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Sammanfattning: 
 
Efter att värnplikten lades vilande har försvarsmaktens nya personalsystem med 
frivilligt anställd personal skapat en hel del utmaningar. Tidigare har en konstant 
tillströmning av unga soldater och sjömän säkerställt personalbehoven till både soldat- 
och sjömansbefattningar, utlandsmissioner, officerskår och hemvärn. Nu måste istället 
försvarsmakten konkurrera med den civila marknaden och avsätta stora resurser på 
marknadsföring för att locka till sig lämpliga kandidater. Ingångsbefattningarna som 
soldater och sjömän skall helst besättas av unga människor, och att det skulle bli 
svårigheter att nå ut till de målgrupperna var man redan medveten om. Erfarenheter 
från europeiska länder som genomfört samma övergång påvisar också liknande 
resultat med komplikationer i hela rekryteringsprocessen.  
   Ett av de främsta verktygen för att sprida information är i dagsläget genom tv-reklam 
och internet. Därför läggs det stora resurser på att ta fram effektiva reklamkampanjer 
med professionella reklambyråer. Med hjälp av experter har målgrupperna analyserats 
och lämpliga budskap har bakats in i retoriskt effektiva kortfilmer. Med hjälp av film- 
och kulturanalys undersöks budskapen i de senaste reklamfilmerna och hur de kan 
uppfattas av målgrupperna med hänsyn till deras kulturella värderingar. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Här presenteras först hur och varför försvarsmakten förändrat sin personalförsörjning de 

senaste årtiondena. Därefter återges hur de anpassat sig till förändringarna och vart de är på 

väg. 

1.1.1 Försvarsmakten i förändring 

 ”Försvarsmaktens marknadsföring väcker alltid mycket uppmärksamhet, dels för att det är just 

 Försvarsmakten som är avsändare men också för att våra kampanjer sticker ut jämfört med 

 andra företag och organisationer. Den senaste som går under namnet ”vad håller du på med?” 

 har risats och rosats mer än någon annan kampanj tidigare.”   - Erik Lagersten, Svenska 

 Försvarsmaktens Informationsdirektör, citat ur myndighetsbloggen Försvarsmakten 

 kommenterar.
1 

Citatet är hämtat ur försvarsmaktens officiella blogg där försvarsmaktens 

informationsdirektör besvarar den massiva kritik som riktades mot deras senaste 

reklamkampanj ”Vad håller du på med?”. Sveriges riksdag beslutade 2010 att värnplikten 

skulle läggas vilande och ersättas av ett yrkesförsvar baserat på anställda soldater och 

officerare. Något försvarsmakten snabbt insåg skulle innebära svårigheter med rekrytering i 

framtiden. Sedan dess har ett antal reklamkampanjer pågått och fokus har skiftat från 

utlandstjänst och officersutbildning till grundläggande militär utbildning, GMU. Vilket är en 

tre månaders utbildning där rekryten blir introducerad till det militära yrket, för att sedan få 

möjlighet till en anställning i försvarsmakten. De negativa sidorna av ett frivilligt försvar har 

uppmärksammats under hela reformprocessen. Oppositionen anser det finns en 

överhängande risk att man förlorar försvarets folkliga förankring, samt att kostnaderna 

kommer bli mycket stora om försvarsmakten skall kunna konkurrera om arbetskraften.2 

Författarens egen bakgrund i ämnet är dels arbete med rekrytering på mässor och 

informationsdagar. Men också ett allmänt intresse för film där jag skapat ett antal 

rekryteringsfilmer till försvarsmakten som finns länkade på deras officiella hemsida samt 

används vid informationsdagar på skolor och liknande. Intresset för rekryteringsfrågor gjorde 

det naturligt att valet skulle falla på detta ämne. 

Samtidigt har försvarsmaktens framtid och betydelse för Sverige blivit ett hett debattämne 

de senaste åren. Peter Magnus Nilsson, chefredaktör för Newsmill, Sveriges idag största 

internetsajt för opinion och analys, skriver följande om varför värnpliktens avskaffande är 

den största förändringen i Svenska försvarets historia: 

                                                 
1  http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/, (hämtad 2013-02-20). 

2  Per Martin Nilsson http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/10/topp-csn-soldater-kan-r-dda-nya-yrkesf-

rsvaret, (hämtad 2013-05-12) 

http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/
http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/10/topp-csn-soldater-kan-r-dda-nya-yrkesf-rsvaret
http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/10/topp-csn-soldater-kan-r-dda-nya-yrkesf-rsvaret
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 ”Orsaken är att landets försvar i grund och botten är en personlig sak. Det är individer som 

 riskerar sina liv och hur man mobiliserar dem är avgörande för försvarsförmågan. Den gamla 

 värnplikten var kristallklar och kompromisslös och bars upp av folkmajoritetens föreställningar 

 om vad medborgarskap egentligen var. Nationen avkrävde individen ett års utbildning och 

 drygt 25 års offervilja i utbyte mot samhällsgemenskap.” -  Peter Magnus Nilsson
3 

Bakomliggande faktorer till beslutet är ett antal stora förändringar som skett de senaste 20 

åren. Under 1980- och 1990-talet i samband med kalla krigets slut genomgick många länder 

stora förändringar i form av nedskärningar och omstrukturering, vilket också påverkade 

Sveriges försvar.4 

Det pliktbaserade försvaret gav försvarsmakten ett jämnt flöde av ny personal från 

värnpliktskullarna. När unga män och kvinnor fått känna på det militära livet har alltid ett 

antal valt att söka till officersutbildningen eller göra utlandstjänst. Värnplikten var ett 

rekryteringsverktyg i sig, och ett effektivt sådant då även totalt ointresserade kunde få upp 

ett intresse under tjänstgöringsperioden. I och med avskaffandet av värnplikten försvann den 

rekryteringsbasen, samt även den folkförankring som automatiskt bidragit till att sprida 

kunskap om myndigheten. 

1.1.2 Att möta förändringarna 

Efter inriktningspropositionen 20095 och senare beslut i riksdagen 20106 gick Sverige över till 

ett yrkesförsvar och värnplikten lades vilande. Detta skedde som en logisk konsekvens i 

övergången från ett invasionsförsvar till ett insatsförsvar. ”Regeringens inriktning och 

ambition att öka användbarheten, tillgängligheten och flexibiliteten förutsätter att alla 

förband i insatsorganisationen bemannas med frivillig personal.”.7 Detta kräver att 

insatsorganisationen skall utgöras av stående förband och kontraktsförband, och 

pliktpersonalen bör ej finnas kvar i organisationen.8 

Denna omstrukturering i organisationen gör att försvarsmakten numera fungerar som en 

privat organisation på marknaden. Marknaden är nu ett ideal och de strävar att efterlikna 

densamme.9 Försvarsmakten är numera ett varumärke, vilket de i flera år nu aktivt arbetat 

med att stärka, bland annat genom ökade investeringar i marknadsföring.10 

De traditionella medierna såsom tv och radio är dock inte lika självklara längre i 

marknadsföringssyfte. I och med den tekniska utvecklingen förändras förutsättningarna för 

var marknadsföringen kan genomföras. Tv-tittande ligger fortfarande en hög nivå där 

                                                 
3     Nilsson http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/10/topp-csn-soldater-kan-r-dda-nya-yrkesf-rsvaret, (hämtad 

2013-05-12)  

4 Håkan Syrén, Här och nu – en liten bok om den fortsatta vägen framåt (2006) s 15-19. 

5 Prop 2008/09:140, Ett användbart försvar, Försvarsdepartementet. 

6 Riksdagens protokoll 2009/10:121. 

7 Prop 2008/09:140, s. 49. 

8 Ibid, s. 49. 

9 Edona Qeriqi & Anneli Saarela, Den nya försvarsmakten (2012) s. 6. 

10 Bilaga 1, Missiv HKV 16100:54069, (2013) s. 1-2. 

http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/10/topp-csn-soldater-kan-r-dda-nya-yrkesf-rsvaret
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åldersgruppen 15-24 år spenderar 75 min en genomsnittlig dag, och tre av fyra använder tv 

dagligen.11 De senaste åren har reklam via internet och sociala medier ökat markant och 

utgör nu 24% av all medieinvestering, där bild och video är viktiga verktyg för att synas.12 

Idag är ungdomar i åldern 16-25 år mycket aktiva på internet, i genomsnitt 91% använder 

internet dagligen, och spenderar strax under 3 h där dagligen, där de vanligaste aktiviteterna 

är bland annat sociala medier, söka information, titta på videos mm.13 Försvarsmakten har 

tagit till sig detta faktum och deras tv-sända rekryteringsfilmer marknadsförs därför också på 

internet och sociala medier. 

Undersökningar från de två första åren med yrkesförsvar visar att av de som till slut blir 

anställda uppger ca 50 % att deras första kontakt med försvaret var via personliga rekryterare 

på mässor och liknande. Endast ca 20 % av denna grupp har uppgett att deras första kontakt 

skedde via tv-reklam.14 Det är intressant att belysa det i jämförelse med hur många timmar 

av dygnet ungdomar i Sverige lägger på tv-tittande och internet, och då fråga sig hur 

kostnadseffektivt det blir att lägga stora summor på tv-reklam när den personliga kontakten 

hittills genererat bättre effekt.15 Ur det perspektivet blir det i hög grad relevant att ställa sig 

frågan om reklamfilmerna verkligen är anpassade för svenska ungdomar. 

Marknadsföring är ett av problemen i dagsläget, faktorer som lön, förmåner och civilt 

meritvärde spelar också stor roll i att skapa en attraktiv arbetsgivare. I dagsläget går 

rekryteringen till GMU relativt bra, rekryteringsomgången för GMU under 2011 hade 15 180 

sökande, under 2012 sjönk det till 13 809, samtidigt som antalet utbildningsplatser ökade. 

De som klarat samtliga tester och blivit nomineringsbara år 2012 täckte 92% av 

Försvarsmaktens behov. Ändå fick flera förband och utbildningsgrupper vakanser, vilket inte 

anses bero på bristande kvalité hos de sökande, utan att de i brist på intresse inte söker 

utbildningsplatser på avlägsna orter.16 

1.2 Syfte 

Syftet är att analysera budskapet i svenska försvarsmaktens rekryteringsfilmer ur ett 

kulturellt perspektiv. Det kommer ske genom att analysera ett urval av de rekryteringsfilmer 

som producerats och sänts i tv och på internet, för att utröna vilka budskap de förmedlar. 

Därefter utifrån ett kulturellt perspektiv, undersöka vilka målgrupper de vänder sig till och se 

om det överensstämmer med målgruppens värderingar och normer.  

1.3 Frågeställningar 

                                                 
11 Ulla Facht, Mediesverige mini 2012 (2012) s. 15, 17. 

12 http://www.internetstatistik.se/artiklar/internetannonseringen-star-nu-for-en-fjardedel-av-de-totala-

medieinvesteringarna/  (hämtad 2013-05-20) 

13 Olle Findahl, Svenskarna och Internet 2012 (2012), s. 8, 11, 15. samt Facht s. 17. 

14 Emma Jonsson, Rekryteringsunderlaget 2012 (2012), s. 42. 

15 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4595005 (hämtad 2013-05-03) samt 

http://www.resume.se/nyheter/reklam/2010/06/11/forsvaret-fortsatter-spend/ (hämtad 2013-05-03) 

16 Jonsson, s. 37 

http://www.internetstatistik.se/artiklar/internetannonseringen-star-nu-for-en-fjardedel-av-de-totala-medieinvesteringarna/
http://www.internetstatistik.se/artiklar/internetannonseringen-star-nu-for-en-fjardedel-av-de-totala-medieinvesteringarna/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4595005
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2010/06/11/forsvaret-fortsatter-spend/
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◦ Vilka budskap vill svenska försvarsmakten förmedla med sina rekryteringsfilmer? 

◦ I vilken utsträckning är budskapen anpassade till de värderingar och 

föreställningar om verkligheten deras målgrupper anses inneha? 

1.4 Avgränsningar 

En rekryteringskampanj är självklart betydligt mer omfattande med reklam i tidningar, på 

reklampelare, radio, representanter på mässor, informationsdagar, studiebesök mm.17 Men 

då just tv-reklam genererat så dåliga resultat enligt rekryteringsunderlaget har jag valt att 

avgränsa undersökningen och låta försvarsmaktens rekryteringsfilmer ligga i fokus. 

Prioriteringen för försvarsmakten idag ligger på rekrytering av soldater, sjömän och 

gruppbefäl, där målgruppen består av unga män och kvinnor i åldrarna 18-25 år.18 Därför 

kommer vi avgränsa oss till att analysera de reklamkampanjer avsedda att rekrytera denna 

målgrupp till grundläggande militär utbildning.. Ytterligare en avgränsning blir att endast 

utföra en detaljerad filmanalys av de filmer som används i kampanjen ”Vad håller du på 

med?”.  

Den andra delen av undersökningen, kulturanalysen, kommer begränsas dels i valet av 

definition på kultur, samt att jag endast utgår ifrån den definitionen. För att besvara mina 

frågeställningar har valet fallit på den kulturantropologiska definitionen, med motiveringen 

att det huvudsakliga källmaterialet utgår från densamme samt den fyller de kriterier jag 

behöver för att kunna genomföra undersökningen.  

1.5 Metod 

Undersökningen kommer genomföras som en fallstudie uppdelad i två delar. I den första 

delen undersöks försvarsmaktens reklamkampanjer med utvalda analysverktyg.  

1.5.1 Filmanalys 

Jag kommer använda en förenklad lathund för diskursanalys för att undersöka både de 

manifesta men också de latenta budskapen i filmerna.19 Sedan också en lathund för 

retorikanalys och semiotisk bildanalys för att möjliggöra operationaliseringen. 20 Fördelen 

med fallstudie är att kunna gå på djupet och reda ut komplexiteten i den givna situationen, 

den erbjuder en möjlighet att första varför vissa resultat kan uppstå.21  

Det essentiella i denna undersökning kommer bli att få fram det egentliga budskapet 

filmerna skall förmedla. Avsändaren tar medvetet vissa beslut om hur olika händelser, 

personer och objekt skall framställas för att mottagaren skall uppfatta det på avsett sätt. 

Detta kräver att avsändaren gjort en korrekt bedömning av de sociala och kulturella faktorer 

                                                 
17 Philip Kotler, Kotlers marknadsföring (2008), s. 135-151. 

18 Bilaga 1, Missiv HKV 16100:54069 (2013), s. 10. 

19 Fredrik Carlén, ”Världens bästa reklamfilm” (2010), s. 26, 56. 

20 Carlén, s. 26, 57, 58. 

21 Martyn Denscombe, Forskningshandboken (2009), s. 60-61. 
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som påverkar mottagaren i hans/hennes vardag. Ett konkret exempel är att i ett starkt 

nationalistiskt land kan en rekryteringsfilm med fördel åberopa vikten av att tjäna och 

försvara sitt land med heroiska bilder på hemmanationen och flaggan. För att analysera hur 

de här filmerna anpassats av avsändaren till sin mottagare och samhället den ska visas i, har 

valet av metod fallit på kritisk diskursanalys. Fördelen med analysmetoden är att man kan 

analysera filmernas budskap och hur det är anpassat till kontexten det förmedlas i, dvs 

målgruppens och samhällets kultur. Den kritiska aspekten tillför en politisk udd i analysen då 

man förutsätter att skaparen av filmen medvetet har använt sig av ett visst språk och vissa 

symboler för att framgångsrikt nå ut med sitt budskap.22  

1.5.2 Kulturanalys 

För att analysera de generella egenskaper som är karaktäristiska för svensk kultur, kommer 

jag utgå från Geert Hofstedes definition av kultur23, och genomföra en kvalitativ textanalys av 

litteraturen. Resultaten skall sedan kombineras med kvantitativ data från World Values 

Survey 2011, och specifikt åldersgruppen 18-29 år, för att säkra reliabiliteten. För att veta 

vilka värderingar, åsikter och beteenden jag skall fokusera på har jag utgått från 

försvarsmaktens prioriteringar hos deras målgrupper.24 Denna informationen skall 

tillsammans med José Puentes25 teori om hur kulturella värderingar styr beteendet skapa en 

uppfattning om vad som motiverar och tilltalar åldersgruppen. Detta skall sedan jämföras 

med försvarsmaktens budskap. 

Jag kommer också genomföra ett antal kvalitativa textanalyser på internetbaserade källor 

som framförallt berör kulturella fenomen i Sverige och marknadsföringsrelaterad 

information. 

1.6 Materialbeskrivning och källkritik 

Denna uppsats kräver en generell förförståelse hos läsaren om svensk försvarspolitik och 

försvarsmakten.  

Det huvudsakliga empiriska materialet består av fyra reklamfilmer från försvarsmakten. De är 

45 sekunder långa vardera och har sänts på de flesta stora svenska tv-kanalerna. De är 

framtagna av reklambyrån DDB Stockholm i samarbete med rekryteringsexperter från 

försvarsmakten. De är en del av rekryteringskampanjen ”Vad håller du på med?”. Samtliga 

filmer finns tillgängliga via YouTube där försvarsmakten har en egen officiell kanal, 

swedisharmedforces26, det vill säga en för ändamålet tillförlitlig källa. Här finns samtliga 

reklamfilmer från deras rekryteringskampanjer från och med juni 2010. 

                                                 
22 Denscombe, s. 395. 

23 Geert Hofstede, Gert Jan Hofstede & Michael Minkov, Cultures and Organizations (2010), s. 516. 

24 Se sidan 10: Tillämpning av plattform för arbetsgivarvarumärket. 

25 José M. Puente, Recruitment and Retention of military personnel, kapitel 3F, Values Research (2007) s. 3-5. 

26 http://www.youtube.com/user/SwedishArmedForces (hämtad 2013-02-20). 

http://www.youtube.com/user/SwedishArmedForces
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En del av det empiriska materialet utgörs av tidningsartiklar och debattinlägg, de 

representerar tankar och åsikter om reklamkampanjerna som används i samband med de 

kulturella aspekterna av undersökningen. Avsändare varierar från Sveriges ledande 

kulturskribenter i de största kvällstidningarna till branschtidningar inom marknadsföring. 

En för undersökningen mycket användbar källa är Erik Lagerstens artikel om den senaste 

reklamkampanjen som är publicerad som ett blogginlägg på Försvarsmaktens officiella 

myndighetsblogg Försvarsmakten kommenterar.27 

Rapporten Frivilliga soldater istället för värnplikt28 skriven av Ulf Jonsson och Peter Nordlund  

är framtagen som ett underlag inför svenska försvarsmaktens övergång till yrkesförsvar. Här 

berörs speciellt de erfarenheter som andra länder erhållit efter att ha genomfört samma 

resa. Recruitment and Retention of military personnel29 författad och utgiven av Nato:s egna 

enhet för forskning, The Research and Technology Organisation(RTO) of NATO, berör 

problemen och möjligheterna en frivilligt anställd personalkår medför, och hur landets unika 

förutsättningar påverkar rekryteringsprocessen, och i synnerhet kulturella värderingar och 

deras påverkan på rekrytering. 

I Emma Jonssons Rekryteringsunderlaget 2012 finns statistik och analyser av 

rekryteringsarbetet under 2012 med tillbakablickar mot 2011.30 

En lämplig källa för ämnet är försvarsmaktens missiv Tillämpning av plattform för 

arbetsgivarvarumärket.31 Här definieras inriktningar för det fortsatta rekryteringsarbetet som 

organisationen måste utveckla. I processen för att förtydliga organisationens varumärke krävs 

det att en ”varumärkesplattform” formuleras för att tydliggöra Försvarsmakten som 

arbetsgivare. Målet är att ”...identifiera de grundläggande värderingar som Försvarsmakten 

skall förmedla, och som målgruppen ska uppleva.”. Här redovisar och redogörs också för  

målgrupperna. Försvarsmakten uppger att de utifrån en rad undersökning och studier, 

kvantitativa och kvalitativa, delat upp den unga organisationen i olika personlighetstyper, 

dock nämns inget mer i dokumentet om vilka undersökningar eller andra källhänvisningar. 

Jag anser att trovärdigheten är stor för denna källa med avsändaren i åtanke. De värderingar 

och beteenden försvarsmakten prioriterat hos målgrupperna i missiven kommer vara de jag 

fokuserar på i kulturanalysen. 

Den sista delen av empirin kommer tas i form av kvantitativ data från World Values Survey, 

ett forskningsprojekt som bedrivs världen över i syfte att studera sociokulturella, religiösa 

och politiska värderingar samt hur de förändras över tid. Staffan I. Lindberg & Richard 

Svensson har sammanställt en tabellrapport med kortare förklaringar över resultaten från 

                                                 
27 Lagersten, http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/ (hämtad 2013-02-

20) 

28 Ulf Jonsson & Peter Nordlund, Frivilliga soldater istället för värnplikt (2010). 

29 RTO, Recruitment and Retention of military personnel, (2007). 

30 Jonsson. 

31 Missiv HKV 16100:54069, Tillämpning av plattform för arbetsgivarvarumärket, 2013, Försvarsmakten. 

http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/
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2011.32 I undersökningen har 1206 svarspersoner deltagit totalt varav 304 är i åldern 18-29 

år. Att åldersgruppen sträcker sig upp till 29 år kommer generera en mindre felmarginal som 

jag anser går att bortse ifrån. I rapporten finns intressanta data som berör åsikter om 

våldsanvändning, försvarsmakten och demokrati bland annat. 

Som teoretisk referensram för den kulturrelaterade analysen kommer jag utgå ifrån Geert 

Hofstede, Gert Jan Hofstede och Michael Minkovs teori om kulturens påverkan på 

medvetandet.33 Den behandlar hur människors sinnen undermedvetet programmeras av sin 

omvärld, och vilka konsekvenser det får för deras värderingar och moraliska 

ställningstaganden gentemot sin egen och andras kulturer. Ambitionen är att detta skall kasta 

ljus på hur mottagaren uppfattar avsändarens budskap. 

Tankesmedjan RAND Corporation startade officiellt 1946 med målet att öka välfärd och 

säkerhet i USA genom att verka för vetenskap, utbildning och välgörenhet i allmänhetens 

intresse. Idag är de i praktiken en oberoende stiftelse finansierad genom bidrag från företag 

och stiftelser till suveräna stater.34 De har på uppdrag av USA:s försvarsmakt gjort flera 

omfattande undersökningar som berör rekrytering, bland annat I want you! - The Evolution 

of the All-Volunteer Force35 samt Recruiting Effects of Army Advertising36. Värt att notera är 

att USA:s förutsättningar skiljer sig från Sveriges på vissa punkter, bland annat hade de 2010 

en försvarsbudget på 4,3 procent av BNP, till skillnad från Sveriges på 1,2 procent.37 

Det finns också ett antal uppsatser av intresse som berör vårt ämne. Den nya 

försvarsmakten38 behandlar hur försvarets kommunikation förändrats när myndigheten ställs 

inför nya utmaningar och behov, och måste anpassa sig efter en allt mer marknadsorienterad 

omgivning.  

”Världens bästa reklamfilm”39 undersöker hur ett företag i sina reklamfilmer genom retoriska 

övertygningsmedel och kommunikationsstrategier fångar publikens intresse. Härifrån har jag 

också tagit det analysschema som jag applicerar på reklamfilmerna. Schemat behandlar 

kortfattat en beskrivning och tolkning av filmen, en diskursanalys kring innehållet och dess 

innebörd, en retorikanalys av bild, text och design. Därefter en analys, tolkning och 

diskussion efter fem retoriska principer om övertygandets konst. Avslutningsvis en analys av 

argumentationstyperna och hur de används. Diskursanalysen är baserad på Norman 

Faircloughs Media Discourse och retorikanalysen på Carlsson & Koppfeldts Visuell retorik.40 I 

Media Discourse går Fairclough på djupet i den kommunikativa diskursen i media och ger 

                                                 
32 Staffan I. Lindberg & Richard Svensson, World Values Survey – Sverige 2011 (2011). 

33 Hofstede. G, Hofstede. G. J & Minkov. 

34 http://www.rand.org/about.html  (hämtad 2013-05-15). 

35 Bernard Rostker, I want you! - The Evolution of the All-Volunteer Force (2006). 

36 James N. Dertouzos & J. Michael Polich, Recruiting Effects of Army Advertising (1989). 

37 Jonsson & Nordlund, s. 22. 

38 Qeriqi & Saarela. 

39 Carlén, ”Världens bästa reklamfilm”. 

40 Carlén, s. 26, 56, 57. 

http://www.rand.org/about.html
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verktyg för att analysera och tolka innehållet. Carlsson & Koppfeldt behandlar bild, estetik 

och retorik med ledorden tolka och analysera, där de inriktar sig på reklam, nyheter och 

underhållning i dagens samhälle. 

Giovanna Jörgenssen-Hatt redogör kort men effektivt i Bildskunskap om reklambilder och 

dess historia och här finns några viktiga konstateranden för vårt ämne.41 

För att lösa denna i grunden krigsvetenskapliga uppgift, kommer vi utnyttja teorier om 

marknadsföring för att operationalisera problemet. Philip Kotlers (1999) Marknadsföring – 

Att skapa, vinna och dominera marknader, beskriver hur företag och organisationer skall 

bedriva marknadsföring effektivt genom olika strategier och taktiker. En för undersökningen 

central tes hos Kotler är vikten av att analysera hur en organisation kan fylla ett behov, 

istället för att bara försöka sälja en produkt.42 I detta fall blir detta hur försvarsmakten ska 

lyckas inte bara sända ut information om att det finns arbetsmöjligheter, utan vad de faktiskt 

kan ge tillbaka till individen i form av löner, förmåner och den individuella belöningen av att 

göra samhällsnytta. 

1.7 Tidigare forskning  

1.7.1 Internationella erfarenheter 

I USA övergick man till frivilligt anställda under 1970- och 1980-talet, och har sedan dess 

bedrivit kontinuerlig forskning, utvärdering och analys av rekryteringsprocessen och samlat 

på sig en hel del erfarenheter. USAs första slutsats blev att övergången tog längre tid och blev 

mer kostsam än väntat innan fördelarna med frivillighet framträdde. I en omfattande 

undersökning gjord av Bernard Rotsker med stora erfarenheter från förhållandena som råder 

i USA, beskriver han fyra lärdomar som en framgångsrik personalförsörjning skall vila på. 

Engagemang och fokus från högsta ledningen, kontinuerlig forskning och utvärdering med 

kvantitativa metoder, skräddarsydda rekryteringspaket och tillräckliga finansiella medel.43 

NATO-länderna nämner ett antal framgångsfaktorer de funnit med tiden. De flesta berör 

höjda löner och förbättrade förmåner av olika slag, t ex förbättrad arbetsmiljö eller civilt 

meriterande utbildningar. De europeiska länderna har också tagit efter USA och börjat satsa 

mer pengar på professionella rekryterare, marknadsanalyser och annonsering. I USA 

rekryteras ca 50% av personalen via rekryteringskontor där personliga rekryterare sköter hela 

processen.44 

José M. Puente påvisar hur teorier om värderingar kan bidra till att förstå och hantera 

rekryteringsproblem. Undersökningar inom militär rekrytering har visat att personal som 

delar samma värderingar som organisationen uppvisar större engagemang och stannar kvar i 

organisationen längre. Därför är det också viktigt för en organisation att ställa sig frågan om 

                                                 
41 Giovanna Jörgenssem-Hatt, Bildkunskap (1992). 

42 Kotler, förordet. 

43 Rostker, s. 747. 

44 Jonsson & Nordlund, s. 19. 



FÖRSVARSHÖGSKOLAN 

OP 10-13  

 

12 

de ska anställa de mest lämpade för uppgiften, eller de som bäst möter organisationens 

krav.45 Enligt Puente måste försvarsmakter världen över balansera mellan att vidmakthålla de 

traditionella militära grundvärderingarna, som krävs för att organisationen skall kunna lösa 

sina uppgifter effektivt, och anpassa sig efter de sociala och kulturella förändringar som 

pågår hos unga idag.46  

Teori kring marknadsföring och reklam är områden som kommer beröras i undersökningen, 

och här finns omfattande tidigare forskning att använda sig av. Det som varit svårt att finna 

både i Sverige men också internationellt är forskning om just själva reklamen som använts vid 

militär rekrytering. Därför kommer teorierna som används vara grundade i marknadsföring 

hos både företag och statliga organisationer. I USA har det skett undersökningar på 

reklaminsatsernas påverkan på rekryteringen. James Dertouzos och Michael Polich fann 

starka bevis för att ökade investeringar i annonser på tv, radio och tidningar förhöjde antalet 

ansökningar. En expansion av en reklamkampanj under en månad gav effekter så långt som 

sex månader efter investeringen.47 

I USA och Storbritannien är reklamen inriktad på både de potentiella rekryterna, men också 

föräldrar och lärare där tanken är att de ska inflytande på kandidaternas beslut.48  

1.7.2 I Sverige 

Försvarsmakten påvisar i Lagerstens blogginlägg att de tagit del av andra länders tidigare 
erfarenheter; ”Vi ska så snart som möjligt, med erfarenhet och statistik, börja mer precist 
identifiera vad som ger effekt, fördelat på ålder, kön och region. I Kanada tog det fem år att 
få tillräckliga data för ett mer ”kirurgiskt” urval.”.49 Detta sker delvis redan nu då 

Försvarshögskolan årligen utger en sammanställning av rekryteringsunderlaget för 
grundläggande militär utbildning. Sakta men säkert börjar det strömma in 
forskningsrapporter om den svenska försvarsmaktens övergång till yrkesförsvar och 
rekryteringsproblemen som uppstår.  

Försvarsmaktens är medvetna om att det inte går att rekrytera hur som helst och direkt 

kopiera andra länder. I inlägget av Erik Lagersten där han kommenterar deras senaste 

reklamkampanj ”Vad håller du på med?” skriver han följande: 

 ”En del av kritiken har pekat på att i andra länder så fungerar det med ”combat” direkt. För 

 det första är jag inte så säker på att det fungerar då de flesta länder som marknadsför på det 

 sättet har stora rekryteringsproblem. Men det viktigaste skälet är att varje land är kulturellt 

 unikt. Riksdagsledamoten Caroline Szyber menade på Twitter att norsk reklam som vädjar 

 till känslan för Norge var bra reklam. Det är det säkert, men de som förespråkar en sådan 

 reklam är förmodligen omedvetna om hur kraftigt synen på just nationalism och 

                                                 
45 Puente, s. 16-17. 

46 Ibid, s. 20 

47 Dertouzos & Polich, s. 30 

48 Jonsson & Nordlund, s.27 - 29 

49 Lagersten http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/ (hämtad 2013-02-

20) 

http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/
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 nationsidentitet skiljer Norge och Sverige åt. Det som funkar i andra länder kan således vara 

 helt verkningslöst i Sverige.” - Erik Lagersten
50 

Sen 2010 och omstruktureringen har försvarsmakten fått motta en hel del kritik riktade mot 

just de reklamkampanjer som bedrivits. De försvarsmaktsanställda klagar på att de inte visar 

vad arbetet egentligen innebär, och att de sökande vill se mer intensiva filmer med fokus på 

internationella insatser och övningar.51 Man jämför de svenska filmerna med USA och 

Storbritannien, som innehåller betydligt mer actionbetonade inslag. Samtidigt uttalas kritik 

mot sådana filmer som krigspropaganda och förskönande av krig. Försvarsmaktens 

informationsdirektör nämner att undersökningar har visat att; ”Budskap som förstärker en 

fördom eller verkar främmande för stora grupper verkar avskräckande i den första 

kontakten”52. Vilket han säger innebär att de actionladdade rekryteringsfilmerna ofta stjälper 

mer än de hjälper i marknadsföringen i ett land som Sverige där få har kunskap om 

försvarsmaktens uppgifter. Lagersten påstår att varje land är kulturellt unikt, och kräver unika 

rekryteringskampanjer. Det förutsätter en kontinuerlig forskning och uppföljning av 

rekryteringsarbetet och de resultat de genererar över tiden. Han skriver också i inlägget att 

”Vi baserar våra kampanjer på noggranna studier av målgrupperna och kunskap om deras 

beteenden och attityder”53. I denna undersökningen kommer detta påståendet vara av 

särskilt intresse. 

1.8 Centrala begrepp 

1.8.1 Rekrytering 

Ordet rekryt härstammar från franskans recroitre, ursprungligen latinets recrescere, vilket 

betyder återväxa och har sitt ursprung som ett militärt begrepp för att beskriva behovet av 

att värva ny personal till nationens arméer.54 

I Recruiting and Retention of Military Personnel har de valt att definiera rekrytering enligt 

Alan M. Saks definition. Han belyser den viktiga rollen rekryteringen har för att en 

organisation skall kunna uppnå sina strategiska mål. Fritt översatt lyder den; Rekrytering 

involverar de åtgärder och aktiviteter en organisation genomför i syfte att identifiera och 

attrahera individer till organisationen som innehar kompetenser som kan hjälpa 

organisationen realisera sina strategiska mål. I synnerhet skall sådana aktiviteter generera en 

grupp av önskvärda kandidater, förstärka deras intresse och attraktion gentemot 

                                                 
50 Lagersten, http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/, (hämtad 2013-02-

20) 

51 Insändare av soldaten Joseph Issa i personaltidningen Försvarets Forum nr 1, (2013) s. 18. 

52 Lagersten, http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/, (hämtad 2013-02-

20) 

53 Ibid. 

54 Rekryt, Svenska Akademiens Ordbok. 

http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/
http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/
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organisationen som arbetsgivare, och öka möjligheten att de accepterar ett 

anställningserbjudande.55 

Rekryteringsprocessen inleds enligt Jonsson & Nordlund kortfattat med att organisationen 

överser sina personalbehov och kraven som skall ställas på dem. Därefter sker 

informationsspridningen genom till exempel reklam i tv och tidningar, radioreklam, 

representanter på mässor, informationsdagar och studiebesök. Därefter kommer de 

ansökande testas och gallras med hjälp av olika tester och intervjuer för att avslutningsvis 

väljas ut och erbjudas anställning.56 

Försvarsmaktens personalförsörjningsprocess ser ut enligt följande: 

Attrahera innefattar de aktiviteter som syftar till att sprida information och väcka intresse. 

Försvarets forskningsinstitut skriver i rapporten att det är; ”... tydligt att marknadsföring av 

försvaret som en potentiell och attraktiv arbetsgivare är av yttersta vikt.”. Vilka grupper som 

söks upp och informeras samt vilket budskap de potentiella arbetstagarna får förmedlat till 

sig är vitalt. För att skapa närhet till processen och förståelse för organisationens behov 

föreslås en central enhet som äger hela rekryteringsprocessen.57 Vilket försvarsmakten tagit 

till sig i och med upprättandet av ett HR(Human Resources)-centrum som sköter allt från 

marknadsföring till rekrytering och urval. 

Rekrytera syftar i denna modellen på de processer som sker efter att individen är attraherad, 

även om marknadsföring generellt inräknas i begreppet rekrytering. Det innefattar avdelning 

av personal och resurser för att arbeta med rekrytering, urvalstester samt löner och 

förmåner som gynnar attraktionen gentemot yrket.58 

Det är viktigt att se rekrytering ur ett större perspektiv genom att följa rekryterna över längre 

tid. Hittills har ett stort problem i Sverige varit att rekryter väljer att avbryta utbildningen, 

detta kan bero bland annat på att verkligheten inte stämde överens med de förväntningar 

som reklamen bygger upp hos individen.59 

1.8.2 Kultur 

                                                 
55 RTO, Recruiting and Retention of Military Personnel (2007) NATO, s. 301. 

56 Jonsson & Nordlund, s. 8. 

57 Ibid, s. 34-35. 

58 Ibid, s. 35. 

59 Jonsson, s. 42. 
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Ordet kultur härstammar från latinet och där det refererar främst till den biologiska 

definitionen odling. Kultur är ett mycket vitt begrepp med skiftande innehåll och har gett 

upphov till vetenskaper vilka tillämpar helt olika metoder. Det finns två huvudförståelser av 

begreppet kultur, det ena innefattar kultur ur ett humanistiskt perspektiv och relaterar till 

olika uttryck i form av mer kvalitativ underhållning, konstnärligt skapande och filosoferande. 

Det andra är det samhällsvetenskapliga begreppet, vilket utgår från kultur som socialt 

överförda levnadsmönster.60 Detta begreppet avser allt mänskligt beteende som inte är 

medfött eller miljömässigt grundat, även om beteendet integrerar med gener och miljö.61 

Undersökningen kommer utgå från definitionen av kultur enligt Hofstede. G, Hofstede. G. J 

och Minkovs. Med utgångspunkt i antropologin definieras kultur som; ”Den mentala 

programmering som skiljer medlemmar av en grupp från en annan.”62. Hur begreppet 

kommer appliceras i undersökningen beskrivs mer detaljerat senare. 

1.8.3 Marknadsföring 

Marknadsföring kan beskrivas ur två aspekter, dels efter dess innebörd, åtgärder som vidtas 

för att skapa efterfrågan på varor eller tjänster, men också som en styrd process för att gynna 

bytet med marknaden. Marknadsföringsprocessen omfattar analys, planering, genomförande 

och uppföljning, processen delar på flera egenskaper med rekryteringsprocessen. 

Inledningsvis genomförs en situationsanalys av företagets resurser, personal i detta fallet, 

vilket genererar marknadsföringsmål där målsättningar med marknadsföringen beskrivs, till 

exempel hur många man önskar rekrytera. Därefter fastställs en marknadsföringsstrategi, 

med riktlinjer för att nå målen, innehållande val av målgrupper, hur erbjudandet ska 

profileras. Marknadsföringsaktiviteter bestående av detaljerade handlingsprogram skapas 

varpå genomförandet sedan initieras.63 

Det har blivit tydligare att marknadsföringstänkandet inte enbart hör till den kommersiella 

marknaden där företag säljer produkter, utan också icke-kommersiella produkter, och går att 

applicera på till exempel arbetsmarknaden.64 I detta fall utgörs ”produkten” av en arbetsplats 

vilket försvarsmakten skall ”sälja” till kunderna så att de ”köper” en anställning. 

Marknadsföring kan även ske med oerhörd effekt via andra medier. Ett exempel är den 

numera kultklassade amerikanska actionfilmen Top Gun, som enligt amerikanska flottan 

höjde antalet sökande till marinens pilotutbildning med imponerande 500 % efter filmens 

premiär.65 

1.8.4 Reklam 

                                                 
60 Kultur, Nationalencyklopedin. 

61 Kulturantropologi, Nationalencyklopedin. 

62 Hofstede G, Hofstede. G. J & Minkov, s. 516. 

63 Marknadsföring, Nationalencyklopedin. För ett utförligare resonemang se: Kotler, förordet. 

64 Ibid. 

65 David L. Robb, Operation Hollywood. s. 182. 
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 ”Marknadsföringsåtgärd avsedd att påverka försäljningen av en vara eller en tjänst, t. ex via 

 betalt utrymme i olika medier.” - Nationalencyklopedin. 

Reklam är i företag och organisationers marknadsföring ett av de vanligaste konkurrensmedel 

för att förmedla ut budskap som främjar försäljning av en produkt eller tjänst.66 Reklam är 

enligt Kotler det kraftfullaste verktyget för att bygga upp kännedom om ett företag, en 

produkt, tjänst eller idé. Reklam förekommer i många olika former, allt ifrån tv- och 

radioannonser, affischer, reklamblad, broschyrer och reklamskyltar till symboler och 

slogans.67 Ordet reklam används ibland frikostigt vilket leder till att det blir diffust att 

definiera då man ofta syftar på all slags marknadsföring. Definitionen av reklam i denna 

undersökningen kommer vara de planerade marknadsföringsåtgärder som via betalt 

utrymme i olika medier med olika typer av annonser skall förmedla budskap.  

Reklambyråer idag är noggranna med att tala det språk målgruppen förstår, det gäller såväl 

reklamens text och bild, och bilderna är minutiöst komponerade utifrån det budskap de skall 

förmedla.68 

1.8.5 Målgrupp 

Enligt Kotler är målgrupp en term inom marknadsföring, reklam och information som syftar 

på den kategori av människor man riktar sig till.69  

Svårigheterna med att nå ut till en målgrupp som besitter ”mycket liten eller obefintlig 

kunskap” om försvarsmakten är de medvetna om.70 Försvarsmaktens målgrupp för 

grundläggande militär utbildning är män och kvinnor i åldern 18-25 år. De har utifrån en rad 

kvalitativa och kvantitativa undersökningar och studier delat in den unga generationen 18-25 

åringar i fyra olika personlighetstyper. De är Spänningssökare, Samhällsengagerade, 

Ambitiösa och Oengagerade. Varje typ har sina drivkrafter och intressen vilka försvarsmakten 

vill identifiera för att kunna nå fram med sitt budskap. Det krävs sedan avvägningar kring 

vilka personlighetstyper som man bör kraftsamla sina begränsade resurser mot. 

De två personlighetstyper som enligt Försvarsmakten är prioriterade är Samhällsengagerade 

och Spänningssökare. Den förstnämnda består i huvudsak av kvinnor och män i åldern 20-25 

år ofta bosatta i storstadsområden. De har klart uttalade mål, studerar eller tänker börja 

studera. Drivkrafter är att bidra, göra skillnad, de är samhällsengagerade i frågor om 

mänskliga rättigheter, miljö och klimat. De är intresserade av politik, historia, andra kulturer 

och gillar spänning och utmaning. Samhällsengagerade kan överväga ett jobb i 

försvarsmakten efter högskolestudierna för att skaffa meriter för framtiden, se andra kulturer 

                                                 
66 Reklam, Nationalencyklopedin. 

67 Kotler, s. 135-136. 

68 Jörgenssem-Hatt, s.5. 

69 Målgrupp, Nationalencyklopedin. 

70 Underbilaga 1, Missiv HKV 16100:54069, s. 2-3. 
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i kombination med att göra en insats och utvecklas som person. Konkurrerande yrken är 

hjälporganisationer, vården eller ledar- och chefsroller bland annat.71 

Spänningssökaren är i stor utsträckning män, 18-21 år från små och mellanstora städer, där 

de går i gymnasiet eller arbetar. De drivs av utmaningar, spänning, lagspel, ny teknik och 

äventyr. Tränar mycket, utövar udda sporter, är sociala och öppna och har inga problem med 

auktoriteter. De lever ofta i nuet och är ganska flexibla. Spänningssökaren kan överväga att 

börja arbeta inom Försvarsmakten direkt efter gymnasiet. Konkurrerande sysselsättningar är 

resor, andra uniformsyrken, idrottskarriär eller ströjobb med mera.72 

2 Teoretisk utgångspunkt 

Forskning bedrivs alltid ur någon form av perspektivtänkande, skillnaden i hur forskaren ser 

på verkligheten påverkar i förlängningen hur man tolkar och ser på informationen i 

undersökningen och vilken kunskap som sätts i fokus. Tidigare kunskap hos forskaren 

påverkar hur vi tolkar nya intryck. Därför krävs det en förförståelse för fenomenet som 

utgångspunkt för vidare studier.73 Då jag ej anser att det finns en ensam objektiv sanning så 

ämnar jag med denna undersökningen att bidra med en möjlig tolkning av det beskrivna 

problemet. De teoretiska utgångspunkterna jag valt att utgå ifrån kommer således att 

påverka min tolkning av fallet. 

2.1 Diskursanalys 

 ”När du börjar analysera medier står din egen erfarenhet i centrum” - Carlsson & Koppfeldt
74 

Vid analys av kvalitativa data där fokus ligger på texten eller bildens egentliga betydelse, är 

diskursanalys ett lämpligt verktyg. Diskurs är ett begrepp som blivit friskt använt de senaste 

årtiondet i både vetenskapliga sammanhang och samhällsdebatter, ofta till den grad att dess 

egentliga innebörd gått förlorad. När det används som det bör, beskriver det olika idéer om 

språkets struktur, till exempel en politisk diskurs eller en medicinsk diskurs. Orden har valts i 

syfte att generera en viss effekt på de som läser dem. Diskursanalysens målsättning är att 

tyda texten eller bilden för att utröna vad skaparen vill framföra för budskap och vilken typ av 

tänkande, underförstått eller outtalat, som krävs för att det skall fungera. För att göra detta 

tar man isär data, i syfte att avslöja hur de:  

 skapar mening;  

 innehåller dolda budskap;  

 reflekterar, genererar och förstärker kulturella budskap; 

 involverar läsaren som en aktiv och inte passiv tolkare av budskapets innehåll.75 

                                                 
71 Underbilaga 1, Missiv HKV 16100:54069, s. 6. 

72 Ibid, s. 5. 

73 Förförståelse, Nationalencyklopedin. 

74 Carlsson & Koppfeldt, s. 14. 

75 Denscombe, s. 393-394. 
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För att analysera filmerna används kritisk diskursanalys76. Där tar man hänsyn till kopplingen 

mellan kontexten, det som skrivs och sägs samt den sociala kulturen som texten befinner sig 

i. Den kritiska diskursanalysen erbjuder verktyg för att tolka och analysera kommunikation 

och specialiserad kunskap av olika slag. I vårt fall handlar det om att en arbetsgivare skall 

förmedla information om ett yrke som målgruppen har mycket begränsad kunskap om, och 

därför på olika sätt anpassar budskapet för mottagarens förkunskap. Därför är det då 

lämpligt att undersöka själva budskapet, men också hur det är anpassat till kontexten, de 

sociala, kulturella och historiska erfarenheter vi besitter. 

Fairclough har utvecklat en tredimensionell modell för kritisk diskursanalys vilken lämpar sig 

bra för att studera reklam då kontexten kan placeras i ett större sammanhang som tar hänsyn 

till kultur och samhälle. 

 

Modellen är en analytisk ram som kan appliceras på empirisk forskning om medial 

kommunikation och samhälle. Text, diskursiv praktik och social praktik är tre dimensioner ur 

vilka du kan tydliggöra olika sidor av den studerade kontexten. Den innersta dimensionen 

text kan vara skriven, uttalad eller både och. Den mellanliggande, diskursiv praktik, utgör 

                                                 
76 Denscombe, s. 395. 
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processerna textproduktion och textkonsumtion. Social praktik är den yttersta dimensionen 

och hänvisar till de sociala och kulturella aspekter som kommunikativa händelsen är en del 

av. Den diskursiva praktiken är alltså en förmedlare mellan text och social praktik, där den 

påverkar hur budskapen formas men också hur de tolkas, hur texten produceras och 

konsumeras. Fördelen med modellen är att man kan studera reklamfilmernas budskap 

individuellt men också i ett större sammanhang där andra faktorer påverkat det, till exempel 

skaparen och mottagaren men även hur samhället nu och tidigare.77 

2.2 Kultur och värderingar 

Alla grupper har stora som små, från familjer till nationer, har sina värderingar och 

förhållningssätt, baserade på hur deras omvärld format dem. I Sverige är åldersgruppen 18-

25 år formad av sin samtid. Under uppväxten formas individen av uppfostran från familj och 

släkt, tillsammans med skola, vänner och samhälle.78 Samtidigt påverkar värderingar och 

förhållningssätt individens beteenden och prioriteringar, som i slutändan påverkar vilka val 

personen tar i olika frågor.79 Jag skall nu redogöra för de teorier jag kommer utgå ifrån i 

kulturanalysen. 

2.2.1 ”Omedvetet förutsägbar” 

Social och kulturell antropologi är vetenskapen om mänskliga samhällen, speciellt 

”primitiva”. I social antropologi är kultur inte bara de mentala aspekterna såsom värderingar 

och moral utan även simpla gester, äta, umgås, visa känslor eller hygien. Kultur är alltid ett 

kollektivt fenomen då det åtminstone delvis delas med människor som lever eller levde i 

samma sociala miljö, kultur är inlärt, och inte nedärvd. Det finns tre unika nivåer i den 

mentala programmeringen. Den grundläggande och universala nivån utgörs av de genetiskt 

nedärvda förmågorna att känna rädsla, ilska, kärlek, sorg och skam, behov av närhet och 

fysisk träning med mera. Däremot är det den andra nivån, den kulturella, som bestämmer 

hur du väljer att visa känslor, tolkar intryck osv. Den sista nivån är personligheten, vilken är 

individuell och unik för varje människa, där den mentala programmeringen är formad av 

gener och delvis inlärd. Inlärd betyder influerad av kollektiv programmering, kultur, men 

också av unika personliga erfarenheter.80 Detta är essentiellt i undersökningen, alla 

människor är unika, men formas av sin kultur på ett sätt som ofta är förutsägbart, vilket ger 

oss förmågan att dra generella slutsatser kring värderingar och åsikter på hela generationer. 

Kulturella skillnader visar sig på många olika sätt, och det finns fyra termer som beskriver 

konceptet, symboler, hjältar, ritualer och värderingar. Hofstede påvisar att även om världen 

förändras, så är värderingarna relativt oförändrade, utifrån deras ”lök”-modell så kan man se 

                                                 
77 Fairclough, s. 58-60. 

78 Hofstede, G. Hofstede, G. J. & Minkov, s. 5. 

79 Puente, s. 15 

80 Hofstede, G. Hofstede, G. J. & Minkov, s. 6-7 
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hur de ytliga kulturella yttringar såsom symboler är lättare att byta ut, medan värderingar 

sitter djupt rotade inom oss.81 

Enligt Hofstede. G, Hofstede. G. J och Minkov finns det flera lager av kultur, olika moraliska 

cirklar, som vi måste förhålla oss till.  Det går inte undvika att bära flera lager av mental 

programmering inom oss, som korresponderar med olika nivåer av kultur. Ett land har en 

karaktäristisk kultur format av historien, statsskick, naturtillgångar och religion med mera. 

Kön skapar olika förutsättningar beroende på vilka könsroller som finns i samhället. Ålder 

skapar grupperingar mellan generationer, som präglas av hur tekniska framsteg och omvärld 

ser ut när de växer upp.82 

Teorin delar upp kulturen i sex dimensioner(fritt översatt), maktdistans, kollektivism kontra 

individualism, femininitet kontra maskulinitet, privilegierade kontra hindrade, kortsiktighet 

kontra långsiktighet och osäkerhetsundvikande. Dimensionerna är baserade på korrelationer, 

där två värden korrelerar om de varierar tillsammans. För att exemplifiera, om du 

randomiserat tar hundra personer på gatan och mäter deras längd, kommer du troligtvis 

finna att längre personer också tenderar att väga mer, medan korta ofta är lättare. På samma 

vis har man funnit att människors ställningstaganden till vissa frågor påverkar värderingar 

och åsikter i andra frågor.83 Idag har man lyckats samla in stora mängder data som berör de 

sex olika dimensionerna, och kunnat dra slutsatser kring människors varierande värderingar 

och åsikter mellan olika nationer. 

2.2.2 Värderingar 

Enligt José M. Puente spelar värderingar en central roll i det sociala livets stadgar. Därför har 

också värderingar stor betydelse för yrkeslivet, i synnerhet när det gäller att påbörja eller 

avsluta en tjänst hos organisationer som en försvarsmakt.84 Djupt rotade övertygelser 

influerar på människors beteenden, och hur deras målsättningar, förväntningar och 

prioriteringar ser ut. Förståelse för dessa är vitalt för att kunna förbättra 

rekryteringsprocessen. Kännedom om människors värderingar genererar insikt i det som 

motiverar och driver dem, vilket kan användas för att tillfredsställa deras behov, och i 

slutändan öka förmågan att attrahera och behålla dem som personal.85  

När jaget medlar mellan värderingar och beteenden, så är det endast de centrala 

värderingarna som får motiverande karaktär och påverkar beteenden. Människor finner 

organisationer attraktiva baserat på hur väl deras egna personlighet överensstämmer med 

organisationens attribut. Människor tenderar att söka yrken där organisationens värderingar 

överensstämmer med deras egna.86  

                                                 
81 Hofstede, G. Hofstede, G. J. & Minkov, s. 8. 

82 Ibid, s. 17-18. 

83 Ibid, s. 30-34. 

84 Puente, s. 1. 

85 Ibid, s. 15. 

86 Ibid, s. 16.  
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Samtidigt är grundläggande militära värderingar såsom patriotism, pliktkänsla, mod, disciplin, 

kamratskap och osjälviskhet essentiella för att en militär organisation skall fungera.87 Dessa 

måste bevaras i organisationen och även innehas av de anställda, vilket skapar ett dilemma 

och en problematik där en balans måste uppnås mellan moderna värderingar och 

traditionella militära.88 Forskning har påvisat att vissa kluster av värderingar skapar större 

engagemang och vilja till att stanna i organisationen, de två främsta är humanitära, vilka 

täcker värderingar som artighet, hänsynstagande, samarbete, rättvisa, förlåtande och 

moralisk integritet, och visionära, täckande utvecklingsarbete, initiativ, kreativitet och 

öppenhet. Dessa skapar en känslomässig anknytning till organisationen som skapar högre 

produktivitet, positivare attityd och större sannolikhet att engagera sig uppgifter utöver de 

ordinarie. Militära grundvärderingar såsom patriotism, pliktkänsla, mod, kamratskap och 

uppoffring är kritiska verktyg för att bygga upp lydnad, moral, disciplin, laganda med mera, 

vilka krävs för en effektiv militär organisation.89 Puente belyser vikten av att en försvarsmakt 

strävar efter att behålla sina grundläggande värderingar, men inte bortser från värderingar 

som skapar engagemang hos personalen, främst humanitära och visionära.90  

Dessa värderingar blir då viktiga för försvarsmakten att anamma i en väl avvägd lösning där 

de grundläggande fundamentala militära värderingarna behålls samtidigt som nya 

värderingar absorberas och marknadsförs. 

2.3 Retorikanalys och semiotisk bildanalys 

2.3.1 Retorik 

Retorik betyder enligt Svenska Akademins ordlista vältalighetslära. Retorikens talekonst kallas 

ofta ”konsten att övertyga”, och med tanke på att retoriken föddes i Grekland på 300-talet f 

Kr. då för första gången ett demokratiskt folkstyre prövades är detta förståeligt. Teorin om 

retorik uppstod här när man insåg vikten av att kunna föra talan och påverka andra i politiska 

diskussioner.91  

I västvärlden idag handlar det inte lika mycket om politisk retorik från makthavare utan 

snarare företag som vill övertyga oss om att deras produkter och tjänster är behövda. De fem 

viktiga delarna inom retoriken för att övertyga är exordium, inledningen; narration, 

bakgrunden; proposito, budskapet; argumentio, argumenten och sista conclusio, 

avslutningen.92 Utöver detta finns det tre termer inom retoriken som berör hur budskapet 

framförs. Förtroende, ethos handlar om talarens karaktär och image och hur han skapar 

förtroende genom detta. Förståelse, logos, handlar om logiska argument och att tala till 

människors förnuft och omdöme så att de själva kan dra slutsatsen. Känslor, pathos, handlar 

                                                 
87 Puente, s. 13. 

88 Ibid, s. 15-16. 

89 Puente, s. 19, 15. 

90 Ibid, s. 19-21.  

91 Carlsson & Koppfeldt, s. 72. 

92 Ibid, s. 92. 
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om hur budbäraren väcker känslor såsom rädsla, ilska, längtan, komik eller medlidande 

beroende på syftet.93 

Reklambilder är exempel på nutida retorik där de åskådliggör och skapar värderingar i 

kombination med text, en modern variant av konsten att så övertygande som möjligt sälja en 

idé eller förmedla ett budskap. De skickliga retorikerna väcker åhörarnas känslor genom att 

anknyta till deras världsbild och tala deras språk. Reklamskapare talar om vikten av att vara 

målgruppsinriktad.94 

2.3.2 Semiotik 

Semiotik är det systematiska studiet av tecken och andra betydelser, inklusive icke språkliga. 

Det går att sammanfatta semiotik som studiet av allt som kan användas för kommunikation. I 

semiotisk analys har tolkning av bilder en central roll, och är som metod mycket lämplig för 

analys av visuella medier såsom reklam. Genom att koda av tecken och symboler i en 

reklamfilm kan mening i text och bild utläsas. Kulturell förförståelse påverkar hur människor 

kan tolka tecken och symboler på olika sätt.95  

Film är en speciell del av semiotiken då den ofta är väldigt lik verkligheten, men faktum 

kvarstår att det i slutändan utgörs av 25 bilder som visas per sekund i en sekvens. Genom 

film får man möjligheten att manipulera tittarens världsbild, genom att bara klippa ihop de 

filmsekvenser som krävs för att anpassa filmen efter sitt individuella mål. Därför kan man 

ställa sig frågan varför det som visas i filmen egentligen visas, vad skaparen vill att tittaren 

ska se.96 

Begreppen denotation och konnotation är väsentliga begrepp för semiotiken. Denotation är 

den exakta beskrivningen av vad som visas i bilden helt utan värderingar. Konnotation är 

tolkningen där den kulturella uppfattningen bildas utifrån hur tittaren med sina förkunskaper 

och värderingar tolkar bilden. Kopplingen mellan det egentliga innehållet och det uppfattade 

varierar mellan tid och rum, till exempel har solkorset fått en negativ konnotation efter att 

nazisterna gjorde det till en symbol för nazism.97 

2.3.3 Intertextualitet 

Intertextualitet är ett för semiotiken väldigt grundläggande begrepp som hjälper till att 

förklara vad en text eller bild är och hur den skapas och kan tolkas. Ingen text kan förstås som 

en isolerad enhet utan alla texter står i relation till andra texter i olika grad. Kännedom om 

originalhistorien är vital för att kunna begripa helheten i den nya versionen av texten. Till 

                                                 
93 Carlsson & Koppfeldt, s. 72.  

94 Jörgensen-hatt, s. 30. 

95 Carlén, s. 17. 

96 Ibid, s. 17. 

97 Ibid, s. 18.  
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exempel kan man inte förstå den underliggande komiken i en filmparodi som alluderar på 

tidigare kända verk när man inte sett originalverken.98 

2.3.4 Analysschema 

För filmanalysen använder jag en färdig mall för analys av reklamfilmer och deras 

underliggande budskap.99  

 

Semiotikanalys 
Denotation, i analysen kallad för ”beskrivning”.  
Konnotation, i analysen kallad för ”tolkning”. 
 
Diskursanalys 
Hur framställer reklamfilmen ”världen” – händelser, personer, relationer? Hur ser 
reklamfilmens ”världsbild” ut? 
Vilka identiteter och relationer mellan aktörer gestaltar reklamfilmen? 
Vilken relation skapar reklamfilmen mellan film och tittare, mellan aktörerna i reklamfilmen 
och mellan tittare och reklamfilmens aktörer 
Vilka sanningar tas för givna i reklamfilmen? 
Vilka kategoriseringar och metaforer organiserar reklamfilmens perspektiv? 
Vem får tala och med vilken slags kunskap? Finns en rangordning av källor? 
Hur ser sammanfattningar av reklamfilmens budskap ut? 
 
Retorikanalys 
Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för budskapet? 
Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 
Hur anpassas språk och uttryckssätt till målgrupp, budskap och situation? 
 
Analys, tolkning och diskussion 
Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 
Narratio: Bakgrund, vinkel: vad vill man att mottagaren ska veta först? 
Proposito: vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 
Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt – 
verbalt och visuellt? 
Conclusio: Hur avslutar man? Pay Off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken” 
 
Argumentationstyper 
Ethos: Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet hos avsändaren? 
Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå, dra slutsatser? 
Pathos: Hur skapas känslor? Vilka? 
 

3 Analys av rekryteringsfilmer 

                                                 
98 Carlén, s. 22. 

99 Ibid, s. 26. 
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3.1 Tidigare reklamkampanjer 

Försvarsmaktens har genomdrivit ett antal rekryteringskampanjer sedan 2010. De är en del 

av försvarsmaktens nya image som togs fram för att stärka varumärket. De tidigare har gått 

ut med slogans såsom ”Har du vad som krävs?” och ”Vem bryr sig?”. Den första syftade till 

att anspela på de höga krav försvarsmakten ställer på sin personal både i form av fysiska krav 

och de mentala påfrestningar man utsätts för i yrket. Den andra ville väcka solidariska 

frågeställningar hos människor gällande ansvaret för hjälp till utsatta i Sverige och i världen, 

från naturkatastrofer till fullskaliga krig. 

Den senaste, ”Välkommen till vår verklighet” gick ut på ett antal actionbetonade 

reklamfilmer där en amerikansk man med mörk röst talade om att försvarsmakten inte kunde 

erbjuda action, äventyr och explosioner. Varje film avslutades med att en uniformsklädd man 

eller kvinna på svenska förklarade att det försvarsmakten kan erbjuda är ett arbete där 

tittaren får en chans att ”göra skillnad på riktigt”. Med den kampanjen vann Försvarsmakten 

tillsammans med reklambyrån DDB Stockholm en prestigefylld reklamtävling arrangerad av 

Sveriges Annonsörer och Sveriges Kommunikationsbyråer, vilket med kriterierna och 

motiveringen i åtanke är ett kvitto på att Försvarsmakten lyckats med att utveckla en effektiv 

marknadsföring och speciellt ett starkt varumärke.100 Det bör noteras att detta inte 

automatiskt innebär att rekryteringen är lyckad, utan endast indikerar att marknadsföringen 

varit effektiv enligt branschens kriterier. 

Kampanjen ”Vem bryr sig?” fick så sent som våren 2013 andraplaceringen av Sveriges 

Mediebyråer i kategorin Årets Kampanj under StockholmMediaWeek.101 Ytterligare ett 

exempel på hur Försvarsmakten lyckats anpassa sig till en mer marknadsorienterad 

omgivning, och står sig i konkurrensen om de ungas uppmärksamhet. 

3.2 Vad håller du på med? 

Försvarsmaktens senaste kampanj heter ”Vad håller du på med?”. Det är en retorisk fråga 

som i sammanhanget anspelar på ungas vardagssysslor. Kampanjen består av 4 reklamfilmer 

och ett antal olika radioinslag, affischer, direktreklam och internetbanners.102 

Den senaste av försvarsmaktens reklamkampanjer har väckt stor debatt i Sverige på grund av 

sin nya, aningen provokativa approach. Hos opinionen finns flera välkända tidningsskribenter 

och bloggare som anser att filmerna klankar ner på svensk populärkultur och att gemene 

man i Sverige inte gör någon nytta om de inte arbetar för försvarsmakten.103 De senaste 

                                                 
100 http://www.annons.se/om-100-wattaren (hämtad 2013-05-16); 100-wattarens vinnarbilaga 2012, 

http://www.annons.se/nomineringar-och-priser (hämtad 2013-05-16). 

101 http://www.sverigesmediebyraer.se/mcdonalds-och-omd-vinner-grand-prix-i-arets-kampanj-for-mcwrap/ 

(hämtad 2013-05-17). 

102 http://www.forsvarsmakten.se/sv/Press/Kampanjer/ (hämtad 2013-05-17). 

103 http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/alexschulman/article16136491.ab (hämtad 2013-05-10); 

http://www.svd.se/kultur/hellre-surdegar-an-stridisar_7849590.svd (hämtad 2013-05-10). 

http://www.annons.se/om-100-wattaren
http://www.annons.se/nomineringar-och-priser
http://www.sverigesmediebyraer.se/mcdonalds-och-omd-vinner-grand-prix-i-arets-kampanj-for-mcwrap/
http://www.forsvarsmakten.se/sv/Press/Kampanjer/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/kolumnister/alexschulman/article16136491.ab
http://www.svd.se/kultur/hellre-surdegar-an-stridisar_7849590.svd
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årens reklamkampanjer är framtagna av reklambyrån DDB, som med egna ord beskriver sig 

som: ”en ung fullservicebyrå som tror benhårt på kreativitet… Eftersom vi är besatta av att 

skapa nya lösningar hamnar vi ofta långt utanför gränserna för vad som normalt uppfattas 

som reklam. ”.104 Det är här opinionen anser att de gick för långt när de angrep många 

människors vardag och anspelade på att de i försvarsmakten kunde göra skillnad ”på 

riktigt”.105 

Filmerna kommer nu analyseras utifrån den mall som tidigare nämnts. Först en beskrivning 

av filmens innehåll och händelser, sedan en tolkning. Därefter en retorisk analys och en 

kritisk diskursanalys. Filmerna är alla liknande i budskapet och därför läggs större vikt på de 

två första medan de två andra får bekräfta påståendena. 

 

3.2.1 Film 1, ”Frukost” 

Beskrivning - ”Frukost” 

En ung kvinna i 25-årsåldern i en tunn blommig morgonrock sitter vid ett matbord i köket och 

äter frukost. Hon använder mobilen för att fotografera sin frukost som står på bordet, det är 

en molnig dag och i bakgrunden hör man ljudet av en tv eller radio på låg volym. Hon flyttar 

försiktigt runt kaffekoppen bredvid den prydligt framdukade frukosten och tar flera bilder 

med mobiltelefonen. Man ser tydligt hur kvinnan koncentrerar sig och efter att ha tittat på 

bilderna inte är nöjd, utan ställer sig upp på tå för en bättre vinkel. Hon sätter sig ned igen 

och lutar sig snett bakåt och försöker igen. I bakgrunden ser man in till sovrummet och hur 

en man vaknar upp och stiger ur sängen, han tittar mot kvinnan och går sen ur bild. Sedan 

                                                 
104 http://ddb.se/about-us/ (hämtad 2013-05-09). 

105 http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/01/17/forsvaret-driver-med-samtiden/  (hämtad 2013-05-16). 

http://ddb.se/about-us/
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/01/17/forsvaret-driver-med-samtiden/
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väljer hon istället att ställa sig på stolen vid matbordet. Kameran visar ett längre klipp på hur 

hon fortfarande letar efter en bra vinkel och tar en bild som hon sedan tittar på. Samtidigt 

dyker texten ”VAD HÅLLER DU PÅ MED?” upp i rutan med stor vit text till ljudet av ett digitalt 

blip. Därefter byts texten ut mot ”VI HÅLLER PÅ MED ATT FÖRSVARA MÄNSKLIGA 

RÄTTIGHETER I KRIGSHÄRJADE LÄNDER”. Bilden blir sedan svart till ljudet av när någon 

släcker en större belysningsapparat. En ny vit text visas upp, ”ANSÖK TILL GRUNDLÄGGANDE 

MILITÄR UTBILDNING PÅ FORSVARSMAKTEN.SE SENAST DEN 10 FEBRUARI.”. Därefter en  

ljudeffekt av en diabildprojektor som byter bild och försvarsmaktens logga visas. 

Tolkning - ”Frukost” 

Försvarsmakten anspelar här på sociala fenomen som förekommer bland unga i Sverige idag. 

Kvinnan i filmen fotograferar sin frukost för att troligtvis ladda upp bilden på sociala nätverk, 

vilket är en aktivitet som både män och kvinnor i alla åldrar sysslar med idag, men det är mer 

vanligt bland ungdomar då de använder internet betydligt mer frekvent. Det finns de som 

tycker det är en trevlig hobby men också de som anser att det är rent nonsens. Det är tydligt 

att hon lägger ner stor möda på att få en bra bild och i kombination med den trista 

omgivningen får man känslan av en ganska tråkig och grå ”vardag”. Mannen som stiger upp 

ur sängen ger kvinnan en tom blick och går vidare, troligtvis för att förstärka hur ointressant 

hennes aktivitet är. När hon tillslut står på stolen för att få en bra vinkel kommer texten som 

också är namnet på den senaste reklamkampanjen. Min tolkning är att försvarsmakten med 

denna film vill få ungdomar och unga vuxna att ifrågasätta vissa av sina vardagsföreteelser, 

genom att framställa det som meningslöst i en trist vardagsmiljö.  

Vilket är försvarsmaktens budskap? 

Det finns två budskap i filmen, varav ett är väldigt tydligt och underbyggs av det mindre 

tydliga. Detta aningen otydliga budskapet är som både jag och många skribenter på 

dagstidningar och bloggar tolkar det att unga män och kvinnor skall ifrågasätta vad de ägnar 

sin tid åt på vardagarna.106 När de sedan beskriver att i försvarsmakten arbetar man ”... med 

att försvara mänskliga rättigheter i krigshärjade länder.” blir det ganska klart att de vill 

anspela på moraliska och solidariska värderingar hos tittaren. Det andra är det uppenbara 

budskapet att försvarsmakten just nu rekryterar personal. 

Vilka sanningar tas för givna i reklamfilmen? 

För en utomstående utan insyn i det internetfenomen som filmen anspelar på kommer 

antagligen frågan ”vad håller du på med?” vara mer än befogad. Det blir väldigt klart att 

filmens målgrupp är just unga män och kvinnor som känner till fenomenet. 

                                                 
106 http://www.svd.se/kultur/hellre-surdegar-an-stridisar_7849590.svd (hämtad 2013-05-20); 

http://www.dn.se/kultur-noje/fredrik-strage-i-forsvarets-kampanj-for-att-locka-soldater-finns-ett-vagt-kultur 

(hämtad 2013-05-20) 

http://www.svd.se/kultur/hellre-surdegar-an-stridisar_7849590.svd
http://www.dn.se/kultur-noje/fredrik-strage-i-forsvarets-kampanj-for-att-locka-soldater-finns-ett-vagt-kultur
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Vilka relationer skapas mellan tittare och aktörerna? 

Tittarna kan uppfatta kvinnan som ytlig då hon lägger så mycket tid på att ta en perfekt bild 

av sin frukost. Det finns också en möjlighet att andra kan känna igen sig och inte ser på det 

negativt. Dessa tittare blir antagligen aningen förnedrade av att deras hobby blir mer eller 

mindre nedvärderad i filmen. 

Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för budskapet? 

Den första texten som visas med frågan ”vad håller du på med?” bidrar i sammanhanget till 

att åskådliggöra budskapet, vilket är att försvarsmakten rekryterar till ett yrke där man ”... 

försvarar mänskliga rättigheter...”, en ovanlig uppgift i andra yrken. Argumenten förstärks 

genom att hon sitter ensam en till synes händelselös morgon och hennes sambo säger inte 

ens god morgon utan utdelar en trött blick och går vidare. När sista texten kommer med 

huvudbudskapet, en uppmuntran till att ansöka till GMU, blir det tydligt att försvarsmakten 

vill få tittaren att tänka över sin framtid och möjligheten att arbeta med de samhällsviktiga 

arbetsuppgifter försvaret har. 

Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 

Det är en blandning av humor och seriositet i filmen, man kan både skratta åt kvinnan som 

gör sig så mycket besvär över ett fotografi på sin frukost, men man får också en känsla av 

meningslöshet när det framställs i en trist miljö.  

Hur anpassas språk och uttryckssätt till målgrupp, budskap och situation? 

Språket är inte anpassat till någon specifik målgrupp. Däremot är uttryckssättet som tidigare 

nämnt anpassat för att skapa ett kritiskt tänkande mot vissa sysslor många unga utövar idag, 

som egentligen inte tillför samhället något. Som ett exempel kan vi ta en annan situation 

istället för en ensam frukost. Hade det varit på kvällen och kvinnan sitter tillsammans med 

vänner på en restaurang och gjort samma sak, hade troligtvis inte alls samma känslor kring 

hennes fotograferande uppstått. Där hade hon framstått i en social omgivning med vänner 

och hon hade inte sett lika ensam och fånig ut som hon framställs i filmen. 

Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 

Uppmärksamheten skapas genom att frågan ställs först i slutet av filmen efter att kvinnan har 

försökt fotografera sin mat flera gånger. På så sätt hinner tittaren både identifiera vad hon 

gör och kan i situationen hon framställs i börja fundera lite på varför hon gör det. Välviljan 

skapas genom att belysa försvarsmaktens arbetsuppgifter som är viktigare än enkla 

vardagsföreteelser, men det är samtidigt detta som också skapat en opinion hos svenska 

folket då många faktiskt uppskattar matfotografering av detta slag. 

Narratio: Bakgrund, vinkel: vad vill man att mottagaren ska veta först? 
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Det är inte förrän slutet när den första texten visas i försvarsmaktens karaktäristiska typsnitt 

som tittaren får en möjlighet att inse vem avsändaren är. Innan det vill man troligtvis endast 

belysa hur relativt mycket tid många lägger på att fotografera sin mat, vilket majoriteten av 

de unga tittarna troligtvis uppfattar. 

Proposito: Vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 

Förslaget är att tittaren skall ansöka grundläggande militär utbildning via försvarsmaktens 

hemsida senast den 10 februari det året.  

Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt – verbalt 

och visuellt? 

Reklamskaparna vill att man ska uppmärksamma att försvarsmakten rekryterar till GMU, och 

att ansökningstiden är begränsad. De vill också att tittaren ifrågasätter en modern företeelse 

som många av dem sysslar med, och funderar på vad de faktiskt håller på med, det sker både 

visuellt i filmen men också verbalt med texten. Sedan verbalt när de beskriver sin egen 

verksamhet med texten. 

Conclusio: Hur avslutar man? Pay Off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken” 

Filmen igenom framstår kvinnans beteende underligt för någon utan insikt i fenomenet, och 

när texten ”vad håller du på med?” kommer de troligtvis missa poängen i filmen. De insatta 

har betydligt godare förutsättningar att förstå poängen med ifrågasättandet av 

samtidsfenomenen. 

Ethos: Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet hos avsändaren? 

Förtroende skapas genom försvarsmaktens logga i slutet och användandet av det 

karaktäristiska typsnittet som använts de senaste åren. Då förstår tittaren att det är en statlig 

myndighet som utövar svåra arbetsuppgifter som för många skapar en stark trovärdighet. 

Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå, dra slutsatser? 

Hela reklamen handlar om kvinnans fotograferande av frukosten och i slutet av reklamfilmen 

förstår vi varför. Reklamskaparna vädjar till vårt förnuft genom att låta kvinnans 

fotograferande symbolisera varje man och kvinna som gör likadant. Försvarsmaktens 

förklaring om insatser i krigshärjade länder får oss att inse allvaret i reklamfilmen.  

Pathos: Hur skapas känslor? Vilka? 

Känslor som skapas är både humor och allvar. Kvinnans morgonrutin framstår både som rolig 

och aningen patetisk av vissa tittare medan andra kan uppfatta det hela rätt seriöst när 

texten ”Vad håller du på med?” dyker upp.  
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3.2.2 Film 2, ”Post-it” 

Beskrivning - ”Post-it” 

En ung man i polotröja, skjorta och slips går igenom ett grått, tyst kontorslandskap med en 

midjehög vagn framför sig. Han går igenom ett rum fyllt av gråfärgade arkivskåp. I 

bakgrunden ser man en man stå och till synes konversera med någon skymd av en hylla. I 

nästa bild ser tittaren ett skrivbord, på det ligger tre äpplen, ett glas mjölk och en brevkorg. 

De tre äpplena har utskurna munnar och fått ögon och tänder i form av gula knappnålar. 

Mannen rullar fram vagnen bredvid skrivbordet, på den ligger det ett antal oöppnade paket 

post-it-lappar i en öppen kartong. Han klättrar sedan upp på skrivbordet och börjar fästa upp 

post-it-lapparna på fönsterrutan bakom. Han klistrar upp några stycken och betraktar dem 

noggrant. En kvinna kommer in i rummet och går fram till en kopiator där hon plockar ut ett 

pappersark. Mannen tittar snabbt över axeln mot henne med en aningen irriterad blick och 

fortsätter sedan på sitt verk. Kvinnan tittar då på mannen med en lång ointresserad blick och 

ser inte speciellt imponerad ut. Hon tar sitt ark och lämnar bilden. Kameran skiftar till en 

överblick på kontoret där mannen klistrar upp den sista post-it-lappen samtidigt som kvinnan 

ses lämna rummet. Mannen sätter sig i en kontorsstol framför skrivbordet och lägger 

händerna på magen samtidigt som han betraktar sitt verk. Ett digitalt blipljud och texten 

”VAD HÅLLER DU PÅ MED?” visas, sedan ett nytt blip och texten ”VI HÅLLER PÅ MED ATT 

UNDSÄTTA DRABBADE EFTER STORMAR.”. Därefter blir bilden svart till ljudet av när någon 

släcker en större belysningsapparat, texten ”ANSÖK TILL GRUNDLÄGGANDE MILITÄR 

UTBILDNING PÅ FORSVARSMAKTEN.SE SENASTE DEN 10 FEBRUARI.” visas. Därefter ljudet av 

en diabildprojektors som byter bild och försvarsmaktens logga visas. 
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Tolkning - ”Post-it” 

Även här anspelar försvarsmakten på ett socialt fenomen bland unga i Sverige. Att klistra upp 

post-it-lappar på kontorsfönster och liknande föreställande välkända figurer, ofta äldre tv-

spelskaraktärer, blommade upp år 2011 på internet och spreds över världen.107 I filmen ser vi 

den unga mannen göra just detta med en bestämd blick. Hans förmodade skrivbord visar att 

han antagligen har en rätt händelselös dag på arbetet då han antagligen själv skurit ut och 

utsmyckat äpplena som ligger där. När kvinnan kommer in och ger honom en lång tom blick 

får man en stark känsla att hon inte är speciellt imponerad av hans åtagande. När han är klar 

och sätter sig ned och texten visas förstår tittaren snabbt budskapet, förutsatt att de känner 

till fenomenet.  

Vilket är försvarsmaktens budskap? 

Budskapet är samma som i den tidigare filmen, försvarsmakten rekryterar personal, och de 

vill att tittaren tänker över sin livssituation lite mer kritiskt och funderar på möjligheten att 

ansöka. På samma sätt här belyser de försvarsmaktens samhällsviktiga arbetsuppgifter ”Vi 

håller på med att undsätta drabbade efter stormar.” och här anspelar de igen på moraliska 

och solidariska värderingar hos tittaren.  

Vilka sanningar tas för givna i reklamfilmen? 

För en utomstående utan insyn i det internetbaserade fenomen som filmen anspelar på 

kommer antagligen frågan ”vad håller du på med?” än en gång vara befogad. Här är också 

filmens målgrupp unga män och kvinnor som i de flesta fall borde känna till fenomenet. 

Vilka relationer skapas mellan tittare och aktörerna? 

Tittarna kan uppfatta mannen som omotiverad till sitt arbete eller lat då han uppenbarligen 

inte sysslar med särskilt vinstgenererande arbetsuppgifter. Här kan tittaren på samma sätt 

som i den förra filmen antingen hålla med budskapet eller motsätta sig det. De som själva 

gjort post-it-konstverk eller uppskattar dem kan känna sig påhoppade. Frågan är väl om 

försvarsmakten vill nå dessa individer eller om man är ute efter de som skrattar lite åt 

mannens uppsåt och håller med i frågeställningen. 

Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för budskapet? 

I denna filmen används också frågan ”vad håller du på med?” för att åskådliggöra budskapet. 

Försvarsmakten rekryterar till ett yrke där man utför samhällsnyttiga uppgifter, ”... undsätta 

drabbade efter stormar.”. Tittaren kommer förhoppningsvis då jämföra det med sina egna 

vardagssysslor. Argumenten förstärks här också genom att mannen agerar ensam och endast 

får en lång blick av kvinnan som kommer in för att hämta ett pappersark, det ger en känsla av 

                                                 
107 http://www.dn.se/ekonomi/post-it-krig-bryter-ut-pa-franska-kontor (hämtad 2013-05-21) 

http://www.dn.se/ekonomi/post-it-krig-bryter-ut-pa-franska-kontor
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att människor i mannens närhet inte uppskattar hans åtagande. När texten om ansökning 

visas med det karaktäristiska typsnittet till den svarta bakgrunden förstärks känslan av 

försvarsmaktens image som en utmaning för den ansökande, nu är det allvar, svart på vitt. 

Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 

Beroende på tittarens ställning gentemot post-it-konstens existerande kan filmen ge både 

känslor av humor och seriositet, på gott och ont. Tittaren skrattar kanske åt mannens post-it-

lappar och tycker det är en löjlig sysselsättning. De kan också se på det seriöst och oroas över 

att så många ungdomar slösar bort sina liv på oviktiga hobbys. Trovärdighet skapas i och med 

försvarsmaktens logga. 

Hur anpassas språk och uttryckssätt till målgrupp, budskap och situation? 

Språket är inte heller här anpassat till någon specifik målgrupp. Däremot är uttryckssättet 

anpassat för att tittaren ska vara kritisk mot vissa populära fenomen som unga ägnar sig åt. 

Även i denna film är aktören ensam i sitt utövande av hobbyn, och den enda personen i 

filmen som ser aktören uppvisar ett ointresse för densamme. Det förstärker känslan av 

meningslöshet och ensamhet i utövandet av post-it-konsten. Hade filmen utspelat sig på ett 

kontor fullt av människor som skrattar och uppmanar mannen att klistra upp lapparna hade 

det varit betydligt svårare att få fram budskapet.  

Exordium: Hur skapas uppmärksamhet, välvilja? 

Uppmärksamheten skapas genom att kritisera de samhällsnyttiga effekterna av post-it-

lappars uppklistring på kontorsfönster. Det kan som sagt generera både positiva och negativa 

attityder gentemot försvarsmakten. En del anser att försvarets arbete är viktigt och att fler 

unga borde lägga tid på mer seriösa sysslor, men de kan också åberopa det faktum att det är 

upp till varje individ vad de vill göra på sin fritid eller på jobbet. Denna reklamfilmen sticker 

dock ut något jämfört med de andra då mannen befinner sig på vad som ser ut att vara en 

arbetsplats, dvs inte i hemmet som är fallet i de andra. 

Narratio: Bakgrund, vinkel: vad vill man att mottagaren ska veta först? 

Filmen målar upp en bild av en trist kontorsmiljö och vill att tittaren ska relatera till en tråkig 

vardag. Det framgår tydligt för de insatta att mannen bedriver post-it-konst. 

Proposito: Vilket är förslaget? Vad ska mottagaren veta, tro, köpa, göra? 

Förslaget är exakt samma som i den första filmen, att tittaren skall ansöka grundläggande 

militär utbildning. De uppmanas också igen att ifrågasätta vissa sysslor unga gör på arbete 

och fritid. 

Argumentatio: Vilka är de viktigaste argumenten, hur bevisar man sin ståndpunkt – verbalt 

och visuellt? 
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Reklamskaparna vill att tittaren ifrågasätter ett typiskt beteende hos många unga och 

överväger en tjänst i försvarsmakten istället. Detta först visuellt genom att visa mannen och 

hans post-it-lappar för att sedan verbalt ifrågasätta beteendet. Sedan kompletteras det 

verbalt med en beskrivning på en arbetsuppgift den ansökande kan få i försvarsmakten. 

Conclusio: Hur avslutar man? Pay Off, slogan, ”knorr”, ”spark i baken” 

För någon utan insikt i post-it-kulturen som uppstått på senare tid blir det svårt att förstå 

budskapet. De insatta förstår att försvarsmakten anspelar på att deras uppgifter är viktiga när 

de visar texten om katastrofhjälp. Därefter kommer uppmaningen att ansöka. 

Ethos: Hur väcks förtroende, skapas trovärdighet hos avsändaren? 

Förtroende skapas genom försvarsmaktens logga i slutet och användandet av det 

karaktäristiska typsnittet som använts de senaste åren. Då förstår tittaren att det är en statlig 

myndighet som utövar svåra arbetsuppgifter vilket förhoppningsvis förstärker trovärdigheten. 

Logos: Hur vädjas till förnuft? Hur leds mottagaren till att se, förstå, dra slutsatser? 

Reklamfilmen visar en mans utövande av ett samtidsfenomen och i slutet av reklamfilmen 

förstår vi varför. Reklamskaparna vädjar till vårt förnuft genom att låta mannen symbolisera 

varje man och kvinna som beter sig liknande. Försvarsmaktens förklaring om katastrofhjälp 

får oss att inse allvaret i reklamfilmen.  

Pathos: Hur skapas känslor? Vilka? 

Känslor som skapas är både humor och allvar. Mannen framstår både som rolig och aningen 

patetisk av vissa tittare medan andra kan uppfatta det hela rätt seriöst när texten ”Vad håller 

du på med?” dyker upp.  
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3.2.3 Film 3, ”Ballong” 

Beskrivning:  

Filmen utspelar sig i vad som ser ut att vara en studentkorridor, ett antal unga män och 

kvinnor sitter i ett större rum och i bildens ena hörn se vi en korridor med en öppen dörr där 

en man går in. I nästa bild ser vi mannen är i full färd att trä en stor luftfylld ballong över 

överkroppen. När han kommit en bit startar han en inspelning på en webbkamera på datorn. 

Därefter fortsätter han att trä ballongen över kroppen och filmens sista bild visar hur han 

sitter still i sängen med och ballongen täcker hela överkroppen, en mobiltelefons 

vibrationssignal börjar låta. Därefter kommer texten ”VAD HÅLLER DU PÅ MED?”, sedan ”VI 

HÅLLER PÅ MED ATT SÄKRA MATTRANSPORTER VID HUMANITÄRA KATASTROFER.”, därefter 

samma avslutning som de två tidigare filmerna. 

Tolkning: 

Att ”krypa in i en ballong” är som matfotografering och post-it-konst också ett 

samtidsfenomen som spridits viralt över sociala medier. Budskapet förstärks i filmen med det 

ointresse de andra människorna i korridoren visar mot mannen, då hans aktivitet onekligen 

för en del oväsen och ger intrycket av att de andra hör, men inte bryr sig. Bildstilen är kall och 

trist, ljudet likaså, vilket förstärker känslan av meningslöshet och tristess. Mobiltelefonen 

som ringer i slutet är troligtvis menat som ett komiskt inslag som förlöjligar mannen när han 

nu har begränsad förmåga att svara på samtalet. 
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3.2.4 Film 4, ”Heminredning” 

Beskrivning: 

En man står i en högt belägen lägenhet i centrala Stockholm. Det är en mulen vinterdag. Han 

står i vardagsrummet framför soffbordet och tittar på en hög med tidningar. Han flyttar dem 

en aning, tittar upp mot fönstret, tar tidningarna och går dit. Där lägger han tidningarna 

bredvid två andra högar, tar ett steg tillbaks och funderar lite och flyttar de sen igen. Han 

suckar och är till synes besvärad. Kamerabilden visar en överblick av rummet och samma 

retoriska fråga som tidigare visas. Därefter ”VI HÅLLER PÅ MED ATT UNDSÄTTA NÖDSTÄLLDA I 

SVENSKA FJÄLLEN.”. Sedan ansökningsinformation och försvarsmaktens logga. 

Tolkning: 

Filmen heter heminredning och syftar denna gången på ett mer vanligt fenomen. Att placera 

ut inredning på olika vis kan nog många känna igen sig i och kräver inte lika mycket 

förförståelse som tidigare filmer. Dock anspelar den troligtvis på samma sätt som de tidigare 

på att ungdomar lägger tid på ”onödiga” saker. Unikt för denna filmen är att aktören är 

ensam i filmen, ingen integrerar med honom på något vis. Det är samma kalla, trista stil som 

genomsyrar bildstilen, och ljudet utgörs främst av bakgrundsljud från staden.  

3.3 Resultat 

Samtliga filmer alluderar till samtidsfenomen som framförallt förekommer på internet och 

sociala medier, med undantag för den sista som är aningen mer igenkännbar. De målar upp 

en värld där en ung man eller kvinna ensam lägger ned förhållandevis stor möda på en 

aktivitet som inte får någon uppskattning från omgivningen. Det förekommer inget tal i 
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filmerna utan minspel och gester talar sitt egna språk. Intertextualitet blir en förutsättning 

för att tittaren skall kunna första det underliggande budskapet. 

Då majoriteten av unga svenska män och kvinnor använder internet och tv dagligen har de 

goda förutsättningar att kunna relatera till de olika populärkulturella internetbaserade 

aktiviteterna aktörerna i filmerna utför. Därför kommer de flesta antagligen känna igen sig på 

något sätt i filmerna och referera till när de själva gjort något ”onödigt”, som inte genererar 

någon samhällsnytta, det behöver nödvändigtvis inte vara just de aktiviteter som bedrivs på 

filmerna. Efter att ha gått igenom ett stort antal av kommentarerna som tittare skrivit i 

kommentatorsfältet till filmen, drar jag slutsatsen att många tolkat filmen på detta sätt.108 Av 

de två prioriterade personlighetstyperna försvarsmakten definierat påstår jag att de här 

filmerna främst är anpassade för samhällsengagerade, då de belyser just 

samhällsengagemang.  

3.4 Analys av kultur hos unga i Sverige 

Här kommer jag redogöra för de generella värderingar och åsikter som svensk ungdom i 

åldern 18-25 år innehar enligt de undersökningar Hofstede G., Hofstede G. J. & Minkov samt 

Lindberg & Svensson genomfört.  

Hofstede G., Hofstede G. J. & Minkov presenterar sina slutsatser enligt de sex dimensioner 

jag tidigare nämnt, där samtliga länder är representerade på en skala från 1 till 100. De 

attribut som kommer redogöras för är motsatser till länder på andra sidan skalan. Till 

exempel har Sverige mycket jämställda könsroller, länderna på andra sidan av skalan har 

motsatsen. Sverige befinner sig återkommande i ena kanten av skalorna relativt de andra 

länderna, vilket underlättar undersökningen. 

Jag har här valt ut de attribut som är av intresse för vår undersökning, baserat på vad 

försvarsmakten värderar hos sina målgrupper. Lindberg och Svenssons kvantitativa data 

kommer appliceras på de kulturella attributen för att dels verifiera reliabiliteten, och dels ge 

större perspektiv på innebörden av värderingarnas yttringar. För att få en lättöverskådlig bild 

har jag kategoriserat resultaten efter ämne och väljer att inte redovisa vilka motsatserna är 

till varje attribut. 

3.4.1 Generella normer och familj 

Sverige är enligt undersökningarna ett land där sociala relationer skall behandlas varsamt, 

orättvisor mellan människor bör minimeras och människor skall behandla varandra som 

jämlikar.109 Relationer och livskvalitet är viktigt.110 Barn uppfostras att inte vara aggressiva.111 

                                                 
108   Kommentarerna finns direkt under filmfönstret på internetsidan för respektive film. 

109   Hofstede G, Hofstede G. J. & Minkov, s. 72. 

110   Ibid, s. 155. 

111   Hofstede G, Hofstede G. J. & Minkov, s.165, 170. 
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Alla förväntas ha en egen åsikt, individens intresse går före kollektivet, självständighet är 

idealet, självförverkligande för varje individ är det ultimata målet.112 

I World Values Survey 2011 svarar nästan alla unga svenskar(minst 93%)  att de tycker det är 

okej att ha grannar som är av annan ras, invandrare, homosexuella, personer med annan 

religionsuppfattning eller personer med annat språk.113 De flesta (98%) anser att familjen är 

mycket(86%) eller ganska(12%) viktig, lika stor andel har samma inställning gentemot 

vänner.114 I frågor om civilstånd uppger 23% att de är sambos, 12% särbo, 6% är gifta och 

55% är ensamstående. 87% har inte barn.115 

3.4.2 Utbildning och arbetsplats 

I Sverige är normen att göra det du vill, självförverkligande. Studenter förväntas vara 

självständiga, stora möjligheter att både kunna välja och byta yrke, beslut om anställning och 

befordran baseras på skicklighet och regler.116 Platta, decentraliserade organisationer, relativt 

små löneskillnader mellan toppen och botten av organisationen, underställda förväntar sig 

att bli konsulterade och inte beordrade, liten övervakning och kontroll av de anställda.117 

Yrkesval är baserat på genuint intresse, män och kvinnor studerar samma ämnen, små 

organisationer föredras, konflikter löses med kompromisser och förhandlingar, mer fritid är 

viktigare än mer pengar, karriär är möjligt för båda könen.118 Tre av fyra har uppgett att de 

har stor upplevd frihet att styra sitt liv.119 

Resultaten från World Values Survey 2011 visar att över hälften av de unga är nöjda med sin 

ekonomi120 men att strax över hälften känner ganska eller väldigt stor oro över att förlora 

jobbet.121 Det beror troligtvis på att många arbetar för privata arbetsgivare(51%), 

korttidsanställningar, praktik, ströjobb och liknande. 46% bor fortfarande hemma med sina 

föräldrar.122 

3.4.3 Könsroller 

Sverige är enligt undersökningarna ett av världens mest jämställda länder, och könsrollerna 

är inte alls lika markerade som i många andra länder. Kvinnlig befrielse syftar till att både män 

och kvinnor tar samma ansvar i hemmet och på arbetet; män och kvinnor förväntas vara 

både ansvarsfulla, beslutssamma och ambitiösa, samt även känsliga och 

                                                 
112   Hofstede G, Hofstede G. J. & Minkov, s. 130. 

113   Lindberg & Svensson, s. 16-17. 

114   Ibid, s. 7. 

115   Ibid, s. 25. 

116   Ibid, s. 124. 

117   Hofstede G, Hofstede G. J. & Minkov, s. 76. 

118   Ibid, s. 165, 170. 

119   Ibid, s. 23. 

120   Lindberg & Svensson, s. 26. 

121   Ibid, s. 86. 

122   Ibid, s. 121-122. 
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omhändertagande.123 Både män och kvinnor ska vara ödmjuka, båda kan vara känsliga och 

fokusera på relationer, föräldrar delar på ansvaret att arbeta och vara hemma.124  

Lindberg & Svensson fann att om det är ont om arbete anser 91% av de unga att män och 

kvinnor skall ha samma chanser att få arbete.125 Tre av fyra ser det inte som ett problem att 

kvinnor tjänar mer än män.126 

3.4.4 Demokrati, våldsanvändning och säkerhetspolitik 

För svenskar skall maktutövande skall vara legitimt och följa kriterier för gott och ont, alla 

skall ha lika rättigheter, dialog går före våld i nationell politik, politiska system ändras genom 

att ändra lagarna.127 Sverige är ett välfärdssamhälle, hjälp för de utsatta, immigranter skall 

integreras128, lagar och rättigheter skall vara lika för alla, mänskliga rättigheter följs i högre 

utsträckning129 och 80% anser att respekt för de mänskliga rättigheterna är mycket stor eller 

ganska stor i Sverige idag.130 

Majoriteten anser att fria val av ledare, religionsfri lagtolkning, medborgarrättigheter samt 

jämställdhet är nödvändiga villkor för demokrati. De allra flesta tycker det är mycket viktigt 

att leva i en demokrati. Två av tre ser Sverige som mycket demokratiskt.131 

Nationen skall bistå nationer i nöd.132 det viktigaste världsproblemet är för 59% att 

människor lever i fattigdom och nöd, följt av miljöförstöring(16%), otillräckliga 

utbildningsinsatser(10%), diskriminering av flickor och kvinnor(9%) och allvarliga brister i 

sanitet och hygien(7%). Nära hälften kan tänka sig betala mer skatt för att öka Sveriges 

bistånd till fattigare länder.133  

Häften av de unga är ”inte alls” oroliga att Sverige ska hamna i krig, 33% är ”inte mycket”, 

10% ”ganska mycket” och 4% är ”väldigt mycket” oroliga. 25% är ganska eller mycket oroliga 

för en terroristattack, 75% är inte mycket eller inte alls oroliga. 88% är inte alls eller inte 

mycket oroliga för att Sverige hamnar i inbördeskrig.134 Det kan vara förklaringen till att bara 

52% av unga män och kvinnor i åldern 18-29 år i Sverige är villiga att försvara landet vid krig. 

37% har svarat nej och 11% vet ej. I åldersgruppen 50 år och äldre har hela 83% svarat ja, i 

gruppen 30-49 år är motsvarande siffra 67%.135 

                                                 
123   Hofstede G, Hofstede G. J. & Minkov, s. 159. 

124   Ibid, s. 155. 

125   Lindberg & Svensson, s. 18. 

126   Ibid, s. 19. 

127   Hofstede G, Hofstede G. J. & Minkov, s. 83. 

128   Ibid, s. 180. 

129   Ibid, s. 130. 

130   Ibid, s. 64. 

131   Lindberg & Svensson, s. 56-64. 

132   Ibid, s. 180. 

133   Ibid, s. 35-37. 

134   Ibid, s. 86-87. 

135   Ibid, s 29. 
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14% har mycket stort förtroende för försvaret, 37% har ganska stort förtroende, medan 29% 

svarat inte särskilt stort och 14% inget förtroende alls.136 I frågor om de viktigaste 

samhällsmålen är det endast 5% prioriterar att säkra ett starkt svenskt försvar, däremot är 

det 14% som anser det vara näst viktigast efter att säkra en stabil ekonomi.137 

Internationella konflikter skall lösas med förhandlingar och kompromisser.138 39% anser att 

det under vissa omständigheter är nödvändigt med krig för att säkerställa rättvisa, 56% håller 

inte med.139 Sex av tio har förtroende för FN.140 

3.4.5 Religion och identitet 

31% tänker ofta på meningen med livet och 36% gör det ganska ofta, 25% gör det sällan och 

7% aldrig. 31% tror på Gud, medan 20% ser sig själva som en religiös person. De flesta tar 

avstånd från påståendet att religion går före vetenskap, detsamma gäller att bara den egna 

religionen kan godtas.141 

De flesta är optimister. Främst självständiga individer som använder ordet ”jag” snarare än 

”vi”.142 Majoriteten är mycket eller ganska lyckliga och har god hälsa.143 I frågor om vilka 

personlighetsegenskaper som stämmer överens med dem själva, anser en majoritet sig vara 

idérika och kreativa. 62% vill göra någon slags samhällsinsats. Cirka hälften tycker det är 

viktigt att uppträda korrekt och värna om traditioner. 64% lockas till äventyr och risker.144  

3.5 Resultat 

Sverige är ett jämställt land med bra ekonomi och välfärd. Ungdomar idag har alla 

möjligheter att studera och förverkliga sina drömmar. De förväntar sig en jämställd och jämlik 

arbetsplats. De är kreativa och idérika, värdesätter ett meningsfyllt arbete för att kunna 

förverkliga sig själva och realisera sina livsmål. De är individualister som genom yrket vill 

stärka sin egen image. Äventyr och risker lockar många. 

Många vill bidra till ett bättre samhälle. Nationalism och patriotism är inga framträdande 

egenskaper. Bara hälften kan tänka sig försvara Sverige i krig. Våldsanvändning och militära 

medel för att lösa konflikter anses vara fel, konflikter löses med förhandlingar och 

kompromisser. Religion är inte ett viktigt inslag i livet.  

Resultaten från analysen överensstämmer väl med försvarsmaktens uppskattning.145 

                                                 
136   Lindberg & Svensson, s. 49. 

137   Ibid, s. 26. 

138   Ibid, s. 180. 

139   Ibid, s. 88. 

140   Ibid, s. 48-53. 

141   Ibid, s 67-74. 

142   Hofstede G, Hofstede G. J. & Minkov, s. 291. 

143   Lindberg & Svensson, s. 9. 

144   Ibid, s. 31-34. 

145   Underbilaga 1, Missiv HKV 16100:54069. 
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4 Diskussion och analys 

Syftet var att analysera de tv- och internetsända reklamfilmerna i försvarsmaktens senaste 

rekryteringskampanj, för att besvara frågan, vad är budskapet och hur väl anpassat är det för 

värderingar och åsikter som är karaktäristiska för unga svenskar idag.  

Med stöd i Puentes teori om hur värderingar formar människor och deras beslut i livet, och 

indirekt motivationen till att ta en anställning i en försvarsmakt, har jag kunnat motivera 

relevansen i att undersöka hur väl målgruppens värderingar överensstämmer med de 

försvarsmakten vill sända ut. 

Utifrån ett analysschema baserat på teorier om retorik, semiotik och kritisk diskursanalys har 

jag analyserat filmerna i försvarsmaktens senaste kampanj ”Vad håller du på med?”. 

Resultatet visar två budskap där försvarsmakten dels vill få unga i Sverige att ifrågasätta om 

deras ibland ganska ”onödiga” sysslor som tar upp mycket av deras tid verkligen är värda 

mödan, där den kritiska diskursanalysen bidrog till att förstå den underliggande innebörden. 

En innebörd som också förutsatte en viss intertextualitet för att fullt kunna begripas. Dels det 

tydliga budskapet att i försvarsmakten finns möjligheten att göra samhällsnytta, och att de nu 

rekryterar.  

Med utgångspunkt i Hofstedes definition på kultur och Lindberg & Svenssons data har jag 

undersökt vad som är karaktäristiskt för försvarsmaktens målgrupp, unga svenskar i åldern 

18-25 år. De är välmående, lyckliga och tror på demokrati. Jämställdhet, yttrandefrihet och 

medborgarrättigheter är självklarheter för målgruppen och det finns en väsentlig andel 

samhällsengagerade som vill bidra till samhället. Genom att väcka grundläggande 

frågeställningar om moral och samhällsnytta finns möjligheten att unga som ännu ej gjort 

betydande karriärsval tar beslutet att åtminstone söka information om vad försvarsmakten 

har att erbjuda. Då kunskapen är mycket låg om myndighetens uppgifter är det viktigt att så 

tidigt som möjligt börja klargöra vad yrket handlar om, vilket de redan initierar i 

reklamfilmerna.  

Men man har uppenbarligen tagit till sig en hel del erfarenheter från andra länder.  Varje år 

utvärderar man resultaten av rekryteringsprocessen och ser hur olika 

kommunikationskanaler gett effekt, vilket Rotsker beskrev som en framgångsfaktor. Den 

högsta ledningen har visat engagemang och avsatt resurser för att kunna genomföra 

rekryteringen, vilket i dagsläget har visat goda resultat enligt statistiken i Jonssons 

rekryteringsunderlag. Dock visar resultaten också att andra marknadsföringsmedier 

genererar bättre resultat, varför försvarsmakten bör se över vart investeringarna bör 

prioriteras. 

Jag fann också negativa trender för försvarets del. Endast hälften av de unga i Sverige har 

något slags förtroende för försvarsmakten, och när endast hälften är beredda att försvara sitt 

land i krig, så kan man anta att den nationalistiska andan har trappats av i jämförelse med de 

äldre åldersgrupperna. Svenskar vill se förhandlingar och kompromisser vid lösande av 

internationella konflikter istället för styrkedemonstrationer och våldsutövande, en bra 
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egenskap anser jag, desto värre tenderar det att ifrågasätta försvarets existens. Här är det 

viktigt att försvarsmakten belyser sin roll som den yttersta garantin för demokrati.  

Puente förespråkar vikten av att organisationen visar vilka värderingar de står för, då det är 

en förutsättning för att kunna rekrytera engagerad personal som vill arbeta kvar. Samtidigt 

måste en avvägning ske mellan grundläggande militära värderingar och de nya kulturella 

tendenser unga står för. Försvarsmakten arbetar på sitt varumärke men kan bli bättre anser 

jag. Filmer som visar hur kamratskap, trygghet och lojalitet präglar yrket i försvarsmakten har 

ännu ej visats i större utsträckning. Det är också viktigt att sprida generell kunskap om 

försvarsmakten med alla medel som står till hands. För varje år som går utan värnplikt 

försvinner en del av folkförankringen och samtidigt en stor kommunikationskanal ut i 

samhället.  

5 Slutsatser 

Min slutsats är att försvarsmakten tillsammans med reklambyråer skapat skickligt 

skräddarsydda filmer för att väcka frågeställningar hos målgruppen rörande 

samhällsengagemang och solidaritet, vilket är värderingar som målgruppen värdesätter. De 

har med hjälp av effektiva retoriska och semiotiska medel anspelat på kända 

samtidsfenomen som både stärker bilden av en modern arbetsgivare men också bidrar till att 

gå djupare i de kulturella värderingarna. Övergången till en mer marknadsorienterad 

organisation har varit utmanande, men försvarsmakten visar här att de är beredda att 

anpassa sig för de nya förutsättningar som skapas när en ny generation unga skall rekryteras. 

Organisationen bygger på gamla traditionella värderingar som krävs för en effektiv militär 

verksamhet, men samtidigt måste de avvägas mot nya mer humanitära och visionära 

värderingar utgör en allt större del av den generella normen hos de unga. Forskning och 

uppföljning på hela rekryteringsprocessen bedrivs enligt tidigare erfarenheter från andra 

länder med yrkesförsvar. Försvarsmakten har kommit en bra bit både i utvecklandet av sitt 

varumärke och i hur de marknadsför sig, vilket visat sig inte minst i och med flera prisbelönta 

kampanjer. 

5.1 Förslag till vidare forskning  

Kontinuerlig forskning och uppföljning av rekryteringsprocessen och utfallet är vitalt för en 

föränderlig omvärld. Dock behövs mer insikt i vad som egentligen får de unga att faktiskt 

söka och stanna kvar, varför ett område blir att helt enkelt fortsätta med att undersöka 

kommande kampanjers budskap, samt hur kulturella värderingar förändras i Sverige över 

tiden. Andra områden såsom utformandet av reklamen och vilka medier som är effektivast 

behöver också studeras. Att undersöka underlaget från den senaste kampanjen när det 

kommer in och koppla det mot denna studien vore intressant.
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http://www.resume.se/nyheter/reklam/2010/06/11/forsvaret-fortsatter-spend/ 

 (hämtad 2013-05-03) 

http://www.dn.se/ekonomi/post-it-krig-bryter-ut-pa-franska-kontor  

http://blogg.forsvarsmakten.se/kommentar/2013/02/05/vad-haller-vi-pa-med/
http://www.dn.se/kultur-noje/fredrik-strage-i-forsvarets-kampanj-for-att-locka-
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http://www.dn.se/kultur-noje/fredrik-strage-i-forsvarets-kampanj-for-att-locka-soldater-finns-ett-vagt-kultur
http://www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/fredrik-strage-vad-haller-de-pa-med
http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/10/topp-csn-soldater-kan-r-dda-nya-yrkesf
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http://www.newsmill.se/artikel/2012/05/10/topp-csn-soldater-kan-r-dda-nya-yrkesf-rsvaret
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2013/01/17/forsvaret-driver-med-samtiden/
http://www.internetstatistik.se/artiklar/internetannonseringen-star-nu-for-en-
http://www.internetstatistik.se/artiklar/internetannonseringen-star-nu-for-en-fjardedel-av-de-totala-medieinvesteringarna/
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=4595005
http://www.resume.se/nyheter/reklam/2010/06/11/forsvaret-fortsatter-spend/
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 (hämtad 2013-05-21) 

http://www.sverigesmediebyraer.se/mcdonalds-och-omd-vinner-grand-prix-i-arets-

 kampanj-for-mcwrap/ (hämtad 2013-05-17). 

http://ddb.se/about-us/ (hämtad 2013-05-09). 

http://www.forsvarsmakten.se/sv/Press/Kampanjer/ (hämtad 2013-05-17). 

http://www.youtube.com/user/SwedishArmedForces (hämtad 2013-02-20). 

http://www.rand.org/about.html  (hämtad 2013-05-15). 

Filmer: 

(Samtliga hämtade 2013-03-20) 

"Ballong” http://www.youtube.com/watch?v=SD4sLtlt_OM  

"Frukost” http://www.youtube.com/watch?v=Lkh_gKL4Vn0  

"Post-it” http://www.youtube.com/watch?v=TS5o0p-LdV8  

”Heminredning” http://www.youtube.com/watch?v=Ojl1RGlabo4&  
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