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Abstrakt 
 
Denna uppsats ämnar undersöka Försvarsmaktens visuella argumentation utifrån ett 

genusperspektiv. Genom att undersöka den argumentation som förekommer i deras 

rekryteringskampanj syftar uppsatsen till att utröna huruvida Försvarsmakten övertygar sin 

publik att söka och genomföra Grundläggande militär utbildning (GMU). Totalt 12 bilder från 

Försvarsmaktens broschyr ”Vägen in” och organisationshavarens hemsida analyseras. 

Analysen bygger på en hermeneutisk retorisk metod, med teorier hämtade från den klassiska 

retoriken såväl som den visuella retoriken. Resultatet visar att identifikation är en viktig del i 

Försvarsmaktens övertygelseprocess samt i hur män respektive kvinnor framställs. Männen 

framställs som mer handlingskraftiga än de passivt porträtterade kvinnorna. Ur ett retoriskt 

perspektiv är ethos och pathos mest framträdande. Försvarsmaktens budskap förekommer ofta 

implicit i det visuella materialet, vilket gör att publiken fyller en viktig roll som medskapare 

av innebörden. 

 

Nyckelord: retorik, Försvarsmakten, genus, visuell retorisk analys, ethos, pathos, argument, 

identifikation. 
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1. Inledning  
De bär gröna, kamouflagemönstrade kläder och är mörkmålade i ansiktet. De marscherar fram 

i ett bestämt tempo, med tunga ryggsäckar och vapen i händerna. De ska försvara vårt land 

och vår frihet, de hjälper till att skapa fred och säkerhet i andra länder. De är Försvarsmakten. 

De behöver oss och vill att vi ska ta anställning i försvaret, men då behöver vi övertygas. 

Arbetet behöver göras attraktivt, fånga publikens intresse om att göra en insats, 

förhoppningsvis även få publiken att stanna kvar och ta anställning. Denna uppsats behandlar 

Försvarsmaktens visuella retorik och dess övertygelsearbete för vägen in i försvaret genom 

Grundläggande militär utbildning (GMU).  

 

Uppsatsen anlägger även ett genusperspektiv. Försvarsmakten vill få in fler kvinnor i 

försvaret och även se till att fler efter GMU tar anställning. Försvarsmakten vill vara en 

attraktiv arbetsgivare som tilltalar både män och kvinnor. De vill få tillgång till fler personer 

med rätt kunskap, så att försvaret kan använda rätt personer på rätt plats. Med hjälp av 

retoriska verktyg undersöks här hur Försvarsmakten framställer sig själva och tilltalar 

publiken visuellt i sina rekryteringskampanjer. 

1.1 Bakgrund 
Försvarsmakten har som uppgift att skydda och försvara Sverige. De ska även hjälpa andra 

länder som befinner sig i krig eller konflikt att skapa fred och säkerhet.1 Vägen in i försvaret 

var fram till år 2010 värnplikt. Sedan denna avskaffades bygger försvarets rekrytering på 

frivillighet. Försvarsmakten är en mansdominerad organisation. Länge var det endast män 

som mönstrade och genomförde värnplikt, men år 1980 fick kvinnor frivilligt söka vissa 

tjänster i ”lumpen”. Från att ha varit en organisation enbart bestående av män arbetar 

Försvarsmakten idag för att öka andelen kvinnor i försvaret. Försvarsmaktsledningen har 

identifierat tre områden som motiverar en ökad andel kvinnor: 

• Rättighetsperspektiv – möjlighet att påverka och delta i samhället, att ha 

representanter från hela befolkningen vilket ger tillgång till makt och inflytande. 

• Attraktiv arbetsgivare – rikta sig till hela befolkningen. 

                                                
1 Försvarsmakten ”Om försvarsmakten”: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/om-forsvarsmakten/ (14-04-03) 
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• Operativ effekt – blandade grupper behövs vid insats för ökad operativ effekt. Genom 

grupper med både män och kvinnor får man en mer verksam och effektiv 

organisation.2  

 

Under värnpliktens sista år ökade andelen kvinnliga sökande med 7 procent.3 Från det att 

plikten ersattes av frivillighet för alla har andelen kvinnor ökat ytterligare. År 2013 var 19 

procent av de som sökte till GMU kvinnor.4 Männen är dock fortfarande majoritet. 

Försvarsmakten vill få tillgång till fler personer med rätt kompetens. De vill att både män och 

kvinnor ska känna sig manade till att ansöka till GMU. Ju större publik Försvarsmakten kan 

nå, desto större är sannolikheten att rätt kunskap hamnar på rätt plats. Försvarsmakten menar 

att det inte spelar någon roll om det är män eller kvinnor – det som värdesätts är 

kompetensen.5 

1.1.1	  Försvarsmakten-‐	  en	  retorisk	  situation	  

Mot denna bakgrund kan situationen som Försvarsmakten står inför definieras som retorisk, 

då man behöver övertyga fler att söka sig till försvaret. Målet för Försvarsmaktens 

rekryteringskampanjer är att intressera fler att ta anställning. Den retoriska situationen utgår 

således från att Försvarsmakten ska övertyga en publik om att välja dem som arbetsgivare 

framför någon annan. Teorin om den retoriska situationen utvecklades av Lloyd F. Bitzer och 

består av tre element: ett påträngande problem, en publik och tvingande omständigheter.6 

 

Situationens påträngande problem (exigence) är att publiken ska övertygas om att det är 

Försvarsmakten de vill ha som arbetsgivare. För att lösa problemet behövs kommunikation 

och retoriska åtgärder.7 Detta leder vidare till de som kan påverka problemet, den retoriska 

publiken (audience). Den publik Försvarsmakten uttalat vänder sig till är män och kvinnor i 

åldern 18-25 år som är svenska medborgare. Viktigt att poängtera är dock att fler personer än 

de i nämnda åldersspann tar del av och tolkar budskapet. Det går därför inte att med säkerhet 

avgränsa publiken till en specifik ålder, utan kan istället anses vara de som intresserar sig för 

Försvarsmaktens arbete och således läser materialet. Den retoriska situationens publik är de 
                                                
2 Försvarsmaktens årsredovisning (2013). Bilaga 2: Personalrelaterade återrapportering i övrigt. FMV – FSV – 
Grafisk produktion: Stockholm. Sid. 45. 
3 Jonsson, E. (2013). Kvinnor i den stegvisa selekteringsprocessen till grundläggande militär utbildning 2013. 
PM ISSL/LC 1-2013. Sid. 1. 
4 Jonsson (2013). Sid. 1. 
5 Statens Offentliga Utredningar SOU:2009:63. Stockholm. Sid. 173. 
6 Bitzer, Lloyd F (1968). The Rhetorical Situation. I Philosophy & Rhetoric 1:1. Sid. 6. 
7 Bitzer (1968). Sid. 7. 
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som kan påverka det påträngande problemet, övertygas att tänka och agera på ett visst sätt 

samt har möjlighet och vilja att skapa den förändring som talaren eller sändaren vill uppnå.8  

 

Tvingande omständigheter (constraints), är de möjligheter och begränsningar talaren måste 

förhålla sig till. Dessa kan vara både konstmässiga och icke konstmässiga. De icke 

konstmässiga är sådana talaren inte kan styra utan enbart kan förhålla sig till. Det kan vara 

attityder, intressen, händelser och känslor. 9 Attityder är exempelvis en sådan sak som 

Försvarsmakten inte kan kontrollera men väl påverka. Det som talaren däremot kan styra är 

de konstmässiga villkoren, som inbegriper aspekter såsom de retoriska bevismedlen ethos, 

logos och pathos.10 Försvarsmakten kan som situationens talare styra hur deras karaktär och 

förtroende framställs, liksom vilka känslor och rationella bevismedel som ska förmedlas. 

Budskapet måste dock alltid förhålla sig till publiken, vilket innebär att Försvarsmakten inte 

kan kontrollera är hur publiken i slutänden uppfattar budskapet. 

 

För att talare och publik ska mötas behöver talaren uppfatta det påträngande problemet. 

Talaren måste vara lyhörd för att problemet existerar och på så sätt genomföra en förändring. 

Talaren behöver sedan få publiken att se förändringen som viktig och att den ligger i 

publikens intresse, detta kan bland annat göras genom retorikens bevismedel ethos, logos och 

pathos.11 Intresset ökar ju mer sannolikt det påträngande problemet är samt i vilken 

utsträckning möjligheten att kunna påverka problemet finns. En aspekt av vad som styr 

intresset är hur stor risk publiken är villig att ta för att problemet ska lösas.12 Ett problem 

Försvarsmakten ställs inför är individernas förkunskaper och tidigare erfarenheter av 

försvaret. Att förhålla sig till dessa är således en utmaning. 

 

Som den retoriska situationsanalysen visat står Försvarsmakten inför det påträngande 

problemet att övertyga ett större antal unga att söka sig till deras organisation. Då en stor del 

av deras kommunikation sker genom bilder blir således en visuell retorikanalys lämplig att 

använda. Detta för att undersöka de explicita och implicita budskap som kan gömma sig i en 

bild.  

                                                
8 Kjeldsen, E Jens (2008). Retorik idag: introduktion till modern retorikteori. Lund: Studentlitteratur. Sid. 89. 
9 Bitzer(1968). Sid. 8. 
10 Bitzer (1968). Sid. 8.  
11 Kjeldsen (2008). Sid. 91. 
12 Kjeldsen (2008). Sid. 91. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka Försvarsmaktens visuella budskap som figurerar i 

deras rekryteringskampanjer genom att analysera aspekter såsom motiv, färg, form och 

layout. Detta för att se hur dessa tillsammans verkar för och övertygar publiken om att ansöka 

till och genomföra GMU. Framför allt ämnar uppsatsen undersöka hur budskapet tilltalar 

kvinnor, då Försvarsmakten har som mål att öka andelen kvinnor inom försvaret. 

Förhoppningen är att uppsatsens resultat kan hjälpa Försvarsmakten i kommande arbete 

angående rekryteringar och reklamkampanjer. Frågeställningar som leder uppsatsen är:  

• Hur använder sig Försvarsmakten av visuell argumentation?  

• Syns någon skillnad i hur män respektive kvinnor framställs i bilderna som används i 

rekryteringskampanjen?  

• I vilken mån kan budskapet tänkas tilltala kvinnor? 

2. Tidigare forskning 
Det har bedrivits en del forskning kring Försvarsmaktens reklamer och 

kommunikationsmaterial. Detta avsnitt kommer att ta upp två analyser som båda har 

undersökt Försvarsmaktens kommunikation och tidigare reklamkampanjer. Vidare tas även 

forskning kring den visuella retoriken upp. 

 

2011 granskade Martha Arango och Hanna Holländer, med hjälp av en semiotisk analys, 

Försvarsmaktens kommunikationsmaterial mellan år 2008 och 2011. De menar att värden och 

signaler som Försvarsmakten förmedlar i sitt bildspråk ger konnotationer till: manlig, 

patriotisk/heroisk, realistisk, amerikansk, modern, ansvarsfull, prestation, öppen och svensk. 

Dessa värden och signaler som förmedlas är baserade på de olika reklamkampanjer och 

kommunikationsmaterial som Försvarsmakten använde sig utav under den angivna 

tidsperioden.13 Även Andreas Egevad har undersökt Försvarsmaktens reklamkampanjer, då 

med hjälp av en diskursanalys. Resultatet av Egevads analys är att en stor del av 

Försvarsmaktens budskap förmedlas implicit alltså att budskapen finns dolda i text eller 

bild.14 Vidare hävdar Egevad att bildernas implicita budskap kan stöta bort publiken, då alla 

                                                
13 Arango, Martha & Holländer, Hanna (2011). Research beyond research: Semiotisk analys av 
kommunikationsmaterial. Försvarsmakten. Sid.16.  
14 Egevad, Andreas (2013). Självständigt arbete i krigsvetenskap: Vad gör du just nu? Kandidatuppsats. 
Försvarshögskolan. Sid. 30. 
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kan uppfatta bilderna olika.15 Något som Egevad tar upp är även att Försvarsmakten genom 

sin reklam använder nya grepp för att nå publiken och locka dem till att ansöka, med ord som 

”verklighet” och ”du kan göra skillnad.” Detta försöker då Försvarsmakten göra genom att 

visa sin kompentens och visa upp olika scenarion från en ”riktig” dag inom försvaret.16 Såväl 

Arango och Holländer som Egevad är överens om att Försvarsmakten försöker visa en 

trovärdig bild av sin verklighet.  

 

Efter en överblick av fältets tidigare forskning återfinns ingen känd visuell retorikanalys av 

Försvarsmaktens material. Därför presenteras här en mer generell genomgång av forskning 

om visuell retorik.  

 

Den visuella retoriken tillhör den moderna retoriken, där målet är att skapa en gemensam 

kommunikation.17 Brigitte Mral och Henrik Olinder tittar i sin bok Bildens retorik i 

journalistiken på visuell retorik utifrån hur bilder övertygar och påverkar. Mral och Olinder 

menar att bilder kan vara laddade med mycket starka retoriska budskap, en framställning av 

en svår situation är exempelvis ofta mer effektfulla i bild än text.18 Vidare tar de även upp 

olika funktioner en bild kan fylla; estetisk, emotionell, illustrativ eller informativ. De menar 

också att en bild kan vara argumenterande och att de olika funktionerna kan användas för att 

stödja sändarens tes.19  

 

Jens E Kjeldsen beskriver visuell retorik som metaforisk, metonymisk eller på annat sätt 

tropologisk.20 Det tropologiska syftar på förhållandet mellan sak- och bildled, exempelvis i 

påståendet ”svetten sprutade”. Uttrycket betyder inte ordagrant att svetten sprutade ut, men 

ger lyssnaren en beskrivande bild. De ord eller uttryck som används syftar till något annat än 

dess egentliga betydelse.21 Kjeldsen menar att det överallt i dagens samhälle förekommer så 

kallade visuella troper. Det kan handla om att retoriska figurer såsom metaforer eller 

metonymier kan identifieras i bilder eller andra visuella uttryck. Ett exempel är 

midsommarstången blir en metonymi för Sverige i och med kopplingen mellan stången och 

svenska traditioner. När det finns visuella troper i en bild eller reklamkampanj anser Kjeldsen 
                                                
15 Egevad (2013). Sid. 30. 
16 Egevad (2013). Sid. 30-31. 
17 Lunsford, Andrea & Ede Lisa (1984). ”On Distinctions between Classical and Modern Rhetoric”. I: Essays on 
Classical Rhetoric and Modern Discourse. Southern Illinois Univ. Press. Sid.39. 
18 Mral, Brigitte & Olinder, Henrik (2011). Bildens retorik: i journalistiken. Stockholm: Norstedts. Sid.7. 
19 Mral & Olinder (2011). Sid. 37. 
20 Kjeldsen (2008). Sid. 281. 
21 Lindqvist Grinde, Janne (2008). Klassisk retorik för vår tid. 1. uppl. Lund: Studentlitteratur. Sid. 256. 
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att betraktaren fördjupar sig mer i bilden. Betraktaren uppfattar den som mer pålitlig än bilder 

som saknar visuella troper.22  

 

Kjeldsen23 liksom Egevad, Arango och Holländer lämnar alla stor plats åt semiotiken, läran 

om teckensystem, medan Mral och Olinder inte använder semiotiken i samma utsträckning 

utan endast lånar ett fåtal begrepp. I Kritisk retorikanalys: text, bild och actio av Brigitte 

Mral, Marie Gelang och Emelie Bröms, beskrivs semiotiken som retorikens granne. Både 

retoriken och semiotiken intresserar sig för hur vi kommunicerar genom språk, symboler, 

koder, bilder och liknande. Däremot fokuserar semiotiken mer på tecken i en mer generell 

mening, medan retoriken i större utsträckning ser till den mänskliga faktorn av 

teckenanvändningen.24 

 

Tidigare forskning som analyserat reklamkampanjer och kommunikationsmaterial från 

Försvarsmakten har inte anlagt vare sig ett retoriskt eller genusperspektiv. Denna uppsats blir 

således ett nytt bidrag till forskningen och fyller en lucka i forskningsfältet.  

3. Teori 

3.1 Retorisk teori: Pistis 
För att analysera Försvarsmaktens bilder och texter, hur de samspelar och övertygar publiken, 

används pistis, retorikens tre bevismedel: ethos, logos och pathos. Pistis är ett teoretiskt 

begrepp som syftar till hur väl en talare lyckas etablera tillit och trovärdighet.25 

Trovärdigheten kommer även med en etisk aspekt som härstammar från antiken. Där menade 

Quintilianus att en talare ska vara vältalig samt uppfylla vissa plikter och dygder. Om talaren 

sedan anses vara ”god” är upp till publiken att avgöra.26  

 

Ethosargument utgår från talarens karaktär, hur denne försöker skapa förtroende bland 

publiken genom att exempelvis använda sig av sina erfarenheter och sin klädsel eller genom 

att visa sin välvilja gentemot publiken.27 Ethos kan delas in i tre kategorier arete, fronesis och 

eunoia. Dessa tre underkategorier till ethos används för att övertyga och bygga förtroende till 
                                                
22 Kjeldsen (2008). Sid. 282. 
23 Kjeldsen (2008). Sid. 284. 
24 Mral, Brigitte, Gelang, Marie & Emelie Bröms. (2014). Kritisk retorikanalys: text, bild och actio. Sid. 58. 
25 Lindqvist, Grinde (2008). Sid. 77. 
26 Kjeldsen (2008). Sid. 20. 
27 Lindqvist, Grinde (2008). Sid. 88-89. 
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publiken genom att använda sig utav de tidigare nämna delarna.28 Vidare följer en kort 

redogörelse för varje aspekt av ethos. Arete berör de moraliska egenskaper, vad som anses 

vara moraliskt skiljer sig från situation till situation men överlag kan sägas att ärlighet, 

generositet och självkontroll ses som moraliska egenskaper.29 Fronesis tar upp aspekter som 

kunskap och gott omdöme. Som talare är det viktigt att visa sin kunskap och kunnighet för att 

publiken ska få svar på frågan ”varför ska jag sitta kvar och lyssna på dig?” Genom att då 

kunna påvisa sin erfarenhet och kunskap som passar till situationen visar att du har ett gott 

omdöme.30 Den sista dimensionen av ethos är eunoia handlar om välvilja. Som talare och 

sändare är det viktigt att visa sig välvilligt inställd mot publiken, Janne Lindqvist Grinde 

skriver i sin bok Klassisk retorik för vår tid ”Säg att du är glad över att publiken lyssnar. Visa 

att du vet vilka de är och att du har förtroende för dem – så belönas du antagligen på samma 

sätt.”31 

 

Ethos är dynamiskt och formas i den aktuella situationen.32 Eftersom ethos är föränderligt 

talar man ibland om inledande, härlett och slutligt ethos. Med det menas att publiken redan 

tilldelat talaren ett ethos innan denne tar till orda. Detta kan sedan förändras under talets gång, 

vilket skapar det härledda ethos. Det slutliga ethos är sedan det som talaren lämnar publiken 

med.33 I denna uppsats kommer fokus att ligga på de två inledande aspekterna, då syftet är att 

studera hur Försvarsmakten själva konstruerar sitt ethos och förmedlar sitt budskap.  

 

Logos är det bevismedel som syftar till att ge rationella argument.34 Enligt Aristoteles finns 

det två typer av rationella argument, enthymem och paradigm. Antingen argumenteras med 

hjälp av allmänna principer (enthymem) eller så utgår talaren från det enskilda exemplet 

(paradigm).35 Genom logosargumentation byggs även ethos och pathos. Ett enthymem kan 

användas för att stärka ethos genom att exempelvis säga ”jag är inte bara soldat, jag är pappa 

också” samtidigt som en bild åskådliggör förhållandena i ett krigsdrabbat land. Även genom 

enthymemet kan ethos etableras, men då främst genom omgivningen som målas upp, att det 

står en pappa i ett krigsdrabbat land vilket i sig skapar ett pathosargument. Att använda 

pathosargument tillsammans med ethos blir ett effektivt sätt att sätta publiken i ett känsloläge 
                                                
28 Lindqvist, Grinde (2008). Sid.91.  
29 Lindqvist, Grinde (2008). Sid. 92.  
30 Lindqvist, Grinde (2008). Sid. 93.  
31 Lindqvist, Grinde (2008). Sid. 94.  
32 Lindqvist, Grinde (2008). Sid. 88-90. 
33 Kjeldsen (2008). Sid. 133-140. 
34 Lindqvist, Grinde (2008). Sid. 79. 
35 Lindqvist, Grinde (2008). Sid. 98-99. 
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som får dem att känna för talarens sak, vilket kan underlätta övertygelseprocessen.36 Pathos 

handlar om att förmedla en känsla till publiken, exempelvis genom att beskriva och 

åskådliggöra situationen med hjälp av målande bilder, evidentia. Viktigt för trovärdigheten är 

att talaren själv känner eller uttrycker samma känsla som denne vill förmedla till publiken.37 

Lunsford, Ruszkiewicz och Walters menar att den klassiska retorikens ethos, logos och pathos 

med fördel kan användas för att undersöka argumentation i visuella objekt.38  

3.2 Visuell retorik 
Att en bild säger mer än tusen ord är ett känt talesätt. Men vad är det bilden säger och vad vill 

den oss? Visuell retorik är ett relativ nytt komplement till den klassiska retoriken som annars 

ofta avgränsas till det talade eller skrivna ordet. En stark bild på exempelvis undernärda barn 

utan text eller tal kan ofta etsa sig fast på näthinnan. Bilden är ett starkt verktyg för att 

påverka oss eller försätta oss i ett visst känsloläge.39 I detta avsnitt kommer de utgångspunkter 

som används för att analysera Försvarsmaktens visuella budskap presenteras.  

 

Hur vi uppfattar en bild beror på de visuella påverkansmedel; samspelet mellan färg, form, 

layout, fokus och kameravinkel, som påverkar hur vi tolkar bildens budskap.40 Denna 

uppfattning grundar sig till stor del på vår doxa, vår världsbild, värderingar, försanthållande 

och förgivettagande. Doxa är en tyst överenskommelse mellan individer om vad som är sant 

och hur saker och ting bör vara.41 För att tolka och förstå en bild spelar därför doxa en stor 

roll, anledningen till att vi tolkar bilder på olika sätt är kopplat till doxa. En individ har inte en 

doxa utan flera, vi har olika doxor beroende på vilka grupper vi befinner oss i, doxa fungerar 

då som en gemensam referensram för hur gruppen betraktar och beter sig gentemot 

omvärlden.42 Det kan vara svårt att identifiera den egna doxan då den först syns när man 

stöter på någon som har en annan uppfattning eller bryter konventionerna.43  

 

                                                
36 Lindqvist, Grinde (2008). Sid. 80. 
37 Lindqvist, Grinde (2008). Sid. 86-87. 
38 Lunsford, Andrea A. Ruszkiewicz, John J. & Walters, Keith (2010). Everything’s an argument. 5.ed. Boston: 
Bedford/St Martin’s. Sid. 252-261 
39 Mral & Olinder (2011). Sid. 7-8. 
40 Mral & Olinder (2011). Sid. 101.  
41 Rosengren, Mats (2008). Doxologi: en essä om kunskap. 2. utg. Åstorp: Retorikförlaget. Sid. 68-69. 
42 Rosengren (2008). Sid. 77. 
43 Mral & Olinder (2011). Sid. 17. 
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Vidare har fotografen stor makt i framställningen av ett visuellt budskap; kamerans vinkel, 

perspektivval, närhet och skärpa påverkar hur vi kommer att uppfatta bilden.44 Att exempelvis 

fotografera någon porträtterad rakt framifrån kan ge en känsla av öppenhet, ärlighet och 

tillgänglighet, men det kan också ge ett intryck av hotfullhet.45 En ögonblicksbild som 

exempelvis fångar en dramatisk händelse skapar intresse och blir en effektiv strategi för 

visuell kommunikation.46 Alla dessa val som fotografen gör kommer att påverka hur vi ser på 

och tolkar bilden. Att övertyga genom bilder kan vara mer effektivt än att enbart använda text, 

då bilden stannar kvar i medvetandet under en längre tid.47  

 

För att komma närmare och undersöka de val som sändaren gjort är manifest och latent 

retorik begrepp som hjälper till att tolka olika nivåer i bilden. Det uppenbara motivet, såsom 

färger, former och motiv, kallas inom den visuella retoriken för manifest retorik.48 Begreppet 

manifest retorik kommer i uppsatsen att användas för att undersöka hur argumentationen sker 

i de explicita, direkta budskapen. Dessa behöver sällan upprepas, utan det räcker att se bilden 

en gång och budskapet i bilden går fram. Sedan finns de aspekter som ligger bortom själva 

bilden, det vi tolkar genom det underliggande latenta. Kjeldsen kallar detta för att se med det 

”inre ögat”.49 Latent retorik kräver en djupare reflektion kring objektet. Det latenta 

argumenterar estetiskt, strukturellt eller genom ethos. Budskapet behöver upprepas under en 

längre tid, det uppfattas ofta inte som retorik utan som information, underhållning eller dylikt. 

Den syftar ofta till att skapa och förbereda en kommande handling.50 

 

Ur retorisk synvinkel är det viktigt oavsett om det är i ett tal eller i en bild att åskådliggöra 

budskapet så att publiken känner sig delaktiga. De ska nästintill känna att de befinner sig mitt 

i den scen sändaren håller på att skapa. Inom retoriken kallas detta för evidentia. Det finns 

inget argument som besitter en starkare beviskraft än detta, att låta publiken se situationen.51 I 

Försvarsmaktens rekryteringskampanjer syns exempelvis åskådliggörande bilder som ska visa 

utbildningens verklighet.  

 

                                                
44 Mral & Olinder (2011). Sid. 102-103.  
45 Mral & Olinder (2011). Sid .103.  
46 Bergström, Bo (2009). Effektiv visuell kommunikation: om nyheter, reklam och profilering i vår visuella 
kultur. 7., [utvecklade] uppl. Stockholm: Carlsson. Sid. 19. 
47 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 52. 
48 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 52-53.  
49 Kjeldsen, E Jens (2002). Visuel retorik. Diss. Bergen: Univ. Sid. 65.  
50 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 52-53.  
51 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 53.  



 10 

Till bildens argumentation hör även begreppen visuella enthymem. I den visuella 

kommunikationen kan enthymem ses som en bild utan text som betraktaren själv får tolka. En 

svårighet med en bild utan text är de mångtydiga tolkningar som kan uppstå hos olika 

betraktare. Sändaren har förmodligen ett mål med bilden eller ett budskap som de vill att 

publiken ska förstå, men om publiken inte tolkar bilden på det sätt som är sändaren vill tappar 

enthymemet sin kraft.  

 

3.3 Identifikation 
För att skapa en lyckad kommunikation, måste talaren hitta eller skapa gemensamma 

utgångspunkter med mottagaren. Kenneth Burkes teori om identifikation som handlar om att 

talaren ska tala det språk och använda sig utav de symboler som är kända för publiken för att 

de ska kunna identifiera sig med budskapet.52 För att skapa identifikation kan sändaren 

exempelvis använda sig av enthymem. Som tidigare nämnt förmedlar enthymem ett budskap i 

ett enda påstående. I bilder ges exempelvis inte alla premisser, utan mottagaren måste själv 

fylla i luckorna och på så sätt blir publiken medskapare av argumentationen.53 Det blir en 

retorisk förtätning, som i samband med en bild öppnar för respons i form av reflektion.54 I och 

med detta öppnar den även upp för fler tolkningar, vilket leder oss in på den visuella 

retorikens konnotationer, de associationer förknippat med ord eller bild.55 Ett exempel på 

konnotation är exempelvis försvarets kamouflagefärgade uniform som kan ge associationer 

till natur, strid och träning.  

 

3.4 Genus 
Eftersom denna uppsats anlägger ett genusperspektiv blir det således relevant att definiera 

genus och dess roll i uppsatsen. Inledningsvis är det viktigt att skilja på genus och kön, där 

genus är en social konstruktion medan kön är biologiskt betingat. För att vidare kommentera 

genusforskningen har den sitt ursprung i kvinnorörelsens kamp för jämställdhet.56 Att vara 

man eller kvinna är enligt denna teori inget förutbestämt, utan ett blivande som konstrueras 

under tid. En man föds inte maskulin utan det är något som byggs i samspel med 

omgivningen. Det är människorna och samhället som tillskriver en individ egenskaper i 
                                                
52 Burke, Kenneth (1969). A rhetoric of motives. Berkeley: Univ. of Calif. Press. Sid. 19-20.  
53 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 56. 
54 Kjeldsen (2008). Sid. 308-309. 
55 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 61.  
56 Connell, Raewyn (2009). Om genus. 2., utvidgade och omarb. uppl. Göteborg: Daidalos. Sid. 9-10. 
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termer om manligt och kvinnligt, hur en man eller kvinna bör vara och agera.57 Ett exempel är 

att vi ofta ger pojkar leksaker som vapen eller snabba bilar som de får leka med högljutt. 

Samtidigt förväntas flickor vara tysta, hålla sig lugna och leka mer stillsamt.  

 

Sett till retorikens bakgrund är det männen som fått tagit plats och fått föra sin talan, kvinnor 

fick sällan utbilda sig inom retorik och fick ofta stå tysta vid sidan av männens rampljus.58 

Mänsklig kommunikation handlar om att ”engagera, övertyga och på andra sätt påverka andra 

och förändra sin egen och andras livssituation.”59 Den förmåga att kommunicera beror inte på 

vilket kön vi har men hur vi väljer att uttrycka skiljer sig mellan män och kvinnor. Varför det 

skiljer sig åt är på grund av sociala och historiska omständigheter samt normer.60 Sett till 

historien levde många under uppfattningen att kvinnor enbart styrs av sina känslor medan 

männen var mer förnuftiga och logiska.61 Lingvisten Deborah Tannen menar att det går att 

kategorisera män och kvinnors kommunikation. Tannen menar på att män ser sig själva som 

experter och har bland annat en förmåga att ta beslut och lösa problem. Kvinnors 

kommunikation drivs av närhet, samförstånd och att förstå problem.62 I uppsatsen kommer 

genusbegreppet och -perspektivet att användas för att se hur Försvarsmakten framställer män 

och kvinnor, vilka egenskaper som tillskrivs personen eller personerna i det visuella 

materialet.  

  

                                                
57 Connell (2009). Sid. 18-19. 
58 Mral, Brigitte (2011). Talande kvinnor: kvinnliga retoriker från Aspasia till Ellen Key. 2. utg. Ödåkra: 
Retorikförlaget. Sid. 10. 
59 Mral (2011). Sid. 11.  
60 Mral (2011). Sid. 11.  
61 Mral (2011.) Sid. 10-11. 
62 Mral (2011). Sid. 11-12.  
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4. Material  
Det material som uppsatsen behandlar är avgränsat till Försvarsmaktens broschyr ”Vägen in” 

samt informationen som finns på Försvarsmaktens hemsida ”Om GMU” där utbildningens 

upplägg presenteras.63 Det är totalt tolv bilder som analyseras; sju från Försvarsmaktens 

broschyr ”Vägen in” samt fem från hemsidan under ”Om GMU”. Dessa har båda fokus på 

vad GMU innebär, då man som betraktare följer rekryterna från första veckan fram till 

avslutningsceremonin (totalt 13 veckor). Urvalet motiveras med att de synes intressanta ur ett 

retoriskt och genusperspektiv. Bilderna som finns i broschyr och på hemsida är emellanåt 

snarlika varandra, de bilder som valts ut är därför de som på något sätt sticker ut. Ett urval 

innebär alltid en avgränsning, men att analysera samtliga bilder i de två materialen skulle 

överskrida uppsatsens utrymme samt göra analysen mer ytlig. Med ett färre antal bilder kan 

analysen istället fördjupas. Att fokus ligger på just GMU är motiverat då det är det första 

steget in i Försvarsmakten. Att då studera argumentationen kring GMU:s rekrytering, kan 

således också ses som det första steget i och mötet med Försvarsmaktens övertygelseprocess.  

 

Materialets bilder analyseras tillsammans med de rubriker eller korta förklaringar och citat 

som förekommer, för att se om det som står stämmer överens med det som visas. Vidare 

kommer enskilda bilder att granskas för att sedan sättas i relation med helheten, vilket enligt 

Per-Johan Ödman hjälper till att tolka situationen.64 För att underlätta läsningen av uppsatsen 

visas de aktuella bilderna i anslutning till de avsnitt där de analyseras. 

5. Metod  
I detta avsnitt presenteras olika metoder som kommer ligga till grund för analysen och dess 

resultat. De metoder som kommer att användas är en kritisk visuell retorikanalys som har ett 

hermeneutiskt tolkningssätt. Dessa metoder är utvalda då de anses svara bäst till uppsatsens 

syfte och frågeställningar. 

5.2  Kritisk visuell retorikanalys 
För att analysera materialet kommer en kritisk visuell retorikanalys att utföras, där bildens 

funktion, dess latenta och manifesta retorik, färger samt layout analyseras. Vid en analys är 

                                                
63 Se försvarsmaktens broschyr ”Vägen in”(2014) samt Försvarsmaktens hemsida: 
http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/om-gmu/ (14-05-01) 
64 Ödman, Per-johan (2007). Tolkning, förståelse, vetande: Hermeneutik i teori och praktik. 2., [omarb.] uppl. 
Stockholm: Norstedts akademiska förlag. Sid. 99. 
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det dels den personliga doxan som styr hur en bild uppfattas, men också samhällets doxa. Den 

påverkar hur vi uppfattar och tolkar en bild genom gemensamma koder, konventioner och 

värderingar.65 För att analysera detta kommer Mral, Gelang och Bröms bok Kritisk 

retorikanalys tre steg: bildens natur, bildens funktion samt värdering av bilden ligga till grund 

för analysen. I det första steget, bildens natur undersöks de manifesta och latenta budskapen, 

detta för att skapa sig en bättre förståelse av bilden och se vilken tolkning sändaren försöker 

förmedla av objektet.66 Andra steget, bildens funktion handlar om att förstå och analysera vad 

det är sändare försöker uppnå och om bilderna ämnar till att lösa det retoriska problemet.67 

Det sista steget värdering av bilden, som titeln på steget avslöjar, handlar det om att värdera 

bilden. I steget värderas om bildens funktion uppfylls, effektiv och är ändamålsmässig. Det 

handlar också om att ställa sig frågan om bilden är trovärdig.68 

 

Analysen genomförs på olika tolkningsnivåer; gynnad tolkning, förhandlande tolkning samt 

oppositionell tolkning. Dessa delar kommer att användas för att få en bättre helhetssyn, att gå 

från små delar i bilden och sätta in dessa i ett större perspektiv. Nedan följer en kort 

redogörelse för vad de olika tolkningsnivåerna innebär och hur de kommer att användas i 

analysen.  

 

I den gynnade tolkningen är sändarens intresse centralt. Detta är det första steget i 

tolkningsprocessen som fokuserar på den manifesta retoriken och på att ta sändarens budskap 

på orden.69 Syftet är att närma sig objektet utan värderingar och sätta sig in i vad det är 

sändaren vill att mottagaren ska förstå. Det intressanta blir att undersöka vilka intressen och 

värderingar som styr innehållet och hur det utformats.70 Att börja med en gynnad tolkning ett 

är väsentligt steg i förståelseprocessen för att undvika subjektiva omdömen. Den persuasiva 

process som en bild startar ska i det gynnande tolkningssteget ha fokus på vad det är sändaren 

vill uppnå. Det är sändarens intressen och motiv som undersöks för att förstå vilka 

värderingar som styr innehållet och utformningen.71 Frågor att ställa i den gynnande 

                                                
65 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 68. 
66 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 71-73. 
67 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 73-74.  
68 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 75.  
69 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 68. 
70 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 68. 
71 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 68.  
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tolkningen är: Vad vill sändaren förmedla? Vad är bildens funktion? Hur konstrueras 

budskapet? Uppfylls bildens funktion?72 

 

Nästa steg i tolkningsprocessen är förhandlande tolkning. Här ska betraktaren närma sig 

objektet med en värderande syn. Det budskap som sändaren vill förmedla blir i det andra 

steget ifrågasatt: är objektet trovärdigt eller inte? Om manifest retorik var framträdande i den 

gynnande tolkningen är det i den förhandlande tolkningen det latenta som är intressant.73  

 

Tolkningsprocessens sista steg innebär en oppositionell tolkning. I det skedet ifrågasätts de 

etiska motiv sändaren uppvisar i den manifesta retoriken eller de latenta budskapen. Man 

söker efter fler alternativa betydelser i objektet och omvärderar budskapet.74  

 

Uppsatsens resultat och analys utgår främst från den gynnande och förhandlande tolkningen. 

Då den oppositionella tolkningen är mer värderande, utvecklas denna tolkningsnivå 

ytterligare i diskussionsavsnittet. 

5.3 Hermeneutik  
”Hermeneutik är läran om hur människan uppfattar, tolkar och förstår.”75 En utgångspunkt 

som tas upp inom hermeneutiken som tolkningsprocess är att individen inte förstår något men 

har en ambition om att vilja förstå.76 Eftersom hermeneutiken är en tolkningsprocess innebär 

detta att det finns flera olika tolkningar, en individ ser inte nödvändigtvis samma sak som en 

annan. Ofta återfinns vår tolkning i förförståelsen, vilket gör att vi ofta inte reagerar på den, 

individen uppfattar sällan när den gör en tolkning utan det blir en sanning snarare än 

tolkning.77 Alltså, hermeneutiken menar att vi ständigt tolkar och försöker förstå vår 

omgivning men hjälp av vår förförståelse. För att skapa förståelse menar man inom 

hermeneutiken att det endast går att uppnå genom att pendla mellan del och helhet, också 

kallad den hermeneutiska cirkeln eller hermeneutiska spiralen.78 

 

                                                
72 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 69. 
73 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 69-70. 
74 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 70. 
75 Kjeldsen (2008). Sid. 319.  
76 Ödman (2007). Sid. 58-59.  
77 Ödman (2007). Sid. 57.  
78 Ödman (2007). Sid. 98-100. 
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I denna uppsats är det uppsatsförfattarens tolkning av materialet som ligger till grund för 

resultatet.79 Tolkningen av materialet påverkas av uppsatsförfattarens förkunskaper och den 

egna förståelsehorisonten. Värt att poängtera är att författaren inte har någon tidigare 

erfarenhet av Försvarsmakten och har inte gått GMU. Sett till den hermeneutiska cirkeln 

analyseras bilderna var för sig för att sedan i diskussionen diskutera bildernas resultat ur ett 

helhetsperspektiv, det pendlar alltså mellan del och helhet.  

 

Att använda hermeneutiken som metod ger också metodproblem. I uppsatsen är det enbart en 

tolkning vilket blir ett problem, eftersom tolkningen sällan är generaliserbar. Men enligt 

hermeneutiken finns det ingen helt objektiv syn, tolkaren har alltid sin förförståelse som 

utgångspunkt i tolkningsprocessen. Uppgiften är att visa och argumentera för att tolkningen är 

rimlig och relevant.80 Hermeneutiken har begränsningar, men när bilder ska tolkas finns det 

sällan en ”rätt” tolkning. Hur en bild uppfattas beror på våra tidigare erfarenheter och 

förkunskaper.81 

6. Resultatredovisning och analys 
Nedan redovisas uppsatsens analys. Den första delen av analysen som presenteras är bilder 

från Försvarsmaktens broschyr ”VÄGEN IN”. I den andra delen analyseras Försvarsmaktens 

bilder från deras hemsida. 

6.1 Visuell analys 1- Försvarsmaktens broschyr 
Bild 1- som framsidesbild är detta den första bild som läsaren 

möter i Försvarsmaktens broschyr ”VÄGEN IN”. Ur ett retoriskt 

perspektiv är det här inledningen, den som ska väcka intresse och 

välvilja hos publiken, få den att vilja fortsätta lyssna. För att göra 

detta vill publiken uppleva en ”vi-känsla”, något som de kan 

relatera till och identifiera sig med.82  
     Bild 1 ”Vägen in”.83 
 

                                                
79 Ödman (2007). Sid. 23. 
80 Ödman (2007). Sid. 23-24. 
81 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 68. 
82 Lindqvist Grinde (2011). Sid. 203-205.  
83 Försvarsmakten broschyr VÄGEN IN (2014). ”Vägen in”. Sid.1. 
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Bilden visar män i grön uniform, de flesta sittandes på huk. Undantaget är två män som verkar 

övervaka gruppen, som till synes ägnar sig åt persedelvård. Blicken hos de sittande är riktad 

nedåt. Männen som står upp visas bakifrån, de står lätt bredbent och kastar en skugga bakom 

sig. På bilden syns Försvarsmaktens logga samt texten ”VÄGEN IN: så börjar din resa i 

Försvarsmakten”. Denna bild är alltså det som ska visa starten av GMU.  

 

I bild 1 etablerar Försvarsmakten ethos (karaktär) genom sin klädsel, status och makt. Kläder 

är ett kraftfullt ethosargument. Mral och Olinder skriver om just uniformer, att de dels blir en 

symbol, dels att de skapar ett förtroende.84 Just klädseln som militären har skapar 

associationer till försvar och strid för ett lands frihet, även konnotationer till trygghet, ansvar 

och pålitlig, dessa positiva aspekter stärker trovärdigheten till Försvarsmakten. Makten i 

bilden kan sägas bygga på publikens förkunskaper om försvaret. Främst då Försvarsmakten 

har landets säkerhet i sina händer och ett kunskapsövertag över gemene man när det gäller 

stridskunskaper. Alltså av ethos underkategorier är fronesis, det goda omdömet och 

kunskapen framträdande. Ett starkt fronesis motiverar publiken till att fortsätta lyssna.85 

Kunskapsövertaget stärker även logos, fakta i bilden, publiken litar på att det som sägs är sant. 

Publiken vill inte känna sig lurad utan få sanningen. Evidentia, att åskådliggöra budskapet, 

blir därför viktigt. Att ta ett foto av en verklig situation i ett specifikt ögonblick stärker 

bildens kraft, som mottagare dras man in i bilden och tror att man ser sanningen.86 Bilden 

måste passa situationen, hur argumenten presenteras beror på vad som är passande (decorum) 

i situationen. Förväntningarna på situationen sätter alltså ramarna.  

 

Försvarsmakten är en seriös organisation som hanterar människors liv. Bilden visar inga 

skratt eller leenden, personerna är fokuserade på sin uppgift. Känslan (pathos) som bilden 

förmedlar är av den rådande disciplin och hierarki, där de sittande uppfattas ha lägre rang än 

de två män som står. Försvarsmakten är en organisation med en välkänd tydlig hierarki, vilket 

blir tydligt i kontrasten mellan de två stående, övervakande männen och de andra sittande 

arbetarna. Detta går även att jämföra med en klassisk undervisningssituation där läraren står 

och eleverna sitter, en situation som de flesta kan känna igen sig i. De stående männen tolkas 

implicit som ledare, några som ska visa och leda rekryterna i sitt arbete.  

 

                                                
84 Mral & Olinder. (2011). Sid. 42-49. 
85 Lindqvist, Grinde (2011). Sid.91.  
86 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 53. 
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I bilden är såväl ledare som rekryter uteslutande män. Historiskt sett är Försvarsmakten en 

mansdominerad organisation där soldater, strid och vapen är något som generellt förknippas 

med män. Denna uppfattning av en mansdominerad värld bekräftas av bilden som ska 

symbolisera det första klivet in i försvaret.  

 

Sammanfattningsvis kan sägas att ethos etableras främst genom klädseln, men trovärdigheten 

och förtroendet i situationen stärks genom logos och evidentia. Pathos, känsloargumenten, 

syns i ansiktets minspel, blickarna och hierarkin. Bilden vittnar om att det är fokus på 

arbetsuppgiften som gäller från första stund och det klargörs direkt vem det är som leder 

gruppen. Det är svårt att avgöra om denna bild väcker intresse att läsa vidare, om betraktaren i 

fråga redan är intresserad av själva jobbet, organisationen eller liknande. Hur budskapet förs 

fram och hur väl det stämmer överens med förutfattade meningar påverkar huruvida publiken 

vill läsa vidare. 87 

 

Bild 2 från samma broschyr visas en man som borstar tänderna. Solen skiner in genom 

fönstret och mannens blick är riktad ut genom 

fönstret. Mannen står med ryggen mot 

betraktaren; snaggad, med bar överkropp och 

bärandes en klocka. Känslan som förmedlas är 

en tidig morgon, solen har precis gått upp. Det 

är en stilla bild, kameran har fångat ett 

ögonblick av reflektion. Kanske står mannen på 

bilden och funderar över vem han är, som 

rubriken i bilden frågar efter. Klockan kan ses 

som en symbol för tid, att det är tid att göra 

något, agera. Men klockan kan också tolkas som   Bild 2 ”Så vem är du”.88   

en symbol för maskulinitet, den mörka urtavlan och det silverfärgade metallbandet ger 

konnotationer till något häftigt, stilrent och kraftfullt. 
 

Typsnittet som Försvarsmakten använder liknar texten som återfinns på exempelvis 

ammunitionslådor. I Försvarsmaktens mall för deras grafiska profil påpekas vikten av att vara 

                                                
87 Burke (1969). Sid. 20. 
88 Försvarsmakten broschyr VÄGEN IN (2014). Beskuren bild. ”Så vem är du?”. Sid. 5.  
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konsekvent med typsnitt för att bygga upp ett förtroende mellan sändare och mottagare.89  

Detta gör att ethos redan kan sägas vara etablerat av sändaren, men för att uppfattas som 

trovärdig och förtroendeingivande stärks det i bilden även genom logos och evidentia.  

 

Situationen publiken får ta del av är en vardagsbild. Det intressanta i bilden är de 

pathosargument och tankar bilden väcker. Bilden skapar en värmande känsla, kanske en 

upprymdhet på grund av solens strålar som tränger sig in genom fönstret. Kameravinkeln 

spelar som tidigare nämnt en stor roll för hur en bild uppfattas. Så gör även avståndet mellan 

fotograf och objekt då det antingen kan skapa intimitet eller distans till objektet.90 I det här 

fallet är bilden tagen snett bakifrån, vinklad så att publiken och mannen på bilden delar 

perspektiv. Fokus i bild 2 faller på solens mitt, gryningen, starten på en ny dag med nya 

möjligheter. Närheten mellan publik och motiv lämnar betraktaren med en nyfikenhet och 

reflektion till vem personen är, det väcks ett intresse och undran för motivet. Bilden med den 

tandborstande mannen är, en av de första bilder publiken möter i broschyren. Syftet med 

broschyren är att den på sista sidan ska ha övertygat läsaren att om ta anställning inom 

Försvarsmakten. Att då på detta sätt visa en man utan uniform, utförandes en vardaglig syssla, 

gör det lättare för publiken att relatera till att detta skulle kunna vara en själv. Det blir lättare 

att identifiera sig med personen på bilden, då det finns gemensamma utgångspunkter och 

symbolanvändning.91  

 

I bilden syns olika textrutor där blivande rekryter kan testa ”befattningsguiden” som ska 

hjälpa rekryterna att se var i organisationen de passar. Mannen på bilden har i sin ruta kryssat 

för intresseområdena ”Teknik & IT” och ”Idrotta”. Det alternativ som inte är ifyllt är 

”Matlagning”, vilket gör att valen kan anses stereotypt manliga. Det icke ifyllda ”Matlagning” 

kan då tolkas vara ett mer kvinnligt val.  

 

                                                
89 Försvarsmaktens grafiska profil: http://www.forsvarsmakten.se/Global/Myndighetswebbplatsen/4-Om-
myndigheten/Heraldiska-vapen-logotyp/Grafisk_identitet_v1.3_130916.pdf (14-05-08) 
90 Mral & Olinder (2011). Sid. 104-105. 
91 Burke (1969). Sid. 19-21. 
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Bild 3 visar en ensam kvinna, som civilklädd 

med solglasögon är ute och tränar i en 

grönskande natur. Kvinnans blick är riktad 

framåt och bilden porträtterar henne från sidan, 

mitt i aktivitet. Hon springer förbi betraktaren. 

Precis som föregående bild finns inga yttre 

tecken på att hon tillhör Försvarsmakten. I 

bilden syns texten ”Teori & praktik”, som avser 

att rekryterna under utbildningen kommer att få   Bild 3 ”Teori & Praktik”.92 

arbeta praktiskt men även tillskansa sig teoretisk kunskap. I texten framgår vidare att man ska 

lösa uppgifter under tuffa förhållanden och att man efter utbildningen kommer att vara mer 

vältränad än tidigare.93 

    

På bilden syns en kvinna som springer i en tillsynes vanlig svensk skog. Hennes hållning är 

avslappnad, ansiktsuttrycket är inte ansträngt, vilket kan förmedla känslan av att utmaningen i 

själva verket är enklare än hur den beskrivs i texten. Kvinnan saknar uniform vilket stärker 

intrycket av att hon i stunden inte har en militär uppgift att lösa. Ethos i bilden konstrueras 

genom kvinnans karaktär; det är en vältränad, fokuserad kvinna med kraft i steget. Genom att 

Försvarsmakten hävdar att rekryterna under sin utbildning kommer bli mer vältränade än 

tidigare blir detta trovärdigt när en vältränad kvinna får symbolisera de orden. Pathos, 

känslan, förmedlas främst via bildens färger. Den gröna färgen associeras till allt som är friskt 

och sunt.94 Att bilden är tagen i skogen och en vältränad kvinna springer fram stärker frihet 

och friskhetskänslan i bilden. Den svenska naturen och att tillbringa tid ute i friska luften är 

något publiken kan identifiera sig med. De kanske även lockas av tanken på att själva få ta del 

av samma känsla som ett samröre med Försvarsmakten verkar innebära. Bilden stärker 

indirekt Försvarsmaktens ethos då de som avsändare kopplas samman med känslan i bilden. 

Logos, fakta och förnuft, är inte en stor del av bilden, det finns lite information som talar till 

förnuftet. Bilden med kvinnan har en informativ funktion, men också en emotionell då man 

som läsare själv vill ta del av och uppleva situationen. Det kan också vara Försvarsmaktens 

budskap i bilden att hon under sin utbildning få både teori och praktik. Sett till andra 

arbetsgivare är det inte många som ger tid till sina anställda att gå ut i skogen på en löptur. I 

                                                
92 Försvarsmakten broschyr VÄGEN IN (2014). ”Teori & Praktik”. Sid. 6-7. 
93 Vägen in, broschyr från Försvarsmakten. Se bilaga 1.  
94 Mral & Olinder (2011). Sid.111-112. 
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bilden är det inget framträdande typiskt manligt eller kvinnligt. Kvinnan på bilden kan tolkas i 

stunden som en civilperson som får symbolisera Försvarsmaktens ord om att rekryterna 

kommer hålla sig i god form.  

 

Uppslag 4 visar två kvinnor i varsin intervju samt en bild av en man mitt uppe i en övning. 

Alla är iklädda den för Försvarsmakten typiskt militärfärgade uniformen. En av kvinnorna 

samt mannen bär vapen. Mannen bär en mössa, medan kvinnan är iklädd hjälm med 

kamouflageöverdrag, hörselskydd och skyddsglasögon. Det kan då tolkas som att kvinnan 

behöver vara mer skyddad än mannen. En möjlig tolkning blir då även om Försvarsmakten 

menar att kvinnor behöver skyddas i större utsträckning än män, att män klarar sig och visar 

sig mer modiga. Alternativt kan det tolkas som att kvinnan har en farligare uppgift än mannen 

och på grund av detta behöver mer skydd. Kvinnorna har ett leende på läpparna medan 

mannen har ett mer sammanbitet uttryck. Mannen är  fotograferad mitt i en övning medan 

kvinnornas fotografier är uppställda portträtt. Bilden på mannen tar upp hela högersidan 

medan intervjuerna med kvinnorna får 

dela på vänstersidans utrymme. Mannens 

bild är suddigare än kvinnornas, 

vattenstänk syns tydligt från hans kamp att 

ta sig fram. Mannen porträtteras alltså i 

aktion till skillnad från kvinnorna.  

 

Rubriken ”Aldrig ge upp”, som sitter i 

nedkanten av mannens bild, har en pil 

riktad mot kvinnan längst ned till vänster.  Bild 4 ”GMU på 5 min”. 95                 

Detta kan tolkas som att kvinnan aldrig ger upp och är tuff. Vecka tolv, som syns i den 

textrutan till höger kallas ”Ge aldrig upp”, syftar till låta att rekryterna lära känna och testa sin 

egen förmåga. Denna vecka utlovas att vara mer påfrestande än de tidigare och ska stärka 

självinsikt och självförtroende.96 Det som projektet utlovar får mannen på bilden symbolisera, 

kvinnorna upplevs inte som lika representativa för denna fas.  

 

Kvinnorna och mannen på uppslaget uppvisar stereotypa könsroller; mannen framställs som 

kraftfull och handlingskraftig då han tar sig igenom en till synes tuff miljö. Han är på väg 

                                                
95 Försvarsmakten broschyr VÄGEN IN (2014). ”GMU på 5 min”. Sid. 14-15. 
96 Försvarsmakten broschyr VÄGEN IN (2014). ”Vägen in”. Sid. 14-15. 



 21 

framåt för att försvara eller skydda något. Genom en dramatisk bild skapas en berättelse och 

publikens intresse väcks, en effektiv strategi för visuell kommunikation.97 Kvinnorna ler och 

är fotograferade i en stillsam miljö. Kvinnorna står stilla, tittar in i kameran och uppfattas som 

”tystare” och lugnare än mannen. Även om det är kvinnorna som blir intervjuvade och har 

större talarutrymme tar mannens bild mer fokus eftersom det är mer rörelse och liv i den 

bilden. Detta kan således sägas bekräfta de stereotypa uppfattningar vårt samhälle konstruerat 

om hur män respektive kvinnor ”ska” vara: män är mer livliga och har förmodligen lekt mer 

med vapen än kvinnor har, som istället är lugnare. Mannen på bilden framställs precis enligt 

den stereotypa sociala konstruktionen. Denna bild har även ett högt åskådliggörande värde, då 

den genom evidentia och påföljande associationer visar att GMU ska vara utmanande – 

miljön som mannen försöker ta sig fram i uppfattas inte som lätt. Läsaren bjuds in till att 

känna den kalla, blöta känslan att ta sig fram i ett blött träsk. Detta skapar en stark 

närvarokänsla och stärker övertygelsen om att det kommer vara en tuff utmaning att ta sig an 

GMU.  

 

Uppslag 5 innehåller två bilder på män i grupp och i par, bärandes uniform. Till höger syns 

tre män sittandes på huk, skrivandes, medan de andra verkar stå runt om. Ingen i bilden har 

ögonkontakt med kameran. Den mindre bilden till vänster visar två män sittandes med vapen 

mot ett träd. En av männen tittar rakt in i kameran medan den andra har blicken i fjärran. 

Bilden är tagen från Försvarsmaktens broschyr ”Vägen in” och visar utbildningens vecka 13, 

avslutningsveckan. I de små textrutorna finns dels en intervju med en av rekryterna som får 

förklara vad som händer under den aktuella veckan samt Försvarsmaktens egen beskrivning 

av densamma. Rekryten berättar om avslutningscermonin där det delades ut pris och hur de 

sedan satt vid elden och pratade. Försvarsmakten beskriver i sin text vad ”avslutning” 

innebär, att det under avslutningsveckan ska genomföras vård av egen utrustning och lokaler. 

Det skrivs också att efter avslutningscermonin bryts grupperna upp och att rekryterna kommer 

att byta förläggning för fortsatt arbete inom försvaret.  

 

                                                
97 Bergström (2009). Sid. 19. 
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Båda texterna skriver om avslutningscermonin, men ingen av bilderna visar det som beskrivs. 

Det syns ingen brasa, middag eller vård av utrustning 

och lokaler. I stället kan skrivandet tolkas som att 

rekryterna håller på att skriva sin utvärdering. Ur en 

gynnande tolkningssyn uppfattas det som att 

Försvarsmakten vill att läsaren ska uppfatta känslan av 

gemenskap, funktionen är informativ då budskapet 

implicit är att det inom försvaret förekommer en 

sådan. Men en förhandlande tolkning, 

 Bild 5 ”Avslutning”.98            där bildens trovärdighet testas, identifierar inte 

budskapet lika klart, då bilderna och texten inte stämmer överens. I texten beskrivs uppgifter 

och situationer som bilderna inte alls speglar. Avslutningscermonin och en minnesvärd kväll 

runt en eld som rekryten berättar om blir man intresserad av att se. När text och bild visar två 

olika saker uppstår tvetydighet och trovärdigheten i bilden ifrågasätts.99 Om budskapet i 

bilden är gemenskap skulle fler pathosargument behövas för att stämma överens med texten. 

Nu visas personerna i bilden som individer, inte som en grupp som kommit samman. Även 

om de sitter bredvid varandra är det ingen som interagerar med någon annan i gruppen.  

 

 

Bild 6 har rubriken: ”Vad händer efter GMU?” I 

uppslaget förklaras hur och vad som händer efter GMU 

samt vilka alternativa tjänstgöringar det finns. Bild och 

text är väldigt informativa och pedagogiska, läsaren tas 

nästintill i handen och leds genom dem. Budskapet som 

förmedlas är att det finns en väg för alla för fortsatt 

tjänstgöring inom försvaret. Under texten Bild 6 ”Vad händer efter GMU?”.100      

kommer en grafisk bildförklaring till det som texten tar upp. Det händelseförlopp som syns i 

bilden går från vänster till höger. Både text och bild bekräftar varandra och visar en 

samstämmig bild av vad som händer efter GMU. Eftersom vi befinner oss i en västerländsk 

kultur, gör vår läsvana det logiskt att börja från vänster och fortsätta till höger. På samma sätt 

                                                
98 Försvarsmakten broschyr VÄGEN IN (2014). ”Avslutning”. Sid. 16-17. 
99 Bergström (2007). Sid. 288-289. 
100 Försvarsmakten broschyr VÄGEN IN (2014). ”Teori & Praktik”. Sid. 22-23. 
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läser vi bilder diagonalt med start från vänster. 101 Med detta i åtanke är uppslagets layout väl 

avvägd. På bilden syns siluetten av en kvinna i vänstra hörnet och vad som kan tolkas som en 

man i det högra. Det som ögat sist läser in och den bild läsaren kommer ta med sig när denne 

”går vidare” och vänder blad, blir mannen. Således betyder det att betraktaren tar med sig 

intrycket att det är som mannen man blir efter genomförd GMU. Eller är det så att 

Försvarsmakten utbildar kvinnor och gör dem mer ”manliga”? 

 

Det är förmodligen ingen slump från sändarens sida att det står en kvinna snett upp till vänster 

i bilden och en soldat i högra hörnet av bilden. Vår blick dras först till kvinnan i vänsterkant, 

bilden består av en person i klänning och klackar som har handen på höften samt en person i 

full stridsutrustnig. I nedre delen av bilden syns flera personer i siluett, iklädd klänning, två 

personer har uniform och bär vapen. Av dessa personer kan det också ses som att en kvinna 

söker sig till en uniformsklädd man. Människorna som porträtteras ser alla ut att vara på väg 

framåt i befattningsutbildningen. Bilderna som illustrerar detta kan även tolkas som att vägen 

framåt inom försvaret är att som kvinna bli mer ”manlig”. Ur ett genusperspektiv framställs 

kvinnan utifrån den sociala konstruktion samhället byggt upp om hur en kvinna bör vara; 

klädd i klänning och klackar, med utsläppt hår och handen på en lätt utskuten höft. Men 

bildens ”utveckling” förmedlar budskapet att när kvinnan väl hittat rätt befattning kläs hon 

mer manligt. Detta kan tänkas påverkar publikens möjlighet till identifikation med bilden. 

Känner en kvinna igen sig i den klännings- och klackklädda versionen, men samtidigt strävar 

efter att ta sig in i den mansdominerande världen, kan det hända att identififkation uppstår. 

Men gör inte individen det kan det bli ett stort avstånd mellan sändare till mottagare.102 Hur 

kvinnorna på bilden framställs kan även antyda något om hur Försvarsmakten ser på kvinnor 

och vill att publiken ska uppfatta dem. Sett till kvinnans kroppspråk är det under tiden som 

hon bär klänning något ”svajande”, höfter som skjuts ut, långsama steg framåt något som 

skulle kunna associeras till sensualitet. Men när kvinnan däremot får på sig uniform blir 

kroppsspråket mer bestämt och samlat ”manligt”. 

 

                                                
101 Mral & Olinder (2011). Sid. 124.  
102 Burke (1969). Sid. 20. 
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På bild 7 syns fyra personer som blir intrervjuvade 

om vad som hände efter GMU. Personerna, två 

kvinnor och två män, är mellan 21 och 29 år, och 

har av olika anledningar och intressen ansökt till 

GMU. Efter avslutad utbildning valde samtliga att 

stanna kvar och tjänstgöra inom försvaret. Alla bär 

någon typ av uniform, men kvinnornas skiljer sig              

Bild 7 ”Jag gick GMU och sen…”103 från männens. Till skillnad från männen är kvinnorna 

inte klädda i den typiska gröna militäruniformen. Istället bär den ena en slags mörk 

uniformsjacka med militär beteckning och den andra kockmundering. De två bilderna på 

varsin ytterkant är tagna mitt uppe i deras arbete. Kvinnan till vänster har handen på papper 

framför sig och ler med huvudet på sned och tittar bortanför kameran. Även kvinnan i 

kockkläder ler glatt med huvudet på sned. Den förste mannen har blicken i fjärran, 

koncentrerat ansiktsuttryck iklädd militärgrön uniform. Mannen längs ut till höger i bilden 

tittar över sin vänstra axel rakt in i kameran samtidigt som han har kontroll över någon 

maskin. 

 

Männens gröna kamoflaougefärgade uniform är starkt förknippad med Försvarsmakten, vilket 

kvinnorna inte har. I en mansdominerad organisation, där ett av de starkaste kännetecknen är 

just nämnda nämnda militärgröna uniform, återfinns den på uppslagets bilder enbart på män. 

Även om kvinnan i den marinblå uniformen, enligt tillhörande text, har utbildat sig inom 

försvaret en längre tid, bland annat på officerprogramet, framgår inte kopplingen till försvaret 

lika tydligt då hon inte har ”rätt” uniform. Den blåa uniformen tillhör fortfarande 

Försvarsmakten men kan ses som något mer okänd för gemene man. Kvinnan som har 

kockuniform, framstår i såväl bild som text vara mycket nöjd, men det kan också uppfatts 

som stereotypiskt kvinnligt att en kvinna lagar mat till andra. Försvarsmaktens syfte med 

bilderna får förmodas vara att visa på möjliga arbeten och inriktningar efter genomförd GMU. 

Men det visar också att kvinnorna oftare får civila befattningar medan männen håller sig kvar 

inom det militära.  

 

                                                
103 Försvarsmakten broschyr VÄGEN IN (2014). ”Jag gick GMU och sen…”. Sid. 26-27. 
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6.2 Visuell analys 2- Försvarsmaktens hemsida 
Bild 8 är den första bilden om GMU som publiken möter på organisationens hemsida. Den 

presenteras med en fråga som lyder:”Vill du ha ett jobb där du kan göra skillnad?”104 Det sägs 

inte rakt ut men det implicita, latenta budskapet är: ta anställning inom försvaret så gör du 

skillnad. Bilden har en informerande funktion, den vill informera om hur det är att göra GMU.  

 

På sidan syns sex små bilder med män och kvinnor, majoriteten är män. På de två översta 

bilderna syns två personer iklädda uniform och bärandes vapen: en man med blicken riktad 

bortåt och en person vars rygg är vänd mot publiken. I vänster nederkant syns tre män som 

sitter i vad som liknar en matsal, där en av 

dem tittar rakt mot kameran. Resterande 

tre bilder visar civilklädda personer, några 

packar upp sin packning eller bäddar sin 

säng. På bilden längst till höger står 

personerna uppradade, fokus i bilden 

ligger på en kvinna med ett sammanbitet 

ansiktsuttryck och hoppressade läppar. 
      Bild 8 ”Koll på läget”.105   
 

Två texterna finns i bilden. Ett citat från en rekryt: ”Efter första veckan kändes det som att jag 

fick bra koll på läget” och ett från Försvarsmakten: ”att du bekantar dig med gruppen och din 

utrustning är viktigt inför fortsättningen.” Budskapet från Försvarsmakten är dels 

informerande men också känsloladdat då de tycker att det är viktigt att bekanta sig med 

gruppen. En grupp kan associeras med sammanhållning och gemenskap. På bilden är det 

männen i vänsta hörnet som visar denna sammanhållning, de uppfattas av publiken som en 

grupp. På bilden i mitten, där en man och en kvinna står och packar upp en väska respektive 

bäddar sängen, står de bortvända från varandra. Det finns inga tecken på interaktion vilket ger 

ett tvetydigt budskap om gruppsammanhållning. Tidigare undersökningar och intervjuer med 

rekryter tyder på att den kamratskap som bildas inom försvaret är något unikt och något som 

                                                
104 Försvarsmaktens hemsida ”Om GMU”. Beskuren bild: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-
in/grundutbildning/om-gmu/ (14-05-06) 
105 Försvarsmaktens hemsida ”Om GMU”: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/om-gmu/ 
”Koll på läget”. (14-05-19) 
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rekryterna uppskattar.106 Detta kan då ses som en viktig del i övertygelseprocessen och 

kamratskap kan således bli ett användbart argument för att övertyga publiken att söka sig till 

försvaret.  

  

I bilden är det ordning, inget ”trams”. Rekryterna får själva göra de flesta av uppgifterna som 

visas. Detta kan tolkas som att det finns en hög grad av diciplin och rangordning inom 

försvaret. Om detta är vad publiken söker stämmer bilden som visas upp med publikens doxa.  

 

Bild 9 har rubriken ”Försvara”. Under veckorna 

sex till åtta i GMU börjar rekryterna lära sig 

grunderna i att skydda och försvara ett objekt. 

Gruppen övar också på att agera rätt i en 

situation där farliga ämnen förekommer.  

 

På sidan syns bilder på fyra män. En blir 

Bild 9 ”Försvara”.107  intervjuvad, en håller en eld vid liv, en är iklädd 

gasmask och redo för eventuella farliga ämnen och den fjärde är redo för strid. Alla är klädda 

i uniform, två av männen har ögonkontakt med publiken. De andra två är inne i uppgiften och 

har sin blick riktad på uppgiften. Bakom mannen som blir intervjuvad syns en affisch med 

olika ammunitioner. På bilden står det skrivet vad rektryterna får uppleva under veckorna, 

som ”Under ’försvara’ börjar du öva mer i grupp med andra.” På bilden syns ingen grupp, de 

andra må vara närvarande men det syns inte på bilderna. Text och bild, som vanligtvis brukar 

kunna hjälpa och förtydliga varandra, stjälper nu varandra. Eftersom texten säger en sak men 

bilderna visar en annan sjunker trovärdigheten. Resultatet blir ett otydligt och svårtolkat 

budskap. Ur ett betraktarperspektiv kan syftet i bilden sägas vara att informera om 

utbildningens upplägg, men också, genom bildernas olika motiv, visa en bredd på vad olika 

aktiviteter inom försvaret innebär. Detta kan då ses som eunoia att Försvarsmakten har som 

intention att visa att det finns något för alla, att publiken ska se att det finns något för just 

dem, att visa en välvilja mot publiken helt enkelt.  

 

                                                
106 Försvarshögskolan, Institutionen för ledarskap och management (2011). Upplevelser av Grundläggande 
Militär Utbildning (GMU)- en intervjustudie med utbildningsbefäl och rekryter. Karlstad: One Digitaltryck. Sid. 
7. 
107 Försvarsmaktens hemsida ”Om GMU”: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/om-gmu/ 
”Försvara”. (14-05-19) 
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Bild 10 ska visa hur rekryterna arbetar med att skydda Försvarsmaktens materiel och 

anläggningar. Stor vikt läggs vid att agera rätt i situationen och ha koll på lagar och 

bestämmelser. 

 

Sidan består av sex bilder där samtliga 

identifierbara ansikten tillhör män. Alla är klädda 

i den militärgröna uniformen. En av männen har 

ögonkontakt med publiken, de andra är upptagna 

med arbete. Fotografierna ser ut att vara tagna mitt 

under pågående övning. Att fotografera ett 

ögonblick är ofta mer känsloladdat än att ta en 

arrangerad bild.108 Majoriteten av bilder           

 Bild 10 ”Skyddsvakten bevakar”.109      är tagna utomhus där den svenska naturen är 

framträdande. Miljön tillsammans med människor i olika aktiviteter bildar pathosargument 

som konnoterar till spänning och äventyr.  

 

De informativa bilderna återkommer vilket då kan ses som syftet från avsändaren, 

Försvarsmaktens budskap kan då tolkas som informativt. Utbildningen och innehållet visas på 

ett verklighetstroget och intressant sätt. Att återge en verklig situation kan då ses som att 

Försvarsmakten har en förhoppning om att utbildningen ska locka nya rekryter till att ansöka 

till GMU. Förhoppningen och informationen kan då ses som fronesis och eunoia, 

Försvarsmakten visar kunskap och välvilja gentemot publiken då de visar upp en trovärdig 

bild av sin verklighet och en vilja att intressera eventuella rekryter för deras arbete. Det 

bilderna visar är en praktisk verklighet, även om det enligt texten under denna vecka läggs 

mycket tid på att förstå och lära sig lagar och bestämmelser är det inte det som vi får se. Den 

teoretiska porträtteringen lämnas därhän.  

 

På bilderna arbetar rekryterna i par eller grupp, vilket återknyter till kamratskapen som 

Försvarsmakten lyfter fram som en viktig del i sitt arbete. Den syns dessutom tydligare här än 

på tidigare bilder, då rekryterna fotograferas med någon, det syns att det finns fler rekryter i 

övningarna. Eftersom det i varje bild är en övning kan det tolkas som ett implicit budskap från 

                                                
108 Bergström (2009). Sid. 19. 
109 Försvarsmaktens hemsida ”Om GMU”: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/om-gmu/ 
”Skyddsvakten bevakar”. (14-05-19) 
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Försvarsmakten att de aldrig är stilla eller passiva, de är redo. Personerna på bilden är manliga 

i sin framtoning, de är aktiva och framstår som handlingskraftiga det kan också vara varför 

uppfattningen att uppgifterna är till för män stärks. Männen är redo att skydda sina tillgångar, 

vilket framstår som viktigt.  

 

Bild 11 har rubriken, ”Ge aldrig upp”. Vecka 

tolv syftar till att utveckla rekryternas egna 

förmåga för vad de klarar av. Detta betyder att 

Försvarsmakten kan tänkas vilja visa upp de 

påfrestningar som rekryterna får uppleva under 

projektet. Då texten framhåller att veckan ska 

vara tuff och påfrestande är det också vad 

bilderna förväntas visa.     Bild 11 ”Ge aldrig upp”.110 

På bilden syns en kvinna som blir intervjuvad, en grupp med både män och kvinnor som 

tillsammans löser en uppgift, längst ut till höger syns en man i uniform med vapen. I mitten 

syns en kvinna i vit uniform med skyddsglasögon, fotograferad mitt i ett språng framåt med 

ett vapen i handen. De två nedre bilderna visar en kvinna som har siktet inställt och är redo att 

avfyra sitt vapen. Den något större bilden längst ned består av en man och en kvinna i uniform 

med vapen, blickarna är fokuserad framåt, det är som om de väntar på något.  

 

Majoriteten av personerna på sidan är kvinnor, sett till tidigare bilder som exempelvis bild 9 

”Försvara” där det enbart fanns män. Detta kan då tolkas som att budskapet ”Ge aldrig upp” 

riktar sig till kvinnor och att ”Försvara” är något som riktar sig till män.  

  

I Försvarsmaktens material är vapen återkommande. Det får tordas vara accepterat och 

således vara en del av samhällets doxa att så länge personerna tillhör försvaret upplevs det 

inte vara moraliskt fel att hanterar vapen. Skulle det däremot visas bilder från ett vanligt 

villakvarter, där samma personer ligger i trädgården med ett vapen och siktet framåt skulle en 

stark reaktion antagligen uppstå. Ramarna för situationen och försvarets ethos bidrar till att vi 

accepterar situationen. En anledning till varför vi accepterar vapenhantering just i dessa bilder 

och i denna situation kan ligga i uniformens betydelse. Uniformen är inte bara ett funktionellt 

klädesplagg, det bär också på ett budskap där försvarets gröna kamoflaugefärg står för något 

                                                
110 Försvarsmaktens hemsida ”Om GMU”: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/om-gmu/ 
”Ge aldrig upp”. (14-05-19) 
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större, att man är med och kämpar för landets säkerhet, hjälper och stödjer utsatta länder. 

Uniformen fungerar alltså indirekt som ett ethosargument och där med sätter ramar för vilket 

arete, alltså moraliska val individen eller organisationen har befogenhet till. Mral och Olinder 

menar att just klädvalet kan markera status, makt eller samhällsfunktion.111 Att försvaret klär 

sig i en uniform stärker deras ethos, vilket betyder att förtroendet och tilliten från publiken 

stärks när en person i uniform syns. Men en person i uniform har också ett ansvar som de 

förväntas att leva upp till. De etiska och moraliska beslut som en person i uniform tar kan då 

ses som en avspegling dels av den enskilda personen, dels av organisationen eller yrket som 

unifomen förknippas med.  

 

Bild 12 handlar om rekryternas sista vecka. Det 

gäller vård av egen utrustning och lokaler, 

rekryterna får vitsord och utvärderar sin 

utbildning. Den här veckan ska alltså visa det 

sista i utbildningen, känslan som publiken 

lämnas med i den här bilden kan därmed anses 

avgörande för hur publiken går vidare med 

informationen.  
Bild 12 ”Avslutning”.112 

På sidan ser vi män i olika situationer: två av männen håller på att packa, två män står med 

handduk runt höfterna och borstar tänderna, en man sitter i uniform leendes utförande en 

uppgift. Uppe i vänstra hörnet sitter ytterligare två män, varav en har blivit intervjuad. 

Avslutningsvis ses i den något beskurna bilden längst ned i mitten en situation där en rekryt 

tackas av i en ceremoni. Bredvid bilden står även ”Officiell avslutning och ceremoni”. Det 

finns även ett citat från en av rekryterna bland bilderna ”Nu ser jag fram emot att börja 

jobba!”. I citatet sägs inte explicit var rekryten vill börja jobba, men det latenta budskapet 

tolkas som att försvaret är hans självklara fortsatta arbetsplats.  

 

De små bilderna visar uteslutande män, de flesta i militärgröna kläder. Bilderna ska visa 

avslutningsveckan – är det inga kvinnor närvarande under denna? En gynnad tolkning av 

bilden, alltså sändarens intresse, kan säga att Försvarsmakten vill visa på bredden av vad som 

                                                
111 Mral & Olinder (2011). Sid. 42.  
112 Försvarsmaktens hemsida ”Om GMU”: http://jobb.forsvarsmakten.se/sv/vagen-in/grundutbildning/om-gmu/ 
”Avslutning”. (14-05-19) 
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händer under avslutningsveckan. Men som läsare kan frågetecken över kvinnornas frånvaro 

uppstå, är det bara män som är välkomna under avslutningsveckan?  

 

I broschyren ”Vägen in” är det en grupp män läsaren möter på första sidan. Nu, på hemsidans 

avslutande bild, figurerar återigen uteslutande män. Detta kan då tolkas som att GMU endast 

är till för män, att det är de som kommer in, klarar av och ”kommer ut” från utbildningen.  

 

I bilden skapas evidentia genom de illustrativa bilderna som kompletterar texten om GMU:s 

avslutning. Rekryterna ses packa ihop tillhörigheter och göra sig i ordning för ceremonin. De 

två rekryter som borstar tänderna saknar uniform, men utifrån omgivningen, ett 

omklädningsrum, kan man ändå avläsa att de inte befinner sig på en militäranläggning. Den 

tidigare analyserade bild 2 från Försvarsmaktens broschyr ”Vägen in”, visar även den en man 

som borstar tänderna, ackompanjerad av frågan ”Så vem är du?”. Den avslutning som då 

uppvisas i denna bild 12, där det återigen förekommer tandborstande män, kan tolkas som ett 

latent budskap över personlig utveckling. Om att personen från första bilden nu kan svara på 

Försvarsmaktens fråga ”Så vem är du?” och att rekryterna genom GMU fått en bättre bild av 

vem de är och vad de klarar av.  

6.3 Analysens sammanfattande resultat  
Resultatet av de tolv bilder från Försvarsmakten som analyserats presenteras i detta stycke i 

sammanfattad form.  

 

Av bilderna kan sägas att identifikationsmöjligheten för män är betydligt större än den för 

kvinnor. Majoriteten av bilderna visar män, dels i foton med tillhörande intervjuer, men 

mestadels i olika övningar. Männen bär i huvudsak den utmärkande gröna uniformen, vilket 

kvinnorna inte lika ofta gör. Männen kan därmed i större utsträckning sägas gå att identifiera 

med Försvarsmakten. Det är även de som står för bilderna i ”rörelse”, då de manliga 

rekryterna i större utsträckning förmedlar en känsla av mod och kraft. Typiskt manliga och 

kvinnliga stereotyper förekommer även frekvent, där mannen porträtteras som 

handlingskraftig, driven och fartfylld medan kvinnorna hamnar något i bakgrunden och ofta 

avbildas stillastående.  

 

I vissa bilder uppstår även tvetydigheter mellan text och bild, där texten exempelvis talar om 

arbete i grupp medan bilderna visar ensamma personer.  
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Det genomgående syfte som kan identifieras i Försvarsmaktens bilder är informativt. Bilderna 

visar vad GMU:s ”verklighet” innebär och vad det vecka för vecka innebär. Ethos etableras 

genom bilderna i hur Försvarsmakten stärker förtroendet till publiken genom sin uniform, 

typsnitt och porträtt av rekryterna. Personerna som bär försvarets uniform står aldrig 

handfallna, blickarna är fokuserade, i övningar är kroppsspråket bestämt och kraftfullt. 

Pathosargument som förekommer genomgående återknyter till devisen ”du kan göra 

skillnad”, med konnotationer till känslor som spänning och äventyr. Detta budskap om att 

göra skillnad förekommer även i explicita budskap, när Försvarsmakten uppmanar individer 

att göra skillnad i sitt och andras liv genom att ta anställning hos dem. Ett latent budskap i 

rekryteringskampanjen från Försvarsmakten är att publiken ska välja dem som arbetsgivare på 

grund av tillgången till såväl teori som praktik. De visar hur de erbjuder rekryterna en 

utvecklande miljö, där de lär sig mer om sig själva och sina egna förmågor. Logosargumenten 

är de innehållsförklaringar som varje bild innebär, där det kort och enkelt förklaras vad 

utbildningen innebär. Logosargumenten stödjs ofta genom bilderna förutom exempel bild 9, 

där texten och dess fakta säger att rekryterna börjar öva mer i grupp, men där ingen grupp 

syns i bilden.  

 

Visuella enthymem, som kan analyseras i visuella objekt, är argument som utgår ifrån 

underförstådda premisser. Det betyder alltså att betraktaren själv får fylla i vissa 

betydelsebärande luckor vilket skapar en relation mellan sändare och betraktare.113 Den 

militärgröna kamouflagefärgade uniformen behöver inte ses många gånger för att kopplas 

samman med Försvarsmakten. Uniformen kan som bild 1 belyser ge konnotationer till 

trygghet, försvar, ansvar och pålitlighet. Detta kan vara det som publiken läser in i uniformen, 

Försvarsmakten behöver därför inte gång på gång påtala vad det är de gör eller står för, det 

ligger underförstått hos publiken. 

7. Diskussion och slutsatser 
Frågeställningarna för denna uppsats var att undersöka hur Försvarsmakten använder sig av 

visuell argumentation, om det syns någon skillnad på hur män respektive kvinnor framställs i 

organisationens bilder samt i vilken mån budskapet kan tänkas tilltala kvinnor.  

 

                                                
113 Mral, Gelang & Bröms (2014). Sid. 56. 
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Resultatet av försvarets visuella material och argumentation är att de genom bilder vill 

informera och visa sig som en attraktiv arbetsgivare. Argument som styrker att de vill 

informera syns i upplägget där läsaren får se vad veckorna under GMU innebär. Rekryterna 

visar alla att de tar sin uppgift på allvar och att det inte är någon lek, detta ofta genom 

koncentrerad blick och sammanbitet ansiktsuttryck. Genomgående i broschyr såväl som på 

hemsidan förekommer flera aspekter som tillåter försvaret att etablera ett trovärdigt ethos. 

Men som nämnt inledningsvis är ethos något som konstrueras i situationen av publiken och 

beror till stor del på de förkunskaper som publiken har av exempelvis talaren. Exakt hur 

trovärdigt Försvarsmaktens budskap blir beror alltså på hur publiken uppfattar det utifrån sin 

egen kunskap och tidigare erfarenheter. De tvingande omständigheter som nämndes i 

samband med den retoriska situationen, exempelvis attityder, är en bidragande faktor till hur 

väl det inledande ethos etableras med hjälp av den visuella argumentationen. Härlett ethos, 

det som konstrueras under talets gång kan av analysen sägas att Försvarsmakten visar alla tre 

underkategorier till ethos men mest framträdande är fronesis och eunoia. Bilderna visar 

genomgående gott omdöme, handlingsklokhet och en välvilja mot publiken. Argumentationen 

sker genom bilder där sändaren förmedlat att det finns något för alla, att publikens kompetens 

behövs, att publiken är viktig.  

 

Försvarsmakten är en mansdominerad organisation som nu vill få in fler kvinnor. Försvaret 

menar att det handlar om att få tillgång till en bredare kompentens och om att få rätt person på 

rätt plats. För att då nå en bredare publik krävs det att informationen och 

rekryteringskampanjerna riktar sig både till män och kvinnor. Sett till bildmaterialet från 

Försvarsmaktens rekryteringskampanjer är majoriteten av personerna på bilderna män. Det är 

män i uniform, män i intervjuer och män figurerar i de bilder som är tagna mitt under en 

övning. Kvinnorna som återfinns i bilderna är fotograferade i mer stillsamma miljöer, ofta 

med ett leende eller huvudet på sned. Bilderna visar och bekräftar därmed stereotypiska 

versioner av manligt respektive kvinnligt. Mannen är handlingskraftig, tar större plats och får 

mer uppmärksamhet i uppslagen medan kvinnorna får stå något mer tysta, leendes och 

uppfattas som något mer passiva.114 Men även om kvinnorna i större utsträckning framställs 

som ”typiskt kvinnliga” i flera bilder, exempelvis bild sex där en kvinna i klänning och 

klackar visas varvid hon sedan ”förvandlas” till mer manlig soldat. Här kan en reflektion över 

Försvarsmaktens budskap vara intressant. Vill Försvarsmakten att kvinnorna ska gå från 

                                                
114 Se bild 4 och 7.  
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klänning till stridsutrustning och på så sätt blir mer ”manliga” i sin framtoning? Är det så att 

Försvarsmakten får kvinnor att framstå som män? Det finns ingen bild där en man och en 

kvinna tillsammans genomför en fysiskt ansträngande övning, rekryterna är ofta uppdelade 

och fotograferas enskilt.  

 

I bild 11, ”Ge aldrig upp”, är det betydligt fler kvinnor än någon annanstans i broschyren. 

Budskapet är tydligt – inom försvaret ska man aldrig ge upp – men varför dyker det upp fler 

kvinnor än tidigare under just den här rubriken? Är det en uppmaning som främst riktar sig till 

kvinnor? Budskapet kan tolkas på många olika sätt exempelvis som en uppmaning om att 

kämpa vidare, att kvinnor är mer uthålliga? Det intressanta är antalet kvinnor till rubriken.  

Kjeldsen menar att fotografier skapar realism och aktiverar betraktaren. Vad betraktaren 

sedan har för intresse påverkar hur och om identifikation uppstår.115 Om dessa bilder nu visar 

verkligheten av utbildningen förmedlar de bilden av en mansdominerad organisation. 

Försvarsmakten har satt som mål att få in fler kvinnor, men att då bekräfta mansdominansen i 

sina rekryteringskampanjer försvårar för kvinnor att identifiera sig med dem. Burke menar att 

det måste finnas gemensamma utgångspunkter i övertygelseprocessen, något eller någon att 

identifiera sig med.116 Vidare menar Burke att du kan ”övertala eller övertyga en människa 

om du kan tala hennes språk i tal, gestik, tonalitet, ordning, attityder, idéer och identifiera ditt 

sätt att vara med hennes.”117 Att inte visa lika många kvinnor som män i materialet gör att en 

kvinnlig betraktare kan sägas se färre identifikationspunkter i bilderna. Något som i sin tur 

potentiellt kan påverka fördelningen av manliga och kvinnliga sökande till GMU. Självklart 

är det inget automatiskt framgångsrecept att på millimetern ge män och kvinnor lika stort 

utrymme. Dock kan den ojämna fördelning som framkommer i analysresultaten vara en viktig 

aspekt att ha i åtanke.  

 

Försvarsmaktens bilder förmedlar känslan av en seriös organisation, där personerna framställs 

som handlingskraftiga och handlingskloka. Detta är förmodligen även den bild som de själva 

syftar till att visa upp. Om symbolerna Försvarsmakten använder sig av ger publiken 

konnotationer till något positivt bidrar detta till övertygelse och en gemensam utgångspunkt 

för vidare kommunikation.  

 

                                                
115 Kjeldsen (2008). Sid. 304-305.  
116 Burke (1969). Sid. 20.  
117 Kjeldsen (2008). Sid. 248. 
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Så, hur når då Försvarsmakten sin publik och hur tilltalande är försvarets budskap för 

kvinnor? För att locka fler till att söka sig till Försvarsmakten är identifikation nyckeln. 

Såsom rekryteringskampanjen är utformad idag är personerna som förekommer på bilderna i 

samma ålder som den primära målgrupp försvaret har för GMU. Detta leder till att personer 

som är mellan 18 och 25 år har stora möjligheter att identifiera sig med personerna på 

bilderna. Personerna som syns i bilderna kan ur ett betraktarperspektiv ses som avsändare, det 

är deras historier och ”vardag” läsarna får uppleva. Att Försvarsmakten låter de egna 

rekryterna tala för och berätta om utbildningen kan ses som ett ethosargument. Dels då det 

kan sägas skapa ett auktoritetsargument, där rekryterna ”går i god för” hur det är att 

genomföra GMU. Dels kan även en större tillit till talaren uppstå när denne är i samma ålder, 

och på samma nivå, som publiken. Båda aspekterna bidrar till bildernas och dess avsändares 

trovärdighet, liksom till möjligheten för identifikation.  

 

De som i slutänden söker sig till Försvarsmakten och GMU kan således anses vara de som 

kan identifiera sig med bildernas budskap och finner dem tilltalande. Publiken och 

Försvarsmakten måste då mötas i kommunikationen och hitta de gemensamma 

utgångspunkterna för intresse och motiv. Försvarsmaktens uttalade intresse är att få rätt 

personer till rätt plats för bästa möjliga försvar. Publikens kan vara att de söker efter 

spänning, äventyr och utmaningar – vilka kan sägas tillfredsställas genom bildmaterialets 

pathosargument. Ytterligare ett publikintresse kan ligga i önskan att få anställning, med tanke 

på att det ses som relativt svårt för unga människor att få ett arbete. Även på detta område kan 

Försvarsmakten möta publiken och med sin kampanj visa att de idag har en lösning att 

erbjuda.  

 

Att få in fler kvinnor till försvaret togs i inledande kapitel upp som viktigt ur ett 

rättighetsperspektiv, att bli en attraktiv arbetsgivare samt att det ska ha en operativ effekt att 

blanda kvinnor och män.118 Ur materialet som analyserats är det då förvånande att inte fler 

kvinnor får ta plats samt att när de väl figurerar, framställs de som något mjukare än männen 

eller som väldigt barska, vilket kan göra det svårt för publiken att hitta identifikationspunkter. 

Bilderna på männen har en större variation än de på kvinnorna vilket gör det lättare för 

publiken att identifiera sig med den ”personlighetstyp” som passar individen bäst. 

Rekryteringskampanjerna idag kan ur ett kvinnligt perspektiv vara svår att identifiera sig med. 

                                                
118 Försvarsmaktens årsredovisning (2013). Bilaga 2: Personalrelaterade återrapportering i övrigt. FMV – FSV – 
Grafisk produktion: Stockholm. Sid. 45. 
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Bilderna och Försvarsmakten förstärker den redan tidigare etablerade bilden av en 

mansdominerad organisation. För att få in fler kvinnor eller att få fler kvinnor intresserade 

behöver dessa bilder förändras. Kvinnor behöver också få fler scenarier och uppgifter i 

bilderna som de kan identifiera sig med.  

 

Den tidigare forskning som finns angående Försvarsmaktens tidigare reklamkampanjer har 

genomförts med hjälp av semiotik och diskursanalys. Deras resultat visade att Försvarsmakten 

i sitt bildspråk framstår vara: manlig, patriotisk/heroisk, realistisk, amerikan, modern, 

ansvarsfull, prestation, öppen och svensk.119 Delar av dessa värden återspeglas även i denna 

uppsats resultat, exempelvis bilden av organisationen som manlig, verklighetsnära och 

ansvarsfull. Egevad menar att försvarets budskap ofta förmedlas implicit vilket gör att en del 

bilder kan stöta bort publiken, tolkningsutrymmet av bildens mening ökar.120 Den tidigare 

forskning och denna uppsats är då överens om att hur de implicita budskapen tas emot beror 

på publikens förkunskaper och attityder till försvaret.  

 

Denna uppsats har undersökt Försvarsmaktens visuella argument i deras rekryteringskampanj, 

med fokus på hur män och kvinnor framställs. Ur ett retoriskt perspektiv är ethos och pathos 

mest framträdande i bilderna. Uniformen som rekryterna bär är starkt förknippat med 

Försvarsmakten och fungerar därför som ett visuellt enthymem där uniformen i sig får 

symbolisera hela organisationen. Försvarsmakten behöver inte explicit stå som avsändare, 

publiken förknippar redan den gröna kamouflagefärgade uniformen med försvaret. Slutligen 

kan även påpekas att denna uppsats med dess metod och frågeställningar främst haft ett 

genusperspektiv. Vilket betyder att materialet fortfarande har mycket att kvar att ge, 

materialet hade förmodligen med ett par andra granskande glasögon gett ett annat resultat.  

  

                                                
119 Arango & Holländer (2011). Sid. 16. 
120 Egevad (2013). Sid. 30. 
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8. Sammanfattning 
Försvarsmakten har som uppgift att försvara och skydda vårt land samt att hjälpa till i kris och 

i krigsdrabbade länder. Tidigare var det värnplikt i Sverige men år 2010 ersattes den med 

frivillighet. Idag har Försvarsmakten som mål att rekrytera fler kvinnor till försvaret. Detta 

motiveras av Försvarsmaktsledningen med ett rättighetsperspektiv, viljan att bli en attraktiv 

arbetsgivare samt att det ska ge en förbättrad operativ effekt.  

 

För att undersöka hur Försvarsmakten övertygar publiken till att söka GMU och ta anställning 

vid försvaret genomfördes en visuell retorikanalys med betoning på genus. Frågor som legat 

till grund för uppsatsen är hur Försvarsmakten använder sig av visuell argumentation, se hur 

män respektive kvinnor framställs i bilder samt i vilken mån materialet tilltalar kvinnor. 

Genom retorikens begrepp pistis, bevismedel för att övertyga, konstateras att ethos och pathos 

är mest förekommande i materialet och övertygelseprocessen. Genusperspektivet visade en 

skillnad mellan hur män respektive kvinnor framställs. Fotografierna visar könsstereotypa 

bilder, baserade på de mallar av ”typiskt” manligt eller kvinnligt som samhället konstruerat. 

Män förekommer i en klar majoritet av bilderna, vilket bekräftar uppfattningen om 

Försvarsmakten som en mansdominerad organisation. Målet att få in fler kvinnor blir då något 

motsägelsefullt, i och med att det i stort sett bara finns män som publiken kan identifiera sig 

med.  

 

Just identifikationen är en viktig del i övertygelseprocessen, liksom i hur tilltalande materialet 

blir för kvinnor. Identifikation bygger på gemensamma utgångspunkter. När då materialet 

övervägande visar män samt ”typiskt kvinnliga” kvinnor, blir det svårt för de senare att 

identifiera sig med Försvarsmakten och ta till sig deras budskap. Den funktion de analyserade 

bilderna har är att övertyga potentiella rekryter att ansöka till GMU. För att detta budskap ska 

infrias behöver möjligheten för kvinnor att hitta identifikationspunkter ses över. Som 

materialet ser ut i nuläget kan det tolkas som att Försvarsmakten ”tar” kvinnor och gör dem 

mer manliga, vilket återigen understryker det mansdominerade intryck som Försvarsmakten 

säger sig vilja undkomma.  
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10. Bilagor 

10.1 Försvarsmaktens broschyr ”VÄGEN IN” 
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