

varumärkesbyggande är idag viktiga frågor som alla bygger på kommunikation. Även  Heide, 

Johansson och Simonsson anser i sin bok,  Kommunikation i organisationer (2012), att 

kommunikation och organisation är starkt sammankopplade, men också att organisationer 

förändras hela tiden. När stora organisationer förändras så får det ofta också stora 

konsekvenser. Man måste både lägga ut resurser och tid för att förändringen skall lyckas. 

Organisation och kultur är grundläggande i alla organisationer då detta görs att det hålls 

samman. 

Struktur och kultur bör finnas med när man försöker beskriva vad en  organisation är och vad 

den innehåller. Tanken med en organisation är att individer tillsammans skapar ett mervärde.  

För att kunna förstå organisationer måste man studera och  förstå deras kultur. 
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För att göra detta måste man byta fokus från organisationens ledare och chefer till deras 

medlemmar och deras roll och utveckling i organisationskulturen. Kommunikationsforskare 

studerar kultur i förhållande till symbolik, text, kritik,  identitet, effektivitet och klimat 

(Heide, Johansson & Simonsson 2012).  

Organisation som kultur har sitt fokus på människor, grupper, relationer, föreställningar, 

tankesätt och känslor. Strukturer, system och det som räknas som tekniskt är det sekundära. 

Däremot räknas det inte till det sekundära om det ses som uttryck för organisationens 

underliggande kultur. Att ha gemensamma saker att förhålla sig till är viktigt för en 

organisationskultur. Det kan vara allt från materiella saker, handlingsmönster, hur man pratar 

inom organisationen och specifika handlingar. Dock finns en tydlig bild om att kulturen är 

något som är historik bestämt, något som är socialt konstruerat och kollektivt uppbyggt inom 

en organisation vilket gör att den är svår att förändra (Larsson 2002).  Däremot räknas det 

inte till det sekundära om det ses som uttryck för organisationens underliggande kultur. 

Det finns två olika inriktningar på detta, den pragmatiska företags-kulturtraditionen, som ser 

att kulturen i en organisation går att styra och påverka och en metafortradition, som ser 

kulturen som svår att förändra då den bygger på djupa värdesystem och uppfattningar 

(Larsson 2002).

Kritiker menar att det saknas en medvetenhet om de maktrelationer som präglar både 

organisationer och deras omgivning, men också inom organisationen. Andersson och 

Axelsson (2010) anser att det svenska samhället, precis som andra samhällen i världen är 

könsmaktsstrukturerat på så sätt att gruppen kvinnor är underordnande gruppen män. 

Whal, Holgersson och Linghag  (2011:107) menar att hur vi tänker och gör kön i 

organisationer, blir tydliga först när vi ser i ett perspektiv när vi betraktar kön som något 

socialt eller kulturellt konstruera.

2.6 Identifikation 

Identifikation är en stor del av Public Relations och att kunna identifiera sig med en 

organisation är viktigt. Organisationen vill påverka sin publik och styra hur individen 

utformar sin identitet. 
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Om man väljer att se identitetsbegreppet som en beskrivning av en process så är 

identifikation synonymt med kommunikation och övertalning. För att uppnå identifikation 

genom påverkan är dessa fyra strategier vanliga (Larsson 2002:77).

1. Organisationen pekar på de värderingar som är gemensamma för organisationen och dess 

intressenter. 

2. Organisationen utmålar gemensamma fiender för att på så vis påvisa gemensamma 

intressen. 

3. Organisationen visar implicit på gemensamma intressen genom att använda sig av "Vi" 

som tilltalsord. 

4. Organisationen använder sig av förenande symboler. Organisationer spelar ofta på saker 

som är orimliga att ifrågasätta och genom att påvisa vad man inte söker så visar man 

vilka man är.

Larsson (2002) anser att genom att studera organisationers strategiska kommunikation utifrån 

ett kritisk- retoriskt perspektiv så kan man få kunskap om hur de agerar för att skapa 

identifikation mellan sig själva, sina intressenter och symboliska världen (Larsson 2002:75).

Genom att anta det tolkande perspektivet, som det kritisk- retoriskt perspektiv är, blir 

resultatet att allt som som sägs, inte ses som värdeneutrala utan antas vara en konstruktion för 

att beskriva företeelser.

Människor tolkar sina egna och andras handlingar med hjälp av symboler, vars innehåll är ett 

resultat av den pågående interaktionen, deras gemensamma historia och delade erfarenheter. 

På så vis är representationer och organisationer är starkt sammankopplade (Larsson 2002:65).

2.7 Representationer

Stuart Hall förklarar att representationer kopplar samman mening med språk till kultur. 

Representation är produktionen av mening i våra tankar som kommer ut via språket och är 

sammankopplat med semiotiken (Hall 1997:15-17). Representationer ställer frågan, vad är 

meningen i vad du ser? De innehåller flera tolkningar och kommer aldrig ha en bestämd 

mening, utan mening beror på individuella tolkningar och uppfattningar och hur 

informationen är representerad. 
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Språket betyder alltså inte endast det talade språket, utan all typ av kommunikation. Det kan 

handla om dans, musik, konst, bilder osv. Media är en av de mest maktfulla och största 

spridarna av meningen och detta beror på att teknologin kan sprida budskapet i större 

utsträckning idag. Hall menar att det vi inte ser i bilden är minst lika viktigt som det vi 

faktiskt ser.  Alla reklamer vill att vi identifierar oss med någon slags identitet 

(Hall 1997:17-18). 

Hall (1997:16) sammanfattar representationer genom att dela in ordet i två olika betydelser; 

Den första handlar om att representera något är att beskriva eller skildra något. Hall (1997) 

förklarar det med att en bild kan skildra en händelse och på så sätt också representera den. 

Den andra handlar om att representera också betyder att symbolisera eller stå för något. Hall 

(1997) tar upp exemplet att för kristna så representerar korset lidelse och korsfästelse. Denna 

del handlar alltså om symbolik.

Representation är också sammankopplat med begreppet stereotyp. Stereotyp är en förenklad, 

ofta allmän uppfattningen eller föreställning om en viss grupp människor, uppdelade i 

tillexempel nation, etnicitet, religion eller kön. Stereotyper bidrar ofta till att vidmakthålla 

fördomar och negativa attityder (Nationalencyklopedin 2015). Kleberg (2008)  anser att 

dagens stora medier kan förmedla föreställningar om hur något bör vara som sedan blir till 

sanningar. Detta bidrar till föreställningar om hur man förväntas vara, både via utseende men 

också hur man skall agera, för att bli accepterad. 

Stereotypa representationer innehåller ofta nedvärderingar för att sociala grupper sätt i 

kontrast till varandra. I och med detta görs skillnader i kategorin ”vi” och ”dom”,  vilket gör 

att ”de andra” marginaliseras för att de har vissa egenskaper. Kleberg (2008) problematiseras 

också frågan om mediernas representation av kön i förhållande till klass, etnicitet och 

sexualitet.

3.0 Metod

3.1 Vetenskaplig utgångspunkt

Min vetenskapssyn i denna forskning kommer att utgå ur ett hermeneutisk perspektiv. 
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Begreppet härstammar från det antika Grekland och betyder utläggningskonst eller 

förklaringskonst (Gilje och Grimen 2007:173). Hermeneutiken består i försök att skapa en 

metodlära för meningsfulla fenomen samt att beskriva de villkor gör det möjligt att förstå 

meningar (Gilje och Grimen 2007:173). Man kan alltså säga att den hermeneutiska forskaren 

försöker svara på frågan: "Vad är det som visar sig och vad är innebörden i det?”. 

Gilje och Grimen (2007) menar att om saknar kunskaper om en epok så kan texten vara svår 

att tolka.  Inom hermeneutiken talar man om förförståelse eller fördomar. 

Detta är något jag kommer att återkomma till. I min forskning kommer det tolkande vara en 

central beröringspunkt, utifrån mitt analysschema. 

3.2 Val av metod

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ semiotisk analys på följande kampanjer som 

ligger ute på Försvarsmaktens hemsida (www.forsvarsmakten.se);

Välkommen till vår verklighet. 2011 - Kampanjen innehåller två stycken reklamfilmer.

Det löser sig nog. 2012 - Denna kampanj faller bort i undersökningen då den endast visar 

bilder på katastrofer runt om i världen.

Vem bryr sig? 2012 - Kampanjen "vem bryr sig?” från samma år, väljer jag att inte heller att  

analysera. Huvudkaraktären i filmen inte utför något, utan sitter på en stol i ett rum, utan 

repliker. De andra två reklamfilmerna från samma kampanj visar endast natur. På så vis finner 

jag det ointressant att analysera kampanjen då jag inte kan jämföra dessa.

Vad håller du på med? 2013 - Kampanjen innehåller fyra stycken reklamfilmer.

Det är mycket nu, 2013 - Kampanjen innehåller sex stycken reklamfilmer.  Fyra av 

reklamfilmerna är dock dubletter. Det är alltså samma reklamfilm, men med olika spellängd.  

Enligt Almonacid, så är förklaringen till detta att de anpassar reklamfilmerna till den 

reklamtid de får på TV-kanalerna. För att göra ett urval av dessa, väljer jag att analysera det 

tre originalfilmerna som är som är längst.

De reklamfilmer som följer nedan ligger inte ute på Försvarsmaktens hemsida, utan på dess 

mediebyrås ddbsthlm:s youtubekanal. Kampanjen heter;

Som vilket annat jobb som helst, nästan. 2014 - Kampanjen innehåller fyra stycken 

reklamfilmer.
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3.3 Motiv för val av metod - semiotik 

Studiet av tecken och deras sätt att fungera kallas semiotik (Fiske 1997:61). Ursprungligen 

kommer ordet från latin som betyder just tecken. Semiotik handlar om att analysera mening 

genom att titta på tecken, såsom ord, bilder, symboler och så vidare (Bignell 2002:1).

Det delas in i tre steg (Fiske 1997:61). 

• Först studeras själva tecknet, deras olika sätt att förmedla betydelse och hur de står i 

relation till de personer som använder dem. 

• Steg två är i de koder eller system i vilka tecknen organiseras. 

• Steg tre är den kultur inom vilken av dessa koder och tecken arbetar.

Semiotikens grundläggande tes är att människor, på alla platser och i alla tider ingår i 

betydelseprocesser, som skapar mening med deras tillvaro. Semiotik handlar om vad 

betydelse är, var och hur den kan uppstå och hur den kopplas ihop och sätts samman med 

andra betydelser. Semiotik handlar alltså om att försöka förstå kulturer i sin helhet genom att 

försöka se åt alla aspekter där människor med hjälp av tecken skapar betydelser i språk, i 

bild, i kläder med mera (Drotner, Jensen, Poulsen & Schroder 2000:183). 

Att göra en semiotisk analys av reklam är att inte ovanligt. Många tidigare studier av 

semiotisk analys av reklam används som en kritik av reklamers roll för att den håller fast vid 

myter vilket gör att den dominerande ideologin håller sig kvar (Bignell 2002:31). 

Vi blir uppmuntrade att själva se den produkt eller service som det görs reklam för och med 

hänsyn av de aspekter av vår sociala kultur som vi be finner oss i, i termer av myters mening, 

koder och tecken. Semiotisk analys av tecken och koder av reklam har ofta kritiserat mytens 

strukturer av mening som reklam använder sig av för att kommunicera. 

Reklamers funktion är att sälja saker till oss på ett eller annat sätt, men den har också en 

annan funktion, nämligen att den skapar strukturer.

Men Försvarsmakten vill inte att vi köper något. Detta förklara Bignell (2002:31) med att 

många reklamer vill dock inte direkt att vi köper något, utan framförallt vill de underhålla 

oss. Exemplevis genom att visa något som vi måste fundera, tänka och klura på, eller 

demonstrerar sin egen medvetenhet.
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3.4 Myter

Claude Lévi-Strauss och Roland Barthes är de två personer som ses som pionjärer inom 

medieforskningen. 

Lévi-Strauss hade en teori om att myter är grundläggande teckenstrukturer, där motsatsspar 

ställs mot varandra, såsom varm/kall, natur/kultur, mörk/ljus, kvinna/man 

(Drotner, Jensen, Poulsen & Schroder 2000:88). Saussure är också en pionjär när det kommer 

till semiotik och myter. Han menar att våra förkunskaper och förförståelse om vår verklighet 

är konstruerad av andra ord och symboler som vi använder. Alla våra tankar, erfarenheter och 

vår egen personliga identitet beror på det system av tecken som redan existerar i den kultur 

som ger mening till vårt medvetande och verklighet (Bignell 2002:6-7). Pratade eller skrivna 

ord är bara exempel på vad Saussure trodde skulle vara framtiden vilket karakteriserar 

människan: att vi använder tecken för att kommunicera mening för varandra 

(Bignell 2002:9). Ordet myt använder Barthes som en troende, i dess ursprungliga mening. 

En myt är alltså en berättelse med vilken en kultur förklarar eller uppfattar någon aspekt av 

verkligheten eller naturen. Primitiva myter handlar tillexempel om livet döden, eller om gott 

och ont och våra sofistikerade myter handlar tillexempel om manlighet och kvinnlighet eller 

om familjen (Fiske 1997:121). 

Reklamer använder sig av tecken, koder och myter som vi redan har i den kultur vi befinner 

oss i (Bignell 2002:31). Att analysera reklam ur ett semiotisk perspektiv gör att man måste 

studera de nära och noggrant, då man vill identifiera de visuella tecken i reklamen. Detta görs 

för att se hur tecknen är organiserade av de paradigm som finns i vår kultur. Jag kommer 

också studera vilka myter som reklamen använder sig av, och om dessa myter förstärker eller 

utmanar oss (Bignell 2002:32).

Det första steget man gör när man analyserar reklam är att notera de olika tecknen i själva 

reklamen. Man kan anta att allt som verkar ge mening för oss i reklamen är ett tecken, allt 

ifrån ord till visuella bilder. Vid första anblicken så verkar de flesta av dessa tecken visa den 

denotation som den faktisk visar, men i reklamfilmer så är det sällan så utan det finns alltid en 

tanke bakom allt, en konnotation, som endast blir tydlig när vi väl analyserar dem (Bignell 

2002:32). 

!19



3.5 Denotation och konnotation
För att jag skall komma in på djupet i reklamfilmerna kommer jag att göra analysen i två steg, 

en denotativ del och en konnotativ del. 

På den denotativa delen kommer jag återge de uppenbara detaljerna som syns på 

reklamfilmen och på den konnotativa delen kommer jag att gå ned på djupet för att analysera 

det som inte syns eller sägs rakt ut. Jag kommer att inkludera semiotik i min innehållsanalys 

och  jag kommer låta mitt fokus ligga på myter. 

Konnotation definieras som språk, något icke-individuellt. En konnotation är alltså en 

betydelse som är gemensamt för ett språksamfund. Konnotationen bygger också på en 

underliggande denotation (Drotner, Jensen, Poulsen & Schroder 2000:202). 

Det är ofta mycket bra att analysera mediebudskap med hjälp av denotation och konnotation 

genom att det hjälper till när man ska göra en detaljerad iakttagelse av text och bild som jag 

skall göra i denna analys. Först registrerar man vilka tecken texten använder sig av och vad 

dessa teckens neutrala betydelse är. Sen registrerar man bilden som alla människor skulle 

kunna se den. Efter detta ställer jag frågor i en konnotativ analys. Alltså vilka kulturella 

betydelser eller värdeladdningar som tecknen bär med sig som bibetydelser. Tillexempel; det 

neutrala ordet "kostym" kan konnotera "affärsman" eller ”man". Denna tolkning kanske man 

inte alls skulle göra i en kultur där alla, oavsett könstillhörighet, normalt sätt går klädda i 

kostym. Det flesta bilder i medier idag är del av en arrangerad verklighet, vilket innebär att 

innehållet inte kan uppfattas som oberoende av kultur  (Drotner, Jensen, Poulsen & Schroder 

2000:204). En denotation är alltså en grundbetydelse och en konnotation är en bibetydelse 

(Drotner, Jensen, Poulsen & Schroder 2000:88).

Konotation (de betecknade) glider ofta över i myter (Fiske 1997:144). Att visa en bild av 

Försvarsmaktens märke betecknar inte bara en sköld med tre kronor och ett svärd, utan 

tillsammans med det betecknade så ger den betydelsen till det militära, tradition och makt 

(Bignell 2002:16).

Denotation avser tecknets förnuftiga, uppenbara betydelse. Skillnader mellan en och samma 

bild, tillexempel på en militär, ligger i konnotationen. 
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Den beskriver de samspel som sker när tecknet möter mottagarens uppfattningar eller känslor 

och de värderingar som gäller i den kulturen mottagaren befinner sig i. Om man tar en 

reklamfilm som exempel, denotation är vad som filmas och konnotation är hur det filmas 

(Fiske 1997:118). 

3.6 Kritisk granskning av metoden
Eftersom jag har valt en metod som är beroende av mig som tolkare, och hur jag väljer att 

tolka tecken och symboler, så är det en metod som utgår från mina egna värderingar och 

erfarenheter.  Grimen och Gilje (2007) menar att hermenutikens grundtanke är att vi alltid 

förstår något mot bakgrund för våra egna förutsättningar. Att jag är en ung kvinna, född i ett 

västerländsk samhälle och kommer från en akademisk familj, kan påverka mitt sätt att tolka 

Försvarsmaktens reklamfilmer. Vi möter aldrig världen utan förutsättningar och historia. Alla 

våra tankar, erfarenheter och vår egen personliga identitet beror på det system av tecken som 

redan existerar i den kultur som ger mening till vårt medvetande och verklighet 

(Bignell 2002:7).

Då det har framgått in min kurslitteratur men också på seminarium som har ingått i kursen, är 

att jag är väl medveten om att det i en innehållsanalys kan uppstå segment av personlig 

tolkning. För att undvika detta kommer jag att ha tydliga underfrågor i analysmodellen. Detta 

gör att det också blir lättare att föra vetenskaplig kritik mot den.

3.7 Analysschema
Nedan följer mitt analysschema. Jag kommer först att gå igenom den denotativa delen. På 

den denotativa nivån tas till hänsyn reklamens uppenbara och otolkade innehåll. Jag kommer 

bland annat att titta på miljön och vilka personer som finns med i reklamfilmen. På den 

konnotativa nivån, som följer efter den denotativa nivån, kommer jag att diskutera reklamens 

djupare betydelse, det som vi som mottagare läser och tolkar in av reklamen.  

Jag kommer studera hur filmen är uppbyggd, hur den gestaltas, vilka känslor som 

reklamfilmen vill nå ut med till sin tänkta målgrupp, vilka attityder och värderingar som 

döljer sig bakom reklamfilmen, vad framhävs som positivt och negativs samt hur man bör 

vara enligt reklamfilmen. 
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För att undvika att min förförstålse inte påverkar uppsatsen, samt att min analys skall vara i 

god validitet, väljer jag att utgå från ett analysschema. Inspirationen av schemat är hämtat 

från uppsatsen Fria eller fälla? Reklam riktat åt barn – ur ett genusperspektiv, av Henrica 

Westerholm (2013). Westerholm har  analyserat reklam med hjälp av en kvalitativ semiotisk 

bildanalys. 

Hennes forskning utgår från två reklambilder riktade till barn ur ett genusperspektiv. En från 

1997 och den andra från år 2013. Hennes syfte med examensarbetet är att iaktta reklam 

riktade mot barn och om dessa bilder är en bidragande orsak till upprätthållandet av 

könsroller och stereotyper i samhället. Men då detta är min semiotiska analys, har jag också 

valt att utgå ifrån det specifika material som ska analyseras. Mitt syfte är att undersöka vad 

man kan se i reklamfilmerna, hur genus och könstillhörighet gestaltas och om traditionella 

könsroller yttrar sig yttrar sig. Detta kommer jag tolka ur ett genusperspektiv.

Därför har jag valt att i reklamfilmerna titta på:

• Miljön – Det första jag iakttar är omgivningen och hur miljön ser ut. Orsaken till detta är 

att ge en helhetsbild till läsaren över reklamen som analyseras. 

• Kroppställning och utförande – Jag skall iaktta på vad personerna på bilden gör.  Jag 

skall även tittat på vilken typ av arbetet som huvudpersonen har, samt huvudsyssla.

• Typ av aktivitet i försvarsmakten - Jag kommer att kolla vilken arbetsuppgift som 

huvudpersonen har inom försvarsmakten.

• Utseendet – De aspekter i utseendet som står under egen kontroll, används för att sända 

meddelanden om personligheten och den sociala ställningen. (Fiske 1997:96) Jag kommer 

att titta på och beskriva hur personerna på bilden ser ut, till exempel deras ålder, deras 

förhållande till andra och etnicitet. Etnicitet, enligt Nationalencyklopedin (2015) betyder 

identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. Jag har delat upp dessa i 

två grupper, en västerländsk och en icke västerländsk.

• Språkbruket - Jag kommer studera talet i filmerna, alltså vad personerna och eventuell 

speaker säger.

• Känslouttryck – En intressant aspekt i min analys är personernas känslouttryck och 

ansiktsuttryck. Jag kommer att titta på vad de visar för känslor i reklamen.
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• Musik - Jag kommer att lyssna efter vilken musik som spelas i reklamen och om denna 

musik förstärker personernas karaktärsdrag. 

• Uppdelning av manligt och kvinnligt - Jag kommer att se närmare på hur många män 

kontra kvinnor det finns i reklamfilmen.

4.0 Analys

4.1 Den denotativa delen 

Nedan följer den denotativa analysen av de 13 reklamfilmerna. 

4.2 Välkommen till vår verklighet 2011 

Kampanjen innehåller två stycken reklamfilmer.

Film nummer ett
Filmens längd är 50 sekunder. Reklamen visar en grupp militärer som ger sig ut i strid. En 

militär sitter sedan i en helikopter med ett vapen och siktar ut över det hav helikoptern åker. 

Senare sitter tre människor i en annan helikopter, och två människor dyker upp ur en sjö med 

riktade vapen. Samtliga är klädda i militärkläder och hjälmar. Tre män hoppar ut från en 

helikopter med dragna vapen och springer in i en skog. Nio människor springer ut ur en 

pansarvagn med dragna vapen och in i samma skog.  Därefter få vi som publik följa när dessa 

människor springer i skogen med dragna vapen och skjuter. En militär skriker högt med ett 

draget vapen. 

Allt är väldigt dramatiskt och överdrivet. Speakern förklara för oss som publik, på engelska, 

att de inte kan erbjuda en episk öppningsscen, att posera som marinsoldater, att stiga ut ur ett 

vatten med futuristiska vapen. De kan heller inte erbjuda topphemliga ”hit and run- missions” 

eller dramatisk och löjlig musik som spelas i bakgrunden, eller en cool, amerikans 

berättarröst. Efter detta inslag av vad jag tolkar som ett krigsspel, får vi se ”den vanliga 

militären”. Huvudkaraktären är en vit, västerländsk man med blå ögon. Han hoppar ned för 

en klättervägg och han andas tungt i högt tempo. En av hans lagkamrater hjälper honom upp 

på benen igen, och hinderbanan fortsätter. 
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Huvudkaraktären berätta för oss att det Försvarsmakten har att erbjuda är deras verklighet, en 

utbildning som leder till ett jobb, där du kan göra skillnad. Han avslutar med att säga ”på 

riktigt”. Efter detta får vi se en stillbild på texten ”ansök till soldat/sjöman på 

forsvarsmakten.se”.

Film nummer två

Filmens längd är 51 sekunder.  Reklamfilmen börjar med att utspela sig i rymden på ett 

rymdskepp. En man kastar sig ut från rymdskeppet och faller handlöst ned mot jordens yta. 

Han svävar och gör akrobatiska övningar i luften. Speakern säger, på engelska, att de inte kan 

erbjuda dig si-fi, högteknologiska rymdkrig. De kan heller inte erbjuda dig luftburna 

spionuppdrag, där du måste uppträda som en superhjälte, en ensam varg på steroider. De kan 

inte erbjuda dig cool musik som spelar i bakgrunden, eller ens en cool chilling dramatic, som 

gör att du till och med vill ta på dig en kappa. Eftersom denna reklamfilm ligger under 

samma kampanj som förgående film, så bygger den på samma uppläggning. När det är så 

pass nära att man ser konturerna på marken från mannen som har kastat sig ut från 

rymdskeppet, så klipps nästa scen in. Där sitter en person på knä och skrapar bort snö från en, 

vad jag tolkar, missil av något slag. Bredvid personen står en vit västerländsk man med blå 

ögon, som uttrycker sig följande; ”Men vi kan erbjuda dig vår verklighet. En utbildning som 

leder till ett jobb där du kan göra skillnad. På riktigt.” Efter detta får vi se en stillbild på 

texten ”ansök till soldat/sjöman på forsvarsmakten.se”, precis som vi fick uppleva i 

förgående reklam.

4.3 Vad håller du på med 2013 

Kampanjen innehåller fyra reklamfilmer.

Reklamfilm 1.

Reklamfilmen är 45 sekunder. Vi får se en ung, västerländsk man dra en vagn genom en 

korridor på ett kontor. På vagnen har han en låda med post-it lappar i olika färger. När han 

kommer farm till ett skrivbord ställer han sin låda där. Han klättrar upp på bordet och lutar 

sig mot ett fönster. han börjar att fästa post-it lapparna på ett fönstret. Av post-it lapparna 

bildar han olika figurer. En kvinna kommer in på kontoret och ställer sig vid en 

kopieringsautomat. De utbyter blickar, för att sedan återgå till vad de höll på med. 
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Kvinnan lämnar rummet och mannen sätter sig ned på en stol för att titta på sitt verk. Allt 

görs nästan i slow motion. Filmen avslutas med texten ”Vad håller du på med? Vi håller på 

med att undsätta drabbade efter stormar. Ansök till den grundläggande militära utbildningen 

på forsvarsmakten.se senast den 10 februari.”

Reklamfilm 2, inredning.

Reklamfilmen är 45 sekunder. Vi får se en vit, medelålders, västerländsk man i en lägenhet i 

ett höghus. Utanför lägenhetens fönster ser man Stockholms stad. 

Färgerna i filmen är dova, och inredningen i lägenheten är retro-inspirerad. Han rättar till 

några tidningar som ligger på ett vardagsrumsbord, samtidigt som han blickar ut över 

lägenheten. Han tar upp tidningarna för att sedan ha dessa i sin famn och går mot fönstret.  

Han placerar tidningarna på fönsterbläcket, tittar på dem, för att sedan rätta till dem i en 

annan position. Han tar ett steg tillbaka, tar upp en av tidningarna, för att sedan släppa ner 

den på samma hög som de andra tidningarna ligger i. Han suckar högt och lägger tidningen 

till rätta igen. Han tar ett steg tillbaka och tittar på högen. Försvarsmakten lägger då in texten 

”Vad håller du på med? Vi håller på med att säkra mattransporter vid humanitära katastrofer. 

Ansök till den grundläggande militära utbildningen på forsvarsmakten.se senast den 10 

februari”. 

Reklamfilm 3, frukost.

Reklamfilmen är 45 sekunder. Vi får se en vit, västerländsk kvinna, sitta vid ett frukostbord 

iförd en kort morgonrock.  I handen har hon en mobiltelefon. Hon ”möblerar om” sin frukost, 

så att bilden hon ska knäppa ska bli estetisk tilltalande.  Hon knäpper ett kort med hjälp av sin 

mobilkamera för att sedan flytta kaffekoppen och frukostmackan ytterligare några centimer i 

en annan position. Hon knäpper ett till kort, tittar på motivet i kameran, byter ställning med 

kroppen så att hon nu står på tå bredvid bordet för att få ett kort som visar frukosten i helhet, 

ovanifrån.  I nästa frekvens i filmen så sitter kvinnan ner på stolen igen. Man ser nu också in i 

sovrummet. Hon knäpper bilder på frukosten och en man vaknar upp och kliver upp från 

sängen. Han betraktar vad hon gör och andas tungt, för att sedan vända ryggen till och gå mot 

ett fönster. Kvinnan kliver upp på en stol för att få ett ytterligare perspektiv. 
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Försvarsmaktens text kommer in;  ”Vad håller du på med? Vi håller på med att försvara 

mänskliga rättigheter i krigshärjade länder. Ansök till den grundläggande militära 

utbildningen på forsvarsmakten.se senast den 10 februari”.

Reklamfilm 4, ballong.

Reklamfilmen är 45 sekunder. I öppningsscenen får vi se ett kök i en studentkorridor. En kille 

går längst korridoren, för att sedan sitta på en 90-säng. Inne på rummet har han trätt vad som 

ser ut att vara en jättelik ballong, över sitt huvud. Framför honom står en dator med en 

webbkamera, som han riktar in, så att skräpan ska bli bra. Därefter trär han in hela sin 

överkropp i den stora ballongen. Sen sitter han på sängen i några sekunder, under tystnad. 

Försvarsmaktens text kommer in. ”Vad håller du på med? Vi håller på med att säkra 

mattransporter vid humanitära katastrofer. Ansök till den grundläggande militära 

utbildningen på forsvarsmakten.se senast den 10 februari”.

4.4 Det är mycket nu, 2013 
Kampanjen innehåller tre originalfilmer. 

Reklamfilm 1, stormen.

Reklamfilmen är 45 sekunder. En, vad som skall tolkas vara en nyhetsreporter, står utomhus. 

Reportern, en vit, västerländsk, medelålders man, står i en storm och blåst och vatten piskas 

mot mannen ansikte. Han förklarar stormens framfart och att den har haft, vad reporten 

uttrycker det som, ”ödesdigra konsekvenser för många här i södra Sverige”. Efter detta 

förklarar han dess konsekvenser, samtidigt som han kämpar med att hålla luvan på sin 

regnrock över huvudet. 

Han avslutar sin nyhetsrapportering med orden ”och här någonstans så zoomar du  ut, och så 

börjar du tänka på den där obetalda elräkningen som du borde ta tag i och så undrar du 

kanske vad du lade den där lilla bankdosan som du behöver för att betala på nätet. Den där 

lilla dosan, vart kan den vara någonstans”. Samtidigt som stormen är ett faktum runt 

omkring programledaren. Försvarsmaktens text kommer in i slutet av filmen. ”Det är mycket 

nu.  Men ansökt till försvaret senast den 1 september. Om du vill göra skillnad på riktigt. 

forsvarsmakten.se/rekrytering”. 
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Reklamfilm 2, huset.

Reklamfilmen är 45 sekunder. Den utspelar sig i ett sargat och sönderbombat stenhus. Allt är 

förfallet. Kameran följer efter  en man som går från rum till rum i det krigsskadade huset. 

Han jobbar som reporter och gör ett nyhetsinslag.  Mannen är blond, blåögd och västerländsk. 

Över sin pikétröja bär han en skyddsväst. I bakgrunden i det sargade huset ser vi två 

mörkhyade män. De städar upp efter förödelsen. Den ena mannen bär vit skjorta, svarta byxor 

och slips, den andra bär beiga byxor och ett blått linne. Reporten uttrycker i reklamens början 

att han går i spillrorna av ännu ett civilt mål. Han förklarar konserverna, för oss som publik, 

som en följd av  gårdagens granatattack. Han slutar rapportera om händelserna och säger 

följande;  ”Och ungefär nu stänger du av helt och börjar istället knappa på din mobil, för att 

slentrian-gilla din polares senaste festbild på Instagram. Kanske ihop med en kul kommentar, 

eller bara någonting safe, hashtag yolo". Sen klipps Försvarsmaktens text, som tillhör den 

här kampanjen. ”Det är mycket nu.  Men ansökt till försvaret senast den 1 september. Om du 

vill göra skillnad på riktigt.  forsvarsmakten.se/rekrytering”.

Reklamfilm 3, taket.

Reklamfilmen är 45 sekunder. En kvinna som jobbar som nyhetsreporter, står på ett tak i en 

anonym huvudstad någonstans i världen. Reportern har ljus hy, mörkt hår och mörka ögon. 

Hon bär en beige skjorta och en lila sjal. Man ser krigshärjade hus i bakgrunden och bomber 

faller. Hon förklarar att bomberna som faller tros vara en attack från oppositionen och man 

befarar att det är ett tjugotal döda och flertalet skadade civila offer. Sedan säger kvinnan; 

”Och ungefär nu så slutar du lyssna på mig, och funderar på när det där trevliga 

matlaningsprogrammet på tv börjar ikväll”.  

Ett ljud som skall föreställa en bomb hörs väldigt högt. Kvinnan suckar och fortsätter; ”Du 

tror att det är halv åtta, eller kanske klockan åtta. Ja, klockan åtta är det nog, det är du 

nästan helt säker på”. 

Sen klipper Försvarsmakten in texten; ”Det är mycket nu.  Men ansökt till försvaret senast 

den 1 september. Om du vill göra skillnad på riktigt. forsvarsmakten.se/rekrytering”.
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4.5 Som vilket annat jobb som helst. Nästan. 2014. 

Följande kampanj innehåller 4 stycken reklamfilmer.

Reklamfilm 1.

Reklamens längd är 50 sekunder. Vi får se en man som sitter på ett kontor. Mannen är en 

blåögd, blond och västerländsk. I sitt arbete bär han kavaj, skjorta och jeans. Han stänger 

ihop sin laptop för att sedan gå till en kollega och överlämnar den. Kollegan tar emot datorn, 

och mannen, som är reklamfilmens huvudkaraktär går fram till en dörr och öppnar den. När 

han öppnar dörren forsar mängder med vatten in och fyller hela rummet. Mannen simmar upp 

mot taket på kontoret och ytan, för att senare dyka upp utomhus, i ett hav iförd 

dykarutrustning. Där blir han uppfiskad av militärer i en motorbåt som åker iväg med 

mannen. I nästa klipp går sex fullt utrustade militärer över ett fält i en granskog. Militärerna 

tar en paus, dricker vatten och masserar sina fötter. Sedan fortsätter militären gå genom 

granskog. Det blir kväll, och gruppen kommer till ett läger. 

De sitter ned runt en brasa som brinner, samtalar och skrattar. Berättarrösten tillhör en kvinna 

som pratar flytande svenska: Hon säger följande: ”Det här jobbet är som vilket annat jobb 

som helst. Man måste lösa problem på egen hand, men inte heller vara rädd för att fråga en 

kollega om hjälp när det behövs. Man delar ett stort ansvar och gör sitt bästa helt enkelt. 

Ibland hinner man till och med motionera lite på lunchen. Kanske träffar man några kollegor 

som hakar på. Jobbigt, eller hur? Men det kan det vara värt, för det blir middag ute. Gott.” 

Försvarsmaktens text lyder; ”Som vilket annat jobb som helst. Nästan”.

Reklamfilm 2, tandläkare.

Reklamens längd är 30 sekunder. Vi får se en kvinna som arbetar som tandläkare.  Kvinnan 

har ljus hy, mörkt hår och mörka ögon. Hon har en patient som hon arbetar med.  Reklamens 

berättarröst består av huvudkaraktärens egen röst. Hon säger följande; ”Ja, som tandläkare 

har man många olika rutiner. Man frågar alltid efter eventuella problem som har uppkommit 

sen senast, och gör därefter en dental inspektion. Ett, sex, mesopelational fraktur. Och vid 

naturkatastrof är vi snabbt på plats och hjäper till, med att polera bort tandsten”. 

Vi får se inklipp i Försvarsmaktens arbete under reklamens gång, som när hon ska ta isär en 

tandläkarslang, då får vi snabbt se samma kvinna i militärutrustning. 
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Hon håller i en vattenslang som inte verkar fungera, då inget vatten kommer i den. Hennes 

kollegor släcker elden med vattenslangar som sprutar vatten. Reklamen avslutas med texten; 

”Jobba deltid inom försvarsmakten. Som vilket annat jobb som helst. Nästan”.

Reklamfilm 3, förskola.

Reklamens längd är 30 sekunder. Den utspelar sig i större delen av filmen på en förskola. 

Barnen är ute på förskolegården för att sedan sitta vid bordet och äta lunch tillsammans med 

sin förskolelärarinna. I ett senare klipp ser vi samma lärarinnan, som är huvudperson, sitta i 

vad som verkar vara skogen, iklädd militärutrustning, för att sedan klippas tillbaka till 

förskolan tillsammans med barnen och lunchen. På skolgården och tillsammans med barnen 

vid matbordet syns flera lärarinnor. I reklamen får vi se när kvinnan serverar mat, tar hand om 

barnen och gör rent barnen vid intaget av mat.  Miljön på förskolan upplevs som stressande, 

då det är snabba kameravinklar som byts, närbilder på barn i snabb hastighet och mycket ljud, 

lek och skratt.  

När vi får se samma kvinna arbeta inom Försvaret så tas allt ljud bort, vilket i sin tur 

förstärker lugnet från naturen. Reklamens berättarröst består av huvudkaraktärens egen röst. 

Kvinnan berättar i början av reklamfilmen att hon skall gå in och börja göra lunch, i nästa 

frekvens hjälper hon barnen att ta av sina kläder. Följande repliker uttrycks av 

huvudpersonen: "Att få jobba med barn i den här ålder, det är fantastiskt. De är som 

svampar. De är frågvisa och de är nyfikna. Maten måste serveras på bestämda tider" 

I nästföljande klipp så ser vi samma kvinna iklädd kamouflagekläder där hon ser ut att arbeta 

på någon typ av militär maskin. Följande repliker uttrycks: "då försvaret och Sverige måste 

upprätthållas, på ett effektivt sätt". Därefter filmas det åter från köksbordet på förskolan, och 

kvinnan fortsätter. "Det är ingen lek precis”.

Försvarsmakten avslutar med texten; ”Jobba deltid inom försvarsmakten, som vilket annat 

jobb som helst. Nästan”.
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Reklamfilm 4, mäklare.

Reklamens längd är 30 sekunder. Vi får följa en kvinna som håller i en visning på ett väldigt 

stort och lyxigt hus. Hon visar runt spekulanterna och välkomnar dom till visningen. Hon 

vänder sig till kameran och berättar om sitt yrke som mäklare. I mitten av reklamfilmen får vi 

som publik se samma kvinna, men då i sin militära yrkesroll. Reklamens berättarröst består 

av huvudkaraktärens egen röst. Hon säger; ” Hejsan, välkomna hej”, när hon hälsar på 

spekulanterna. Sedan fortsätter hon ”Ja, det gäller att ha god kännedom om 

bostadsmarknaden i området där man säljer. Sen värderar man kundens bostad och lägger ut 

den på marknaden. Man måste vara social, påläst och kunna leda militära förband och fatta 

snabba beslut. Annars blir det ingen affär”.  

I sin karaktär inom försvaret så står hon utan att ha en arbetsuppgift och ser stadigt in i 

kameran. De andra militärerna i samma scen springer förbi henne och skriker, ger kommando 

och håller vapen. I slutet av filmen får vi se kvinnan åka iväg från visningen i en bil. 

Försvarsmakten avslutar med texten; ”Jobba deltid inom försvarsmakten, som vilket annat 

jobb som helst. Nästan”.
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4.6 Cirkeldiagram
Andelen män kontra kvinnor i reklamfilmerna.

Kvinnor: 15 stycken

Män: 35 stycken

Icke identifierbar: 20 stycken

Andelen kvinnor kontra män som jobbar inom det militära.

Man: 17 stycken

Kvinna: 5 stycken

Icke identifierbar : 4 stycken
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Andelen huvudkaraktärer, uppdelat i kön

Man: 7 stycken 

Kvinna:  5  stycken

Andelen med västerländskt ursprung kontra icke västerländskt ursprung

Västerländsk: 80 stycken

Icke västerländsk: 4 stycken

Icke identifierbar: 7 stycken
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5.0 Den konnotativa delen

Nedan följer den konnotativa analysen av de 13 reklamfilmerna. För att den konnotativa 

analsen skall bli systematisk basrad utifrån min denotativa analys, kommer jag att gå igenom 

filmerna i inbördes ordning.

5.1 Välkommen till vår verklighet

Den första reklamkampanjen Försvarsmakten valde att gå ut med efter beslutet om göra 

könsneutrala filmer, via kanalen TV4, var ”Välkommen till vår verklighet”. I dessa två 

reklamfilmer, som är vardera 50 och 51 sekunder långa, närvarar hela 21 karaktärer. På grund 

av den militärutrustning som bärs av dessa karaktärer, så är 15 personer icke identifierbara. 6 

personer är  identifierbara som män. Ingen går att identifiera som kvinna. 

Mannen i den första filmen beskrivs med ord som testosteron-fylld varg och superhjälte. 

Beskrivningar om man kategoriserar sig som kvinna, har svårt att identifiera sig med, då 

kvinnor varken kan kopplas ihop med det manliga könshormonet testosteron, eller kan 

identifiera sig med det manliga pronomen hjälte, då det finns en kvinnlig motsvarighet, 

hjältinna. Språk och kommunikation är en kulturell faktor som spelar en viktig roll för hur 

kvinnor och män känner sig inkluderande eller exkluderande i organisationen. Hur man väljer 

att uttrycka sig i reklamen kan få en en tystad eller marginaliserad effekt på kvinnor       

(Wahl, Holgersson och Höök 2011:134).

Trots att Försvarsmakten sedan 2010 är öppen för alla är den, och har alltid varit, en maskulin 

kultur. I dessa maskulina kulturer kan det enligt Wahl (2012) skapas en atmosfär där kvinnor 

inte känner sig välkomna – trots att detta inte är uttalat i formell mening. Uteslutningen av 

kvinnor i militärtjänst var som bekant lagstadgad fram till 1980 – och enligt Wahl (2012) kan 

en tidigare strukturell exkludering övergå till en kulturell exkludering då kvinnor får formellt 

tillträde till en arena utan att bli kulturellt accepterade. Detta ges i de verkliga livet i uttryck 

då det knappt finns några kvinnor på högre positioner inom det militära. Wahl (2011) menar 

att det inom maskulina kulturer skapas band mellan män; ”(...) male bonding – som dels 

förstärker maskuliniteten och dels marginaliserar och förminskar kvinnor och 

kvinnlighet” (Whal, Holgersson och Höök 2011:120-121). 
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Lumpen har varit ett sätt för män att ”bonda” just för att de är män. Att gemenskapen i det 

militära baseras på manligt kodade egenskaper är tydligt i marknadsföringskampanjerna. För 

att bli socialt accepterade i militären torde alltså kvinnor försöka orientera sig mot dessa 

manliga egenskaper för att passa in och klara sig bättre.  Med mannen som norm präglas 

organisationens kultur av uppfattningen om män och manlighet som högre värderat.

5.2 Vad håller du på med?

Kampanjen skall ifrågasätta vad du egentligen gör, och om det du gör, egentligen är viktigt. 

De visar fyra olika huvudkaraktärer, som utför fyra olika saker. I denna kampanj närvarar den 

första kvinnan. Dock syns inga soldater till eftersom filmerna utspelar sig i antingen 

karaktärens hem eller på kontor. 

En av Försvarets uppgifter var att ta bort stereotyperna och organisationen har tydligt gått ut 

med att de står för lika värde mellan religioner, kön, klass, sexualitet och nationalitet 

(www.forsvarsmakten.se). I denna kampanj finns tio huvudkaraktärer. Nio av dessa är 

västerländska. Paret är heterosexuellt. Detta gör att det blir svårt för alla att identifiera sig 

med organisationen. Det finns ett fåtal exempel som avviker från kampanjerna, men att 

beskriva varje reklam individuellt och med individuella olikheter, så framkommer ändå 

likheterna på gruppnivå när jag har analyserat alla reklamfilmer. Wahl, Holgersson och Höök 

(2011) tar i sin forskning upp att det är normens privilegium att se sig som individ och inte 

som en representant för kategorin. Däremot så syns de som avviker från normen, i detta fall 

kvinna eller invandraren (Wahl, Holgersson och Höök 2011:133). Så även om 

Försvarsmakten väljer att visa kvinnor som militärer, eller utger sig för att stå för mångfald så 

talar normen i dessa reklamer ett tydligare språk. 

I reklam används ofta stereotyper, en schablon där någon framställs på ett banalt eller 

klichéartat sätt (Fagerström och Nilsson 2008:50). Sexualitet kan vara en resurs som används 

av män för att dominera, kontrollera eller marginalisera kvinnor. Detta är något som alla i 

organisationen måste förhålla sig till. Det tar sig i uttryck i bland annat humor, klädkoder och 

bilder (Whal, Holgersson och Höök 2011:132). 
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Kleberg (2008, jfr Hall 1997) säger vidare att ”stereotypa representationer karaktäriseras av 

generaliseringar kring skilda grupper, som i sin tur syftar till att ”göra skillnad” mellan 

dessa genom att naturalisera eller essentialisera karaktärsdragen och där- med göra 

skillnaden till något som ligger utanför kulturen”. Försvarsmaktens misslyckande att hantera 

representation på ett nyanserat sätt kan ses i deras stereotypiseringar när det gäller kön, klass, 

etnicitet och sexualitet.Detta baserar jag på då alla dessa sociala grupper är något som är helt 

frånvarande eller väldigt marginaliserade i samtliga kampanjer.

I  Försvarsmaktens reklamkampanjer i denna undersökning är det uteslutande heterosexuella 

par. Detta kan vara bidragande till den schablonbild och den machokultur Försvarsmakten 

har. Nilsson (2012) hänvisar till Ambjörnsson (2008) och Butler (2007), och analyserar också 

begreppet heteronormativitet och hur det används för att benämna normer kring genus och 

sexualitet och anser att den är socialt, kulturellt och historiskt skapad. Kön är därmed något 

som påtvingats oss och som vi lär oss att leva efter genom repetition. Författaren tar även upp 

boken Mytologier (2007) av Roland Barthes och att myten framställer historiska händelser 

som eviga och naturliga och därmed påverkar uppfattningen i vårt moderna samhälle om vad 

som är naturligt och evigt. Samtidigt kan frånvaron av skilda sociala grupper i medie- utbudet 

tolkas som att dessa grupper saknar betydelse i samhällslivet (Kleberg 2008:19).

Kritik har riktats mot identitetsbegreppet och Larsson (2002) tar upp att det dock är omöjligt 

för en individ att skapa en enhetlig identitet. Men man kan bryta de förväntningar som skapas 

av traditioner.

5.3 Det är mycket nu 

Försvarsmaktens reklambyrå DDB förklarar denna kampanj följande (www.ddb.se): ”Det är 

mycket nu - i en tid då vi bombarderas av intryck, information och dåliga nyheter är det lätt 

att stänga av och sluta bry sig. Nu söker Försvarsmakten de som orkar bry sig ändå. De som 

vill göra något åt saken. Eller åtminstone vill tänka tanken”. 

En utav filmerna utspelar sig i södra Sverige, där en kraftig storm är det stora problemet. De 

två andra filmerna är i krigshärjade länder i tredje världen. Av reklamen att döma, så söker 

Försvarsmakten här efter militärer till en internationell insats. 
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Kampanjerna går ut på att Försvarsmakten vill att vi ska bry oss, att vi ska strunta i 

matlagningsprogrammet på TV och inte fundera på vad vi skall skriva på vår kamrats 

Instagramkonto. Försvaret vill att vi skall vara delaktiga i vad reklamfilmerna visar och för att 

understryka detta så ställer de katastrofer mot vardagsproblem. 

Organisationer vill alltid påverka sin publik och styra hur individen utformar sin identitet. 

Larsson (2002) fyra strategier är något som Försvarsmakten, tillsammans med DDB, tydligt 

jobbar efter. De pekar på deras värderingar inom organisationen då det berättar hur du som 

soldat skall vara och de har gemensamma fiender som vi skall skydda vår nation ifrån.

5.4 Som vilket annat jobb som helst, nästan

I kampanjen ”som vilket annat jobb som helst -nästan”, finns fyra reklamfilmer. I tre filmer 

gestaltas huvudrollsinnehavaren av en kvinna och i den sistnämnda av en man.

I reklamfilmen där mannen innehar huvudkaraktären, ser vi en aktiv soldat som åker i en 

snabb båt, vandrar i svår terräng, äter mat över öppen eld och simmar i ett våldsamt hav. I 

reklamen finns en förklarande information i hur det är att jobba inom Försvaret, hur man äter 

middag ute och hur man umgås med sina kollegor.

I de tre reklamfilmer där kvinnan har en huvudroll är hon väldigt passiv i sin yrkesroll som 

militär. En kvinna står i en byggställning helt själv och håller i en sladd. Kvinnan som arbetar 

som mäklare står fullt påklädd i sin militära yrkesroll och helt stilla, samtidigt som hennes 

manliga kollegor springer, skriker och ger kommando kring henne. Kvinnan som arbetar som 

tandläkare håller i en vattenslang som är ur bruk, samtidigt som hennes kollegor, de som går 

att identifiera är män, släcker en brinnande skog. 

Mannen, som är huvudrollsinnehavare i första reklamen, talar aldrig om vad hans uppgifter i 

Försvaret är. Det gör dock alla tre kvinnliga huvudrollsinnehavare. Kvinnan skall vara social, 

påläst och kunna leda militära förband - säger mäklaren. Kvinnan som arbetar som 

förskolelärare säger att hon måste kunna servera maten på bestämda tider då Försvaret och 

Sverige måste upprätthållas, på ett effektivt sätt.  ”Och vid naturkatastrof är vi snabbt på plats 

och hjäper till” - uttrycker tandläkaren.
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Alla tre kvinnor är i yrkesområden där de på något vis hjälper andra människor. Deras 

yrkesroll är tydlig. Alla tre har ett serviceyrke, vilket framkommer i deras repliker. Mannen 

vet man dock inte så mycket om då han endast sitter vid en dator i början av filmen. Det finns 

en problematik att visa en kvinna som tar hand om barn och att en annan kvinna finner vikten 

i att få sina kunder i tandläkarstolen att känna sig trygga och omhändertagna. Ingen av de tre 

kvinnorna har heller en tydlig roll som militär. Att analysera tecken i en reklam, så flyttas vi 

från tecknets denotation till tecknets konnotation och dess mening. Denna konnotation 

rymmer innehållet för myter och det i det stora hela, produktens mening som reklamen 

använder sig av genom kvinnorna i filmen. (Bignell 2002:32). En kvinna påvisar alltså inte 

bara en kvinnokropp, utan också moderskap, omhändertagande osv. När Försvarsmakten så 

tydligt även går ut med att kvinnor behövs inom Försvaret för att de är bättre på 

fredsförhandlingar, samt visar en kvinna som arbetar på en förskola, så blir kvinnan i detta 

fall blir någon som skall ta hand om istället för att vara aktiv inom Försvarsmakten. 

Detta blir tydligt i filmen när kvinnan har sin militära utrustning på sig, då hon ser ganska 

malplacerad ut och egentligen inte utför en arbetsuppgift. Hon står på en ställning och drar 

tafatt i en sladd som sitter fast på ställningen. Myten om manlighet och kvinnlighet går ut på 

att kvinnor enligt naturen skall vara bättre på omvårdnad, huslighet, känslighet och ett behov 

av trygghet samtidigt som manlighet kopplas ihop med styrka, beslutsamhet, självständighet 

och förmågan att agera offentligt (Fiske 1997:123). En sådan här arbetsfördelning mellan 

könen, i den patriarkala kultur vi lever i där män värderas högre än kvinnan, så värderas 

också det som kvinnor gör som mindre värt än det som männen gör (Kleberg 2008). Det är då 

viktigt att påvisa de ofullkomligheter i strukturen Försvarsmakten upprätthåller med kvinna/

man. 

Det finns nämligen, enligt Fiske (1997:144), en myt om att kvinnor av naturen är bättre 

lämpad av att vårda och fostra män samt att de är bättre på att uppfostra barn och tar hand om 

mannen, samtidigt som han lika naturligt spelar rollen som försörjare och den med det största 

ansvaret. Genom att framställa dessa roller som något naturligt och döljer myterna kring dom, 

blir dom allmängiltiga och ifrågasätts inte.  

Försvarsmakten har flera gånger gått ut med att kvinnor behövs i försvaret då det är bättre på 

att lösa konflikter på ett fredligare vis (www.rekryteringsmyndigheten.se). För att göra 

betydelser naturliga fungerar myter bäst när de kopplas ihop med något som är naturligt. 
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Därför så kopplas kvinnan ihop med omvårdnad och huslighet då hon faktiskt föder barn och

på samma sätt utnyttjas mannens muskulösa kroppar för att visa att dom är starkare både 

fysiskt men också psykiskt (Fiske 1997:145). 

Om kvinnor är med i organisationer och arbetsgrupper som har en stark manlig historia, 

såsom Försvarsmakten har, så är kvinnorna alltid i en del av en underordnad minoritet och det 

blir nästan alltid då också sedda på som representanter för minoriteten. Det blir alltså istället 

betraktade som symboler för kvinnor och inte som soldater

(Wahl, Holgersson och Höök 2012:134). Kleberg (2008) anser att det finns en föreställning 

om mediers påverkan att genom att visa kvinnor, eller kvinnliga förebilder, som i detta fall att 

ge ett markant ökat utrymme för kvinnliga huvudrollsinnehavare inom det militära, så 

påverkar det andra kvinnor att söka till Försvarsmakten. Genom att Försvarsmakten då visar 

kvinnliga militärer så kommer antalet kvinnor som söker till militären öka. Detta har dock 

inte undersökts fullt ut, då antalet kvinnor som sökt GMU har ökat, men enbart i relation till 

att den allmänna värnplikten togs bort, vilket resulterade  att den manliga andelen minskade. 

Dessutom, menar Kleberg (2008) är ofta förebilden, så även i detta fall, en medelklasskvinna 

som tillhör den etniskt västerländska gruppen, vilket gör att den endast riktar sig till en viss 

typ av kvinnor, då den bortser från både klass och etnicitet (Kleberg 2008:18).

5.5 De gemensamma nämnarna för alla kampanjerna

I Sverige idag, består befolkningen av några fler procent kvinnor än män (www.scb.se). I 

Försvarets filmer visas dock en överrepresentation av män, i alla sammanhang. I bakgrunden 

för den militära styrkan, i korridoren på studentboendet och på kontoret på IT-företaget. 

Ett undantag finns där kvinnor är i överrepresentation och det är i den reklamfilm som 

utspelar sig på förskolan. Mannen är den tydliga normen för människan i Försvarsmaktens 

värld - Försvarsmaktens verklighet. Att ha en överrepresentation med 28% av män kontra 

kvinnor i Försvarsmaktens reklamkampanjer, så blir mannen till en norm som kvinnor 

förhåller sig efter. Kvinnor blir ofta mer framträdande, i jämförelse med en överordnad 

manlig norm (Wahl, Holgersson och Höök 2012:134) Hirdman ställer frågan, ”Vem är det 

man jämför med, när man jämför kvinnor med män? Mannen som norm innebär alltid en 

jämförelse mellan kvinna – och människa. Det problematiska med denna norm är att det 

handlar om en djup kulturell nedärvd självklarhet. (Hirdman 2001:59-64).
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Normen, i detta fall mannen, har således ett tolkningsföreträde för det som är avvikande. I 

Försvarsmaktens kampanjarbete för att värva fler kvinnor används just kvinnan som det 

avvikande i förhållande till den manliga normen. I och med att den kvinnliga militären 

framställs på detta sätt i ett flertal reklamkampanjer, hon är inte bara förskolelärare, utan 

själva ”twisten” är att hon också är militär, så reproduceras därmed bilden av henne som det 

avvikande i den militära kulturen (Whal, Holgersson och Höök 2011:140). 

Både rekryteringsmyndighetens och Försvarsmakten går båda ut på sina officiella hemsidor 

att det är väl medvetna om vikten av jämställda arbetsplatser samt att det är viktigt att 

kvinnor är en naturlig del i organisationen. Men båda ger också en tydlig bild av att kvinnor 

skall bidra med helt andra egenskaper än männen, som tillexempel att kvinnor är mycket 

bättre att tala till kvinnor samt att de är bättre vid fredligare diskussioner 

(www.rekryteringsmyndigheten.se). 

De manliga soldaterna i reklamfilmerna bär alltid vapen, vilket är genomgående för de 

kampanjer som jag har analyserat. I endast 1 av de 13 reklamfilmerna, syns en kvinna med 

vapen. Detta vapen är inte skarpt laddat och i en skjutposition som hennes manliga kollegors 

vapen är, utan bär det hängandes bakom sig, fastspänt vid sidan om hennes rygg. 

Kvinnorna i organisationen ses som avvikare från en manlig norm som de ständigt jämförs 

med och bedöms utifrån. Här framställs alltså kvinnan och mannen som varandras motsats, 

där kvinnan står för det fredliga och mannen för våldsutövandet.

Idag så börjar således kvinnors roll förändras då kvinnor har tagit sig ut i arbetslivet och in på 

alla arbetsplatser i Sverige. Därför måste medier hitta nya sätt att hänvisa till de nya 

könsmässiga myter som utvecklas för att passa karriärkvinnan. Dock så försvinner inte den 

gamla myten helt och hållet (Fiske 1997:124) vilket man tydligt kan se i kampanjerna. 

Reklamen presenterar sitt tecken, kvinnan, som i sin tur signaler ett koncept, kvinnlig 

omhändertagande. Detta är något som Barthes skulle beskriva som mytens mening

(Bignell 2002:33).
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6.0 Slutsatser och avslutande diskussion

För att inleda den avslutande diskussionen kommer jag att återknyta till mitt syfte,  att 

undersöka hur genus och könstillhörighet gestaltas i Försvarsmaktens reklamfilmer och hur 

Försvarsmaktens syn på könsroller yttrar sig. 

För att få svar på detta utgick jag från feministisk teori, som vill synliggöra hur kön är 

kopplat till maktstruktur och hur dessa maktstrukturer reflekteras i maskulina och feminina 

könsidentiteter i samhället (Gemzöe 2012, Hirdman 2001). Jag valde att studera detta ur ett 

genusperspektiv, då man studerar vilka roller kvinnor och män framträder i, vilka kunskaper 

de har samt erfarenheter. Man analyserar också hur medier framställer förhållanden och 

maktrelationer inom och mellan könen och hur kvinnlighet och manlighet konstrueras 

(Kleberg 2008).

När jag analyserade kampanjen ”Välkommen till vår verklighet från år 2011, fann jag svar på 

min första frågeställning: Hur ser Försvarsmaktens representationer ut? Utmanar de våra 

idéer av kvinnor och män som soldater eller är Försvarsmakten med och skapar de 

traditionella representationerna? Med stöd av Holgersson,Wahl, och Hööks (2011: 37-38) 

teori om könsmaktsordningen, som handlade om maktrelationen mellan könen på en 

strukturell nivå och som i organisationer ger sig i uttryck via könsstruktur och symboler, 

framgick det att Försvarsmakten har en snäv bild på hur de vill att den svenska militärekåren 

skall se ut. Med stöd av av Jean Lipman-Blumen’s homosociala teori om att män är 

överordnade kvinnor och innehar majoriteten av all makt i samhället, samt att utifrån min 

egen analys framträder en tydlig bild från denna kampanj, att Försvarsmakten är en manligt 

präglad organisation. 

Könsstruktur innebär fördelningen mellan män och kvinnor i antal, positioner och grad av 

inflytande i organisationen (Whal, Holgersson och Höök 2011: 37-38). Detta baserar jag på, 

med stöd av min analys, att i denna kampanj så är det män som ska identifiera sig med män. 

Detta ges i uttryck i via Försvarsmaktens ordval såsom hjälte och med begreppet 

testosteronfylld varg, som kopplas ihop med det manliga könshormonet. Kvinnor som ser på 

filmen orienterar sig till män och där makten finns. 
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Detta stöds också med forskarna Fyrberg och Leikmans (2014)  undersökning, där de kom 

fram till att de anställda, särskilt kvinnor i Försvarsmakten, utvecklar olika strategier för att 

överleva eller för att accepteras i den faktiska genusregimen.

Utifrån teorin om stereotyper så vidmakthåller Försvarsmakten våra fördomar om att det är 

en manlig organisation, där det också bidrar till föreställningar om hur du förväntas vara, 

både via utseende men också hur du skall agera för att bli accepterad. Så även om 

Försvarsmakten säger att de inte kan erbjuda dessa storslagna scener som utspelar sig i början 

av denna kampanj, som är ett krig i yttre rymden och futuristiska vapen, så kan de erbjuda dig 

sin verklighet. Men vad är då Försvarets verklighet? Med stöd av Wahls teori samt min egen 

analys, är det en starkt präglad manlig organisation, där inte en enda person av de 22 

karaktärer som kampanjen visar, går att identifiera som kvinna. 

Den manliga norm som präglat Försvarsmaktens historia sedan dess uppstart, är i denna 

kampanj tydlig och visar inga tendenser på att brytas. Förutom dikotomin manligt/kvinnligt 

så visas endast västerländska etniciteter.

I kampanjen ”Vad håller du på med?” från år 2013, får jag svar på min andra frågeställning: 

Hur skiljer sig genusrepresentationen mellan män och kvinnor? Är kampanjerna inkluderande 

och normbrytande i relation till etnicitet och sexuell läggning? Försvarsmaktens 

misslyckande att hantera representationer på ett nyanserat sätt kan ses i deras 

stereotypiseringar när det gäller kön, etnicitet och sexualitet. Försvarsmakten utgår från sin 

egen norm; man, västerländsk och heterosexuell. Kvinna, icke västerländsk och homosexuell 

är alla tre sociala grupper som är antingen helt frånvarande eller väldigt marginaliserade i 

samtliga kampanjer. I denna kampanj finns tio huvudkaraktärer. Nio av dessa är 

västerländska. Paret är heterosexuellt. Enligt Wahl (2012) kan en tidigare strukturell 

exkludering övergå till en kulturell exkludering då kvinnor får formellt tillträde till en arena 

utan att bli kulturellt accepterade.

Utifrån Klebergs (2008) genusforskning med inriktning på medier, och att Försvarsmakten 

valt att gå ut på Sveriges största reklamfinansierande kanal, TV4, förmedlar Försvarsmaktens 

föreställningar om hur något bör vara, som sedan blir till sanningar. 
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Detta bidrar till att föreställningar om hur man förväntas vara, både via utseende men också 

hur man skall agera, för att bli accepterad.  I detta fall hur du förväntas vara som en soldat, 

vilket också ger svar åt min första frågeställning, nämligen hur Försvarsmaktens soldat ser ut. 

I teoridelen om stereotypa representationer så tog jag upp att dessa ofta innehåller 

nedvärderingar för att sociala grupper sätt i kontrast till varandra. I och med detta görs 

skillnader i kategorin ”vi” och ”dom”,  vilket gör att ”de andra” marginaliseras för att det har 

vissa egenskaper. Kleberg (2008) problematiserar också frågan om mediernas representation 

av kön i förhållande till klass, etnicitet och sexualitet.

I kampanjen ”Som vilket annat jobb som helst, Nästan. ” finner jag, med hjälp av Wahl, 

Holgersson och Hööks (2012) teori om könsstruktur,  svaret på min tredje frågeställning:  Har 

Försvarsmakten ändrat attityderna och de manliga samt kvinnliga stereotyperna i 

reklamfilmerna i relation till sin historiska bakgrund som en organisation endast öppen för 

män? Konstruerar de fortfarande kvinnan som ”de andra” genom uteslutning, då stereotyper 

delar det accepterande och normala från de onormala och inte accepterande. Alltså vi och 

dem? Utifrån Nationalencyklopedins (2015) sammanfattning av stereotyper som

en förenklad, ofta allmän uppfattningen eller föreställning om en viss grupp människor, 

uppdelade i tillexempel nation, etnicitet, religion eller kön så bidrar stereotyper ofta att 

vidmakthålla fördomar och negativa attityder. Detta är också sammankopplat till teorin om 

representationer, något som Hall (1997:16) sammanfattar genom att dela in ordet i två olika 

betydelser; Den första handlar om att representera något är att beskriva eller skildra något. 

Hall (1997) förklarar det med att en bild kan skildra en händelse på så sätt också representera 

den. Den andra handlar om att representera också betyder att symbolisera eller stå för något.

När Försvarsmakten så tydligt går ut med att även kvinnor behövs inom försvaret för att de är 

bättre på fredsförhandlingar, samt visar en kvinna som arbetar på en förskola, så blir kvinnan 

i detta fall blir någon som skall ta hand om istället för att vara aktiv inom Försvarsmakten. 

Det finns nämligen, enligt Fiske (1997:144), en myt om att kvinnor av naturen är bättre 

lämpad av att vårda och fostra män samt att de är bättre på att uppfostra barn och tar hand om 

mannen, samtidigt som han lika naturligt spelar rollen som försörjare och den med det största 

ansvaret. 
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Genom att framställa dessa roller som något naturligt och döljer myterna kring dom, blir dom 

allmängiltiga och ifrågasätts inte.  En sådan här arbetsfördelning mellan könen, i den 

patriarkala kultur vi lever i där män värderas högre än kvinnan, så värderas också det som 

kvinnor gör som mindre värt än det som männen gör (Kleberg 2008). 

Det är då viktigt att påvisa de ofullkomligheter i strukturen Försvarsmakten upprätthåller med 

kvinna/man. Whal, Holgersson och Linghag teorier om kön i organisationer (2012:107) 

menar att hur vi tänker och gör kön i organisationer, blir tydliga först när vi ser i ett 

perspektiv när vi betraktar kön som något socialt eller kulturellt konstruerat. 

Jag får med stöd av min analys, fram att i denna kampanj är män och kvinnor återigen tydligt 

uppdelade i yrkesgrupper. Mannen i den första reklamfilmen ingår i en militär verksamhet där 

en utav de sex personerna i den militära arbetsgruppen är en kvinna. På arbetsplasten på 

förskolan är samtliga lärarinnor kvinnor. Ingen är man. Att kategorisera in kvinnor och män 

så tydligt som Försvarsmakten gör i denna kampanj, upprätthålls de stereotyper kring manligt 

och kvinnligt som redan finns i vårt samhälle, något som Försvarsmakten, enligt Forss, 

motarbetade. Detta kopplas också ihop med Hirdmans (1988) teori om genussystemet som 

handlar om vår struktur och hur vi ordnar och kategoriserar/strukturerar oss efter kön. 

Genussystemet har två inriktningar. Den första är isärhållandet mellan manligt och kvinnligt 

och att detta ses som varandras motsatser. Den andra är mannen som norm. Denna 

särhållning mellan manligt och kvinnligt, gör att det arbetsmarknaden och våra 

arbetsuppgifter blir uppdelad efter vilket kön vi föds med (Hirdman 1988). 

Den problematik jag sammanfattningsvis finner, i relation till mitt syfte; det vill säga att att 

undersöka hur genus och könstillhörighet gestaltas i Försvarsmaktens reklamfilmer och hur 

Försvarsmaktens syn på könsroller yttrar sig, med stöd av min analys och de teorier jag har 

valt är att följande: Resultaten utifrån min analys visar på en organisation som i första hand 

förhåller sig till männen. Försvarsmaktens präglas av en historia med tydlig isärhållning 

mellan manligt och kvinnligt, genom en traditionell struktur av kön. Den manligt dominerade 

kulturen kan leda till att kvinnornas utveckling hämmas.  Denna norm säger något till oss om 

hur organisationens kultur präglas av föreställningar om att män och manlighet värderas 

högre en motsatsparet kvinna och kvinnlighet. 
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Kvinnor betraktas som det avvikande från den manliga normen, och jämförs och bedöms 

alltid utifrån den manliga normen (Hirdman 2001). Den kraftiga mansdominansen som 

präglar, och alltid har präglat, det militära menar Sundevall (2012) har fått långtgående 

konsekvenser för förståelsen av kön i Försvaret och att det befäst och återskapat 

föreställningar om militär verksamhet som en manlig angelägenhet. 

 

I sådana organisationer bygger kulturen på ett manligt samförstånd som i sin tur hänger 

samman med det manliga könets relativa överordning; homosocialiteten inkluderar män just 

på grund av att de är män och tar inte hänsyn till andra bakgrundsfaktorer som till exempel 

etnicitet, sexuell läggning eller klass. Att inte visa någon typ av annan etnicitet än 

västerländsk, som jobbar inom Försvarsmakten, samt helt utesluta homosexuella par och att 

kvinnor är i kraftig underrepresentation i de kampanjer jag har analyserat, tyder på tydliga 

och traditionella könsroller inom Försvaret.

Med stöd utifrån min analys och mina teorier så är Försvarsmaktens soldat, en vit, 

västerländsk, heterosexuell man.

!44



7.0 Käll- och litteraturförteckning.

7.1 Otryckta källor 

Almonacid, Giselle, Press och Pr, DDB Stockholm. Intervju via mail. Maj 2015.
Andersson, Charlotta & Axelsson, Ida: ”Tjugo procent - En fallstudie om könfördelningen i 

Malmös kommunala bolagsstyrelser” Statsvetenskapliga institutionen, Lunds 
universitet 2010.

Fyrberg, Johan och Leikman, Nina ”Hur går det för tjejen" : Om konstruktioner av genus i 
Försvarsmakten” Stockholms universitet, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
Institutionen för pedagogik och didaktik (2014)

Grönskog, Marie ”Jämställdhet inom Försvarsmakten : Vision kontra verklighet” Linköpings 
universitet, Institutionen för kultur och kommunikation 2008.

Hirdman, Yvonne; ”Genussystemet - reflexioner kring kvinnors sociala underordning” 
Stockholm 1988.

Ivner, Annika. Projektledare, Försvarsmakten. Intervju via telefon. Mars 2015
Karlsson, Anna och Svenander Persson, Emmelie ”Försvarsmakten - en mansdominerande 

arbetsplats : En kvalitativ studie baserad på manliga officerares syn på jämställdhet i 
relation till kvinnan i Försvarsmakten” Högskolan i Halmstad, Sektionen för hälsa 
och samhälle 2010.

Nilsson, Charlotte; ”Sagan som konserverar sociala konstruktioner En studie av text och bild 
på kungahuset.se” Institutionen för kommunikation och medier, Lunds Universitet 
2012.

Roosvall, Anna (2005) Utrikesjournalistikens antropologi. Nationalitet, etnicitet och kön i 
svenska tidningar. Stockholm: JMK. S 32-41.

Westerholm, Henrica: ”Fria eller fälla? Reklam riktat åt barn – ur ett genusperspektiv” 
Företagsekonomi, Arcada, 2013.

7.2 Tryckta källor

 Arnberg, Klara, Sundevall, Fia & Tjeder, David (red.) (2012).  Könspolitiska nyckeltexter. 1, 
Från äktenskapskritik till sexualupplysning 1839-1930 . Göteborg: Makadam

 Bignell, Jonathan (2002).  Media semiotics: an introduction . 2. ed. Manchester: Manchester 
University Press

 Drotner, Kirsten (red.) (2000).  Medier och kultur: en grundbok i medieanalys och 
medieteori . Lund: Studentlitteratur

 Falkheimer, Jesper & Heide, Mats (2014).  Strategisk kommunikation: en introduktion . 2. 
uppl. Lund: Studentlitteratur

Fiske, John (1997).  Kommunikationsteorier: en introduktion . Ny, rev. uppl. Stockholm: 
Wahlström & Widstrand

Gemzöe, Lena (2002).  Feminism . Stockholm: Bilda
Gilje, Nils & Grimen, Harald (2007).  Samhällsvetenskapernas förutsättningar . 3. uppl. 

Göteborg: Daidalos
Heide, Mats, Johansson, Catrin & Simonsson, Charlotte (2012).  Kommunikation i 

organisationer . 2., [omarb.] uppl. Stockholm: Liber
 Hirdman, Yvonne (2001).  Genus: om det stabilas föränderliga former . 1. uppl. 

Malmö: Liber

!45

http://kungahuset.se


 Holgersson, Charlotte, Wahl, Anna, Höök, Pia & Linghag, Sophie (red.) (2011).  Det ordnar 
sig: teorier om organisation och kön . 2., [uppdaterade] uppl. Lund: Studentlitteratur

 Larsson, Larsåke (red.) (2002).  PR på svenska: teori, strategi och kritisk analys . Lund: 
Studentlitteratur

7.3 Elektroniska källor

http://ddb.se/work/forsvarsmakten/wheres-your-head-at/
2015-04-08

http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3748343.ece / 
2015-02-02

http://www.dn.se/ekonomi/forsvar-pa-skolschemat-ska-fa-fler-att-bli-soldater/ 
2015-02-03

http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3748343.ece /
2015-02-14

http://www.dn.se/ekonomi/forsvar-pa-skolschemat-ska-fa-fler-att-bli-soldater/ 
2015-03-22

http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/ 
2015-03-08

http://www.dn.se/ekonomi/forsvar-pa-skolschemat-ska-fa-fler-att-bli-soldater/ 
2015-02-03

http://genus.se/digitalAssets/1279/1279784_medie-kommvet.pdf/
2015-05-08

https://www.rekryteringsmyndigheten.se/PageFiles/359/   
fler_kvinnor_i_totalforsvaret_rapport_18_h ela.pdf /2015-04-03

http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/25788/25795/behallare-for-press/370353/ 

2015-05-15
http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-
sammansattning/befolkningsstatistik/25788/25795/behallare-for-press/370353/ 

2015-05-05  

!46

http://ddb.se/work/forsvarsmakten/wheres-your-head-at/
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3748343.ece
http://www.dn.se/ekonomi/forsvar-pa-skolschemat-ska-fa-fler-att-bli-soldater/
http://www.dagensmedia.se/nyheter/kampanjer/article3748343.ece
http://www.dn.se/ekonomi/forsvar-pa-skolschemat-ska-fa-fler-att-bli-soldater/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/aktuellt/press/kampanjer/
http://www.dn.se/ekonomi/forsvar-pa-skolschemat-ska-fa-fler-att-bli-soldater/
http://genus.se/digitalAssets/1279/1279784_medie-kommvet.pdf
http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/25788/25795/behallare-for-press/370353/
http://www.scb.se/sv_/hitta-statistik/statistik-efter-amne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/25788/25795/behallare-for-press/370353/

