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Sammanfattning 
 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka budskap och eventuella ideologier som 

Försvarsmakten förmedlar i sin KOM SOM DU ÄR kampanj. Det analyserade materialet från 

kampanjen är 4 affischer, varav 3 avbildas av kvinnor, samt en tillhörande kampanjfilm. 

Denna uppsats grundas på föreställningen om att Försvarsmakten är ett yrke som enbart 

passar män och kopplas till teorin om genussystemet. Ytterligare teorier som uppsatsen utgår 

ifrån är den sociosemiotiska teorin, SFG (systemisk-funktionella grammatiken), men även 

Martinecs (2001) teori om hur kroppsrörelser realiserar interpersonell betydelse. Den tänkta 

mottagaren eller målgruppen som kampanjen vänder sig till kallar jag likt Björkvall (2003) för 

modelläsaren. Kampanjen analyseras med hjälp av en multimodal SFG analys för att besvara 

syfte och forskningsfrågor.  

Av analysen framgår att kampanjen består av ett flertal språkliga och visuella resurser som på 

olika sätt skapar närhet och identifikationskrav till modelläsaren. Genom porträtterandet av 

kvinnor och symboliska attribut såsom exempelvis kvinnosymbolen synliggörs på olika vis 

den feministiska ideologin. Kampanjen är i sin helhet inkluderande men det råder en viss 

oenhetlighet mellan affischerna och kampanjfilmen i fråga om vilka budskap som förmedlas. 

Affischerna avbildas av smala, vita och till synes typiskt idealistiska kvinnor medan 

kampanjfilmen förmedlar en bild av mångfald kopplat till positiva attityder som inte bara går 

att knytas till den feministiska ideologin utan även till människor från olika kulturer. 
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 Inledning 

I detta kapitel presenteras en inledning till ämnet för denna studie samt en redogörelse för 

dess syfte och forskningsfrågor.  

Den textteoretiska ramen för denna undersökning är sociosemiotisk vilket innebär att språket 

ses som ett av många betydelseskapande system. I språket kan betydelser skapas med flera 

olika semiotiska resurser och modaliteter och i samband med medieutvecklingen tar de 

visuellt presenterade kommunikationsformerna alltmer plats. Detta sker bland annat i form av 

multimodala texter och kräver i sin tur mer omfattande analysmetoder av multimodala slag. I 

Multimodala texter kan både text och bild arrangeras vilket utgör en viktig del i den kreativa 

reklamutformningen (Björkvall 2019). Samspelet mellan det som skrivs eller sägs samt det 

visuellt representerade spelar en central roll för att fånga läsarens eller åhörarens intressen 

(Björkvall 2019:7).  

Denna uppsats ämnar illustrera vikten av att förstå multimodala texter samt undersöka hur 

olika språkliga och visuella resurser samspelar för att skapa betydelser i Försvarsmaktens 

KOM SOM DU ÄR kampanj. Det huvudsakliga syftet är att framhäva eventuella ideologier 

och framträdande budskap som förmedlas i kampanjen och det undersökta materialet består 

av sammanlagt 4 affischer och en tillhörande kampanjfilm. 

För att besvara syftet undersöks konstruktionen av modelläsaren i kampanjen samt hur 

budskap och attityder fömedlas genom språkliga och visuella resurser. Modelläsaren står för 

den presupponerade läsaren i en reklamtext och är en identitet som erbjuds i texter som mer 

eller mindre komplett (Björkvall 2003). Varför Försvarsmaktens kampanj är intressant att 

undersöka är för att de på senare år har utformat kampanjer som kan uppfattas normbrytande 

vilket tyder på att de vill förändra bilden samhället har av dem.  

Studien grundar sig på föreställningen om att Försvarsmakten utifrån traditionella värden 

tillhör machokulturen. Myndigheten skriver på sin hemsida att de med kampanjen vill utmana 

de fördomar som finns gällande vem som passar i Försvarsmakten (Försvarsmakten 2019). 

Kampanjer av detta slag kan få igång en intressant samhällsdiskussion kring tanken om att 

vissa människor är, eller inte är, lika lämpade att ansöka till Försvarsmakten. 
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 Bakgrund 
 

Detta kapitel ger en faktabaserad bakgrund om Försvarsmakten, bland annat hur det har sett ut 

men även ser ut idag vad gäller könsfördelning. Jag ger även exempel på vilka huvudsakliga 

uppgifter och grundvärderingar Försvarsmakten har samt vilka krav de har på sig från 

regeringen.  

På Försvarsmaktens hemsida går det att läsa att fördelningen av kvinnor och män inom 

myndigheten ser idag helt annorlunda ut än för bara 25 år sedan. Värnplikt har tidigare varit 

obligatoriskt och endast till för män. Det var inte förrän 1994 som kvinnor fick samma 

möjlighet att ansöka till alla delar av Försvarsmakten med samma förutsättningar som män. 

Idag är systemet öppet för både män och kvinnor. Det arbetar dagligen cirka 20 100 personer 

inom Försvarsmakten, varav cirka 18 procent kvinnor (Försvarsmakten 2019). 

Försvarsmaktens främsta uppgift är att värna om Sverige och ansvara för Sveriges militära 

försvar. Myndigheten presenterar sig själv som en inkluderande arbetsplats där människors 

olikheter anses som något positivt. De menar att alla behövs i ett starkt försvar. Vidare menar 

de att de bedriver ett brett och systematiskt arbete i syfte att öka jämställdheten och 

jämlikheten inom myndigheten (Försvarsmakten 2019).  

På regeringens hemsida framgår det att Försvarsmakten har fått i uppdrag att utforma 

rekryteringskampanjer riktade mot den kvinnliga målgruppen. Vidare står det att ett 60-tal 

myndigheter i Sverige har fått återrapporteringskrav om jämställdhetsintegrering i 

regleringsbreven för 2019. I Försvarsmaktens regleringsbrev framgår att myndigheten ska 

vidta åtgärder för att uppnå målen för jämnställdhetspolitiken (Regeringen 2019).  

 Syfte/forskningsfrågor 
 

Syftet med denna studie är att ur ett språkvetenskapligt perspektiv undersöka Försvarsmaktens 

KOM SOM DU ÄR kampanj för att synliggöra eventuella ideologier och framträdande 

budskap som myndigheten lyfter fram i kampanjen. De forskningsfrågor jag har sökt svar på 

är: 

1. Hur konstrueras modelläsaren i Försvarsmaktens kampanj KOM SOM DU ÄR? 

2. Vilka budskap och attityder synliggörs genom språkliga och visuella resurser i 

kampanjen?   
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För att söka svar på mina forskningsfrågor kommer jag att använda mig av en multimodal 

SFG analys av affischerna och kampanjfilmen i enlighet med bland annat Björkvall (2003). 

Analysen av affischerna görs genom att först titta på komposition och visuell framskjutenhet 

för att sedan tillämpa olika delar av den interpersonella och ideationella metafunktionen. 

I analysen för kampanjfilmen presenteras exempel i form av stillbilder och transkription av tal 

samt handling som utförs. Jag har bland annat valt att undersöka både kontakttyper och affekt 

utifrån gester i kampanjfilmen och till grund för detta ligger Martinecs teori om att 

kroppsrörelser kan realisera interpersonell betydelse och på så vis fungerar som 

betydelseskapande verktyg (Martinec 2001). Genom att inkludera gester som en del av 

analysen i kampanjfilmen kan jag således utveckla det multimodala perspektivet och med det 

rymma en analys som utgår från fler semiotiska resurser. Eftersom kampanjfilmen 

övervägande består av skådespelare som själva inte ger några egna språkliga uttalanden har 

jag valt att ge mer fokus åt det som förmedlas visuellt.  

Holmerg & Karlsson (2006) beskriver utformningen av ett budskap på två sätt: att formulera 

och att visualisera det.  

Att formulera innebär att man ger en språklig beskrivning av budskapet i skrift 

och tal; att visualisera innebär att man framställer saken med ritning, bilder, 

animationer eller gester. Dessa två sätt har olika kommunikativ potential, olika 

styrkor och svagheter (Holmberg & Karlsson 2006:18). 

Vidare skriver Holmberg & Karlsson att språk är ett system för kommunikation och ett 

hjälpmedel för att ge uttryck för de betydelser som man har behov att uttrycka. 

 Begrepp 

För att söka svar på mina forskningsfrågor är det viktigt att redogöra för några centrala 

begrepp. Nedan följer därför en kort beskrivning av begreppen modaliteter, semiotisk resurs, 

multimodalitet och modelläsare. 

Modaliteter, såsom språk och visuella element, samverkar för att skapa betydelse i affischer 

och kallas inom språkvetenskapen för multimodala texter. I affischer används oftast båda 

dessa modaliteter i kombination för att locka till sig mottagaren på det mest optimala sätt. 

Modalitet förklaras bland annat som bild, skrift, tabeller och grafik i multimodala texter.  

Begreppet semiotisk resurs är bekant inom sociosemiotiken. De semiotiska resurserna 

används för kommunikation som meningsskapande material. Ett flertal semiotiska resurser 
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som används organiserat benämns som semiotiska modaliteter, vilket kopplar begreppen till 

varandra. Det finns olika tillvägagångssätt för att skapa betydelser i bild. Exempelvis genom 

att avbilda människor ur olika vinklar eller skapa samband, alternativt skilja mellan 

människor med hjälp av resurser såsom avgränsning eller sambandsskapande (Björkvall 

2009:13–14).  

Begreppet multimodalitet innefattas av multimodala texter, vilka innehåller flera former av 

kommunikation. Texter av multimodalt slag består av minst två modaliteter, vanligtvis skrift 

och bild men även exempelvis tal och musik i radioreklam, rörliga bilder och musik i 

musikvideor eller tal och musik i filmer (Björkvall 2009:7–8). Vidare menar Kress & van 

Leeuwen att användandet av flera olika semiotiska modaliteter såsom exempelvis skrift, bild, 

grafik och bakgrundsfärg i kombination skapar en multimodal text eller produkt. Dessa texter 

är konstruerade utifrån ett socialt sammanhang då de anpassas efter deltagare och kontext. 

Begreppet multimodal används alltså när man talar om visuell kommunikation i användandet 

av flera olika uttryckssätt då ett budskap förmedlas (Kress & van Leeuwen 2001:19–21). 

’Model reader’ eller modelläsare lanserades av Umberto Eco på 1070-talet i samband med 

receptionsteorin. Enligt denna teori har författaren alltid en tänkt läsare/mottagare i åtanke när 

denne skriver (Perttula 2014). Författaren utformar och planerar sin text så att den på bästa 

sätt ska kunna relateras av den tänkta läsaren. Detta görs genom att aktivera, eller välja ut, 

olika komponenter som språkval, val av ord samt läsarens förmåga att associera/relatera 

(exempelvis tillbakasyftningar). Modelläsaren är en speciell typ av läsare som skapas av 

texten. Författaren gör således väl uttänkta val i utformandet av texten för att nå modelläsaren 

som går att betraktas som en produkt av dessa (Perttula 2014). 

Björkvall (2003) har använt sig av Ecos teori om modelläsaren när han undersökt texter av 

olika slag. Hans undersökning om reklamtexter utgår från att en inbyggd läsare eller en 

modelläsare förutsätts i alla texter. Enligt Björkvall (2003) har modelläsaren alltid en viss typ 

av kunskap och syn på världen som oftast kan kopplas till texter. Enligt honom är texter 

”multimodala semiotiska artefakter vars struktur är motiverad utifrån kultur och 

situationskontexter” (Björkvall 2003:8–9).  

 Teori 

I detta kapitel presenterar jag den teoretiska bakgrunden för min undersökning. Först redogör 

jag för den sociosemiotiska teorin om språket och sedan för den systemisk-funktionella 
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grammatiken, även kallad SFG. Därefter presenterar jag den interpersonella och ideationella 

metafunktionen övergripande, främst utifrån Björkvall (2003) men även Korpus (2007).  

Vid analysen av affischerna i kampanjen använder jag mig av en kompositionsanalys, vilket 

ingår i den textuella metafunktionen. Den textuella metafunktionen undersöker betydelser 

som kombineras genom element, på en annan nivå än den multimodala textens enskilda delar 

(Björkvall 2019:155). Komposition förklaras under metod delen (se avsnitt 7.1), för att 

undvika upprepning ges därför ingen vidare beskrivning av denna metafunktion i detta 

kapitel. 

Jag kopplar även genus som relevant till denna studie och därför presenteras avslutningsvis 

genussystemet. 

 Sociosemiotisk teori 

Som tidigare nämnt utgår denna studie från den sociosemiotiska teorin om språket. Björkvall 

(2019) menar att sociosemiotiken är socialt orienterad och att allt betydelseskapande antas 

vara socialt motiverat och ligger till grund för behovet människan har att skapa mening i 

samspel mellan varandra. Teorin bygger på att det är de sociala sammanhangen som ligger till 

grund för språket (Björkvall 2019:12–13). Det sociosemiotiska perspektivet menar att 

betydelseskapandet är funktionellt. Detta innebär att det är människan i samspel med andra 

människor som utvecklas välfungerande resurser för att uttrycka olika betydelser mellan 

varandra. Detta kan ske både verbalspråkligt men även via andra sätt att kommunicera 

(Björkvall 2019:12–13).  

Genom en sociosemiotisk syn på text antas man kunna uttrycka metafunktionella betydelser 

genom mer än bara skrift. Texter är en meningsskapande helhet vars element uppfattas som 

semiotiska resurser som kan skapa betydelser (Björkvall 2019). Tre av affischerna i 

Försvarsmakten kampanj är multimodala texter som består av elementen skrift och bild.  

 Systemisk-funktionell grammatik 

Denna studie utgår även från den systemisk-funktionella grammatiken, även benämnt som 

SFG. Även Björkvall (2003) utgår från denna språkteori i sin avhandling där han skriver att 

den är systemisk därför att språket uppfattas som ett nätverk av olika system med 

betydelseskapande potential. Enligt denna teori är dessa betydelser ideationella, 

interpersonella och textuella. 
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SFG syftar till att visa på vilket sätt språket formar hur vi ser på verkligheten, det centrala 

inom denna teori är skapandet och realiserandet av mening och innebörd. Språkmodellen 

riktar in sig på betydelsen i språket och dess funktion, men den tar också hänsyn till hur 

kontexten inverkar på det som analyseras. Med kommunikation skapar vi alltså mening och 

grammatiken hjälper oss att skildra hur detta meningsskapande går till (Holmberg, Karlsson & 

Nord 2011:7–9). 

Med SFG menas en holistisk språkmodell och genom att dela in språket i olika nivåer kan 

språket beskrivas. Nivåerna delas vidare in i skikt och metafunktioner. Det är skikten som 

beskriver hur mening och betydelse skapas i sammanhang av kommunikativa slag (Holmberg, 

Karlsson & Nord 2011:9–10). Vidare menar Holmberg m.fl. att inom denna teori har språket 

två grundläggande funktioner som benämns som metafunktioner. Termen metafunktion 

indikerar vidare att det handlar om övergripande och allmänna funktioner som gäller både det 

som sker i kontexten och i de språkliga yttrandena. För varje kontext finns de tre 

metafunktionella dimensionerna. Den ideationella: det pågår en verksamhet, den 

interpersonella: det finns en relation mellan de inblandade och slutligen den textuella: det 

finns ett visst kommunikationssätt (Holmberg, Karlsson & Nord 2011:10).   

 Interpersonella metafunktionen 

Som tidigare nämnt ryms den interpersonella metafunktionen inom ramen för den systemisk 

funktionella grammatiken (SFG). Karlsson & Ledin skriver om den interpersonella 

metafunktionen och om reklamtexten som ett semiotiskt rum. I det semiotiska rummet ryms 

ett antal olika textelement och dessa har en viss semiotisk potential (Karlsson & Ledin 

2000:35). Vidare menar Björkvall (2003) att dessa textelement exempelvis kan bestå av bild 

och skrift eller av någon annan typ av visuell representation. Annonsens textelement är 

således alla de olika delar som utgör själva annonsen (Åkerström 2017).  

Både skrift och bilder blir betydelsebärande i layouten (det visuella rummet) där den kända 

eller givna informationen tenterar att stå till vänster. Den nya informationen, alltså 

kommentaren eller utvecklingen av den givna informationen, står till höger. Detta görs i tre 

dimensioner: vänster–höger, hög–låg och centrum–periferi. Ett typiskt exempel för 

reklamtexter är annonser med en överviktig person till vänster och samma person som smal 

till höger (Björkvall 2003). 

Den interpersonella metafunktionen anger enligt Björkvall (2003) på vilket vis olika 

mänskliga relationer byggs upp och upprätthålls i multimodala texter, exempelvis hur 
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relationer upprättas mellan sändare eller representerade personer i texten och modelläsaren. I 

en interpersonell analys går det att analysera kontakttyper i texten (påståenden, frågor, 

erbjudanden och uppmaningar), distans mellan sändare/representerade personer och 

modelläsaren, modalitet (representerad sannolikhet och giltighet i textuella representationer) 

samt attityder (Björkvall 2003). 

Vidare menar Björkvall (2003) att modus och modalitet är avgörande för både sändaren och 

läsaren. Sändaren uttrycker olika representationer i texter medan läsaren tilltalas och erbjuds i 

olika grader förhålla sig till dessa representationer (Björkvall 2003:68). Inom modus ryms 

yttranden och de två kärnkategorierna är erbjudande och krav. Dessa i kombination med 

interpersonellt utbyte, såsom utbyte av information samt varor och tjänster, ger de 

grundläggande kontakttyperna. Genom påståenden eller frågor utbyter man information och 

genom erbjudanden och uppmaningar utbyts varor och tjänster. Språket fyller även en givande 

eller krävande funktion. Beteckningen för detta i funktionell grammatik görs med två 

talarroller: givande (man ger något) och krävande (man kräver något). Genom påståenden 

eller erbjudanden realiserar man givandet och genom frågor och uppmaningar krävandet 

(Björkvall 2003). 

Björkvall (2003) skriver att den interpersonella analysen handlar om hur relationer skapas 

mellan personer som är knutna till texten. Han menar att olika kontakttyper leder till olika 

typer av reaktioner. Frågor och uppmaningar exempelvis, brukar ofta leda till en starkare 

reaktion än påståenden. Vidare skriver han att erbjudanden om information ger påståenden, 

”Det är vackert väder idag” är ett exempel på detta. När information krävs blir kontakttypen 

en fråga (”tror du att vädret blir fint imorgon?”). Erbjudanden om varor eller tjänster (”vill du 

ha min TV?”) ger en kontakttyp som helt enkelt kallas erbjudande. 

Björkvall (2003) menar att de olika kontakttyperna implicerar någon form av respons från 

mottagaren och konstruerar uppbyggnaden av modelläsaren. Påståenden bör leda till att 

mottagaren är öppen för att ta emot informationen, frågor bör leda till ett svar, erbjudanden 

om varor och tjänster till acceptans samt uppmaningar till någon form av handling. Vad 

mottagaren såklart kan göra är att välja hur denne vill förhålla sig till en uppmaning. Det går 

givetvis att vägra följa en uppmaning. Men det som är relevant för konstruktionen av 

modelläsaren är enligt Björkvall inte den faktiska responsen utan istället att modelläsaren 

förväntas agera på ett speciellt sätt, såsom att svara på en fråga eller följa en viss uppmaning 

(Björkvall 2003). Figuren nedan illustrerar de olika språkhandlingarna. 
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Figur 1. De fyra språkhandlingarna (Efter Björkvall 2009:33). 

Björkvall (2003) påpekar att reklam ofta uppmanar mottagaren till handling vilket uppfattas 

som krävande. Det mest effektiva sätt att göra detta på är med uppmaningar i imperativ. Det 

primära i reklam är att övertala mottagaren och bjuda in denna till att aktivt delta. Vidare 

menar han att ”imperativsatser dominerar den interpersonella metafunktionen; en person 

uppmanar en annan till något. Således analyseras imperativ främst i den interpersonella 

analysen, och där som uppmaningar”. Ett exempel på en imperativsats som fungerar 

uppmanande är ”Slå till” (Björkvall 2003:66). 

Även Korpus (2007) skriver i sin avhandling Reklamiska om uppmaningar i imperativ. 

Korpus menar, precis som Björkvall (2003) att uppmaningar i imperativ har en övertygande 

betydelse och att annonser är utformade på ett sätt som ska locka till sig mottagaren. Reklam 

är således till för att göra mottagaren intresserad och involverad i dess innehåll vilket kan 

göras på många olika sätt. Exempelvis är tilltal ett typexempel på hur en avsändare kan rikta 

sig direkt till mottagaren i syfte att fånga dennes uppmärksamhet. Genom att använda sig av 

tilltal i reklam vänder avsändaren sig direkt till mottagaren med hjälp av andra personens 

pronomen (du eller ni) men även direkta frågor eller krav och uppmaningar i imperativ. 

Jag utgår delvis från Korpus (2007) men även Björkvall (2003) när jag undersöker tilltalet i 

Försvarsmaktens KOM SOM DU ÄR affischer. Korpus menar att när en avsändare vill 

övertyga mottagaren om något kan denne använda sig av olika typer av tilltal, eller 

omnämningar, i reklamen. Detta realiseras vanligtvis som ett vi (som avser avsändaren) eller 

ett du (som avser läsaren). Korpus kallar detta för entiteter vilket vidare presenteras i metod 

delen (se avsnitt 7.1).  

Korpus (2007) understryker även värdet av att använda sig av ett du-tilltal i reklam. Han 

menar att detta fungerar närhetsskapande och automatiskt leder till att avsändaren blir ”vi”. I 

vår samtid är det populärt att företag benämner sig själva som ”vi” och har fått ett eget 

Talarroll Utbyte 

Varor och tjänster Information 

Givande Erbjudande Påstående 

Krävande Uppmaning Fråga 
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uttryck, nämligen informalisering. Vidare skriver Korpus att ett effektivt sätt att närma sig 

mottagaren i reklam är genom att vara på samma nivå som denne. Detta görs mest effektivt 

med tilltal och inte allra minst ett du-tilltal. 

Tilltalet har enligt Björkvall (2003) betydelse för vilken typ av symbolisk distans som skapas 

mellan avsändaren, den omtalade, de eventuellt avbildade personerna och läsaren. Med tilltal 

menas alltså hur läsare och diverse aktörer tilltalas (Björkvall 2003:71). Vilken typ av distans 

mottagaren uppfattar att det är till den avbildade spelar roll vad gäller kravhandlingar. 

Betraktaren av en bild kan uppfatta att en avbildad person i exempelvis en närbild är mer 

krävande än en bild med mer distans i. Ifall den avbildade dessutom riktar blicken mot 

mottagaren blir detta centralt vad gäller visuellt representerade kontakttyper och inger ännu 

mer krav gentemot betraktaren. Det är på detta vis som krav på varor och tjänster 

(uppmaningar) kan realiseras visuellt (Björkvall 2003). 

Björkvall (2003) undersöker distans både visuellt och skriftligt men jag har valt att använda 

mig av Korpus (2007) när jag analyserar personliga pronomen/tilltal (skriftlig distans) och 

visuell distans utifrån Björkvall (2003) i min egen analys av affischerna. Björkvall (2003) 

menar att avstånd till avbildade personer mäter distans. Det som främst kategoriserar ett 

avstånd mellan personen i en bild och betraktaren är om bilden är en närbild, 

medelavståndsbild eller distanserad bild. Ledin och Machin (2017:130) menar däremot att 

distans kan vara personlig, social eller opersonlig. 

 Ideationella metafunktionen 

Den ideationella metafunktionen inom SFG innefattar egna erfarenheter kring världen runt oss 

och handlar om språkets funktion att beskriva denna värld. Språket fungerar som ett 

hjälpmedel som ger uttryck åt våra erfarenheter och för betydelsers relationer till varandra. 

Med språket kan vi bland annat förklara vad som händer men också på vilket sätt saker och 

ting förhåller sig till varandra samt vilka de inblandade är (Holmberg & Karlsson 2006:73).  

Den ideationella metafunktionen delas in i processer, deltagare och omständigheter. Deltagare 

och omständigheter kopplas till och kompletterar processerna. Processer realiseras ofta i 

språket i form av verb och representerar vad som sker eller vad någon gör (Karlsson 2002:93). 

De fyra olika processerna är: mental, materiell, relationell och verbal. Mentala processtyper 

sker inom människan medan den materiella sker utanför människan. Relationell processtyp 

innefattar abstrakta relationer och det verbalt sagda som en verbal processtyp (Holmberg & 

Karlsson 2006:78–79). Det är omständigheterna som anger när, var och hur något sker. De 
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omständigheter som är av störst betydelse är tid, plats, sätt och orsak och uttrycks i språket i 

form av prepositionsfraser (exempelvis på, i, av) (Holmberg & Karlsson 2006:102–103). 

Inom den ideationella metafunktionen finns även konceptuella processer eller 

representationer. De konceptuella visuella representationerna kan sorteras och klassificeras 

beroende på saker eller människor, inbördes relationer och analytiska eller symboliska 

attribut. En analys av konceptuella processer kan leda till en större förståelse för en bilds 

betydelse, exempelvis genom att visa vad människor är eller kan vara samt vad deras existens 

betyder (Björkvall 2009:73). 

  Martinecs teori 

Martinec (2001) har en teori om hur mänskliga kroppsrörelser fungerar som 

betydelseskapande verktyg och därmed kan realisera interpersonell betydelse. Denna teori 

möjliggör som tidigare nämnt en analys utgående från fler semiotiska resurser. Björkvall 

(2003) skriver att han i sin studie till viss del stödjer sig på Martinec när han analyserar affekt 

och kontakttyper utifrån gester. I analysen av kampanjfilmen har jag, likt Björkvall, valt att 

tolka visuellt representerade kontakttyper och affekt utifrån ett bredare perspektiv. Martinecs 

teori är i första hand utvecklad för att tillämpas på rörlig bild och jag använder mig av den i 

min analys av gester i Försvarsmaktens kampanjfilm. Däremot visar Björkvall (2003) att den 

också går att tillämpa på stillbilder. 

Martinec (2001) skriver om gester som betydelseskapande verktyg och har utformat en 

modell för hur mänskliga kroppsrörelser skapar betydelser. I modellen presenterar Martinec 

begreppet ”representing action” som är synonymt med mänskliga handlingar och rörelser som 

semiotiska representationer. Vidare skriver Björkvall (2003) att utifrån Martinecs teori kan 

gester, så som exempelvis miner, ansiktsrörelser och kroppsrörelser, realisera bland annat 

påståenden, frågor, erbjudanden och uppmaningar.  

Martinec (2001) menar att påståenden realiseras utifrån kodade handlingar och kroppsrörelser. 

”En hand med utsträckt tumme och lillfinger som förs mot örat betyder ungefär ’jag ringer 

dig’.”  En rörelse med ögonbrynen och/eller huvudet som är uppåtgående kan exempelvis 

realisera frågor. Martinec påpekar att ”Detta kan ske enskilt eller samtidigt som ett påstående 

realiseras, t.ex. genom en uppåtgående rörelse med huvudet/och eller ögonbrynen samtidigt 

som ’jag ringer dig’-rörelsen genomförs” (Martinec, 2001:130–135). Vidare kan erbjudanden 

om varor och tjänster realiseras genom en arm som sträcker fram t.ex. en vara till en annan 

människa. Uppmaningar kan realiseras genom att en arm eller hand rörs mot eller bortifrån en 
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annan person; en vertikal hand som reses mot en annan person kan betyda ”stopp”. Vidare 

menar Björkvall (2003) att varje kontakttyp medför någon typ av respons från mottagaren, 

vilket påverkar konstruktionen av modelläsaren. Han påpekar också att fördelen med att tolka 

gester som visuellt representerade kontakttyper är att en sådan analys rymmer fler 

kontakttyper (Björkvall 2003:70).  

Den sista interpersonella kategorin gällande gester är attityd. Attityd har att göra med positiv 

eller negativ evaluering i yttranden och en kategori jag har arbetat med i min analys är som 

sagt affekt. Martinec (2001) talar om mänskliga ansiktsuttryck som olika typer av affekter. 

Han stödjer sig på tidigare forskning inom området och menar att dessa affekter är baserade 

på känslor som realiseras genom ansiktsuttryck och huvudrörelser. Martinec påpekar att ett 

flertal andra forskare är enade om att de flesta ansiktsuttryck uppfattas på samma sätt, oavsett 

kulturell bakgrund och kallas för primära affekter. Dessa är lycka, nedstämdhet, rädsla, 

förvåning, ilska, avsky och intresse (Martinec 2001:126). Vidare skriver Björkvall (2003) att 

rädsla är exempel på en reaktiv affekt (”reactive affect”). Ilska däremot är en aktiv effekt 

(”active affects”) då rörelserna går åt andra hållet, munnen stängs och huvudet rörs framåt.  

Lycka realiseras prototypiskt av att mungiporna och de yttre hörnen på ögonen dras uppåt, 

medan de dras nedåt vid nedstämdhet. Exempelvis ger lycka positiva affekter (”positive 

affects”) medan ilska och nedstämdhet ger negativa affekter (”negative affects”) (Björkvall 

2003). Figuren nedan visar de primära affekterna. 

 

Figur 2. De primära affekterna: ilska, rädsla, lycka och nedstämdhet (Martinec 2001:127). 
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 Genussystemet 

I detta kapitel förklaras begreppet genus och genussystemet vilket jag kopplar till 

Försvarsmaktens kampanj. Debatten om hur företag framställer kvinnor och män i reklam är 

en ständigt pågående diskussion. Reklam är en del av kulturen och påverkar således bilden av 

vad som anses vara kvinnligt eller manligt. Eftersom Försvarsmakten i sin kampanj på olika 

sätt visar upp både kvinnor och män är det intressant att undersöka hur detta görs.  

Thurén (2003) skriver att genus ursprungligen kommer från engelskans ”gender” och syftar 

till det sociala könet. Norrby & Håkansson förklarar att begreppet innefattar vad som socialt 

eller kulturellt sett förmodas vara kvinnligt eller manligt och håller med Thurén om att genus 

är ett socialt konstruerat perspektiv på kön (Norrby & Håkansson 2010:128). Enligt Y. 

Hirdman bör genus uppfattas som ”tankar/praktiker/vanor/föreställningar om människor som 

kön – som en mänsklig uppfinning” (Y. Hirdman 2001:14) 

Vidare definierar Thurén (2003) genus utifrån en princip om att vi i vår kultur menar att det 

finns två olika typer av människor, kvinnor och män. Hon sammanfattar genusbegreppet 

genom förklaringen om att genus är en produkt av både kultur och social organisering och att 

det handlar om förväntningar på vad manligt och kvinnligt är. Det som kan kopplas till 

manligt och kvinnlig är exempelvis kroppsrörelser, egenskaper, arbetsuppgifter, platser och 

färger. 

Även Hirdman (2001) redogör för begreppet genus och presenterar en teori om genussystemet 

som bygger på hur en dynamisk struktur av föreställningar, förväntningar och processer 

återskapas utefter ett speciellt mönster. Han skriver att genussystemet bygger på två 

grundläggande principer (eller logiker), nämligen isärhållande (dikotomi) och hierarki 

(rangordning). Den första logiken bygger på att vi människor, trots bättre vetande, präglas av 

tanken på att män och kvinnor är så pass olika att de kan ses som motsatspar. Logiken om 

hierarki bygger på att mannen anses som norm för det mänskliga och att kvinnan istället 

avviker från denna norm vilket i sin tur leder till att mannens position är av högre status än 

kvinnans. Vissa yrken anses som typiskt manliga och dessa är oftast bättre betalda och anses 

som mer prestigefyllda än typiska kvinnliga arbeten. 

 Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som är av relevans för denna studie och det 

ämnesområdet jag har valt. Kapitlet inleds med tre språkvetenskapliga studier som berör 

multimodalitet och dess tänkta läsaren. Kapitlets sista avsnitt behandlar reklamspråk. 
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 Multimodala texter och dess modelläsare 

Björkvall (2003) undersöker i sin avhandling Svensk reklam och dess modelläsare identiteter 

och modelläsare i reklamannonser riktade till olika målgrupper. Han skriver att språket är en 

del av många semiotiska system och texters betydelse bildas i texter med andra modaliteter 

såsom exempelvis visuella element. Multimodala texter, menar Björkvall, är som materiella 

artefakter i vilka en kultur realiseras, återskapas, förändras och möjliggörs. Den analysmodell 

han använder sig av syftar till att fånga den modelläsare som antas i reklamannonserna. Den 

grundläggande terminologin för hans analysmodell är komposition, ideationell betydelse, 

interpersonell betydelse och rekontextualisering (Björkvall 2003:8).  

Björkvall (2003) skriver i avsnittet om reklam och genussystemet att isärhållandet i annonser 

för män och kvinnor ofta konstrueras olika. I avhandlingen blir dessa väsensskilda och 

modelläsare uppnår den manliga normens krav genom exempelvis handlingskraft, framgång, 

uppfinningsrikedom och ledarskap. I annonser för den kvinnliga målgruppen är det däremot 

värderingar kring kvinnliga kroppen och dess utseende som är i fokus, och att det är kroppen 

snarare än andra förmågor eller värderingar som skiljer kvinnlighet från manlighet (Björkvall 

2003:177).  

Den textteoretiska ramen för denna undersökning är sociosemiotisk och knyter an till kritisk 

diskursanalys. Enligt Björkvall innebär detta att språket ses som ett av flera 

betydelseskapande system kopplade strukturer och sociala praktiker i samhället. Björkvalls 

avhandling är av relevans och betydelse för min studie då han, med hjälp av en sociosemiotisk 

multimodal analys, analyserar reklambilder. Genom analysen vill Björkvall exponera 

underliggande värderingar och tolkningar i reklambilderna, något även jag ämnar göra i denna 

studie. 

Anna Pertulla (2014) undersöker i enlighet med Björkvall (2003) modelläsare i sin 

Teateraffischer i blickpunkten - En sociosemiotisk visuell undersökning av teateraffischer för 

finlandssvenska barn- och ungdomspjäser. Hennes huvudsakliga syfte är att undersöka 

budskap i moderna teateraffischer för barn- och ungdomspjäser. Hon gör en multimodal 

analys av affischerna med utgångspunkt i den interpersonella, ideationella och textuella 

metafunktionen. Hon har i enlighet med Björkvall (2003) undersökt den potentiella åskådaren 

för affischerna, delvis modelläsaren.  

Jag undersöker, likt Pertulla, modelläsaren i enlighet med Björkvall (2003) och en del av det 

analyserade materialet för denna studie är precis som i Pertullas studie affischer.  
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Johanna Åkerströms syfte med sin avhandling Visuella och språkliga resurser för 

relationsbyggande i reklam (2017) är att ”undersöka hur företag genom en annons övertygar 

läsaren till att konsumera just deras produkt”. Åkerström (2017) har analyserat annonserna i 

två tidningar som handlar om träning. Det som skiljer dessa tidningar åt är att de siktar på att 

nå olika målgrupper, den ena riktar sig till kvinnor och den andra till män. Syftet med 

avhandlingen är att undersöka eventuella skillnader och likheter mellan tidningarna i syfte att 

urskilja företagens respektive metoder för att locka till sig läsaren och få denne att vilja 

konsumera deras produkt. I avhandlingen analyseras även det direkta tilltalet och hur det 

används för att på ett mer personligt plan nå en läsare. Meningen med det direkta tilltalet 

menar Åkerström, är att läsaren ska känna sig speciellt utvald och lockad av annonsens bild- 

och skriftspråk (Åkerström 2017). 

 

 Reklamspråk 

Avhandlingen ”Reklamiska” av Korpus (2008) utgår från analyser av reklamtext som består 

av ett flertal annonser. I denna studie är annonsens uppbyggnad, tilltal och humor av relevans. 

Osjälvständiga fragment är satser i annonsens uppbyggnad som konstruerats för att ge 

betoning åt en viss betydelse genom interpunktion och fungerar övertalande. De självständiga 

satserna är semantiska meningar snarare än grammatiska där läsaren själv fyller i en lucka, 

såsom typiska meningar i imperativ ’Köp det här!’ (Korpus, 2008:108–109). I avhandlingen 

framgår att proportionerna mellan verbala och visuella element i annonser har skiftat på 

senare år. Annonser är utformade på ett sätt som gör att de framställer ett visst visuellt intryck 

där olika typer av bild- och ordelement arrangeras. Genom att kartlägga hur avsändaren väljer 

att benämna sig i reklamtexten, hur produktbenämningen ser ut, läsaren blir omtalad eller 

tilltalad, kartläggs tilltalet. Dessa olika tilltal är i sin tur på olika sätt attitydsförmedlande 

(Korpus, 2008). Affischerna jag analyserat från Försvarsmakten består av både bild och text 

och deras relation till varandra står således i fokus. 

 Material 

I denna studie analyserar jag Försvarsmaktens KOM SOM DU ÄR kampanj (2019). Detta är 

en inkluderande rekryteringskampanj som är utformad för att nå ut till en bred målgrupp. 

Det analyserade materialet från kampanjen består av affischerna 1–4 (se avsnitt 8.1) samt en 

tillhörande kampanjfilm (Kom som du är 2019). Tre av affischerna pryds av kvinnor som på 

olika vis är yrkesverksamma inom Försvarsmakten där myndighetens representerade 

medarbetare presenteras vid namn och yrkestitel. Försvarsmaktens slogan ”KOM SOM DU 
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ÄR” står skrivet i versaler följt av en kortare text som följs upp av deras logga. Syftet med 

detta budskap är att ”utmana din bild av vem som passar i Försvarsmakten”. 

Försvarsmaktens kampanjfilm, eller rekryteringsfilm, består av ett långt bildspel samt små 

videosektioner bestående av kvinnor men även män i skilda åldrar och från olika kulturer. 

Samtidigt som filmen rullar och skådespelarna synliggörs hörs en kvinnlig berättarröst i 

bakgrunden (speakerröst), vilken gör att i de flesta fall behöver inte skådespelarna ge några 

egna språkliga uttalanden. Det som denna studie fokuserar på och undersöker i kampanjfilmen 

är således det visuella såsom skådespelarnas icke-verbala språk. 

Tabellen nedan ger relevant information om kampanjfilmen. 

Tabell 1 

Antal filmer Avsändare Reklamfilmens 

namn 

Datum Sammanlagd 

längd på klipp 

1 Försvarsmakten KOM SOM DU 

ÄR 

2 maj 2019 40 sek 

 Metod  

Nedan presenteras analysmetoderna närmare. För att söka svar på min första forskningsfråga 

har jag valt att till stor del utgå från Björkvall (2003). De delar jag valt att fokusera på är 

komposition, interpersonell betydelse samt den ideationella metafunktionen. Jag kompletterar 

Björkvalls analysmetoder med ett flertal andra källor.  

Därefter presenterar jag valet av metod för analysen av Försvarsmaktens kampanjfilm. Även i 

denna analys utgår jag från Björkvall (2003) men även Martinecs (2001) teori om att 

kroppsrörelser kan realisera interpersonell betydelse.  

  Multimodal analys av affischerna 

Affischerna består av både visuell representation (avbildade kvinnor) men även tillhörande 

text som fördelats på olika ställen i affischerna. Till skillnad från den visuella analysen görs 

en gemensam analys av affischernas satser och meningar, eftersom dessa är oförändrade. En 

av affischerna skiljer sig dock från övriga då den enbart består av text och analyseras därför 

enskilt (se avsnitt 8.1). 
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Jag påbörjar analysen av affischerna likt Björkvall (2003) genom att använda mig av en 

kompositionsanalys. En analys av detta slag utgår från hur den textuella metafunktionen 

realiseras i affischerna. 

Genom att använda mig av en kompositionsanalys kartlägger de olika elementen som finns 

närvarande i affischerna samt vilka av dessa element som presenteras som viktiga respektive 

mindre viktiga. Detta gör jag för att enklare utskilja och kategorisera innehållet i kampanjens 

affischer. Elementen kan t.ex. avgränsas från varandra genom linjering, färger eller skilda 

storlekar. Kategoriseringen av de olika textelementen i affischerna hjälper mig urskilja vilka 

av dessa som är speciellt visuellt framskjutna. De olika textelementen kan tilldelas visuell 

framskjutenhet genom bland annat storlek, typsnitt, färg, fokus och överlappning. Analysen 

av visuell framskjutenhet klargör även för den önskade läsordningen i affischerna. Det är 

kompositionen som bestämmer den önskade läsordningen och det element som är mest 

framskjutet hamnar först i läsordningen (Björkvall 2003). 

Sammanfattningsvis dekonstrueras alltså innehållet i affischerna genom att dess element listas 

(visuell avgränsning). Detta har gjorts uppifrån och ned, från vänster till höger. Dessutom 

undersöks kompositionens visuella framskjutenhet som handlar om hur visuellt markerade, 

dvs. hur pass viktiga, textelementen är i förhållande till varandra (Björkvall 2003).  

Vidare analyserar jag satsernas meningar utifrån kontakttyper. Jag analyserar textelementen i 

enlighet med Björkvalls (2003) modell om de fyra språkhandlingarna (se figur 1). Jag utgår 

från modellen när jag analyserar de meningar och satser jag urskiljer från kompositionen. 

Vilket visar vad för slags utbyte av tjänster som sker.  

När jag analyserar tilltalet i affischerna utgår jag från tre av Korpus (2007) entiteter. Genom 

att analysera tilltalet i affischerna kan jag avläsa dess språkliga distans gentemot mottagaren 

(Korpus 2007:157). Se entiteterna nedan. 

• Avsändaren. Det finns alltid någon som står bakom annonsen och oavsett vem denne 

är så är den i regel synlig i annonsen. 

• Produkten. Kan avse såväl vara som tjänst och är oftast central i annonser. 

• Läsaren. Annonsen är alltid tänkt att läsas av en mer eller mindre specifik målgrupp.  

Jag är intresserad av hur dessa entiteter kommer till uttryck i kampanjens affischer genom 

första och andra personens pronomen.  
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Därefter kompletterar jag den interpersonella analysen med att förklara dess ideationella 

funktion. Detta görs utifrån den ideationella metafunktionen om att knyta deltagare till verben 

genom att lista sats, processtyp, sändare och aktör (Björkvall 2003). 

Vad gäller det visuellt representerade i affischerna har även där startat med en 

kompositionsanalys. Därefter har jag undersökt representerade analytiska och symboliska 

processer kopplade till deltagare utifrån Björkvalls (2009) figur om konceptuella processer.  

Nedan presenteras modellen utifrån de delar jag använt mig av i min analys. 

Processtyp Deltagare 

Analytisk process Bärare 

 Attribut 

Symbolisk process Bärare 

 Symbolisk attribut  

Figur 3. Analytisk och symbolisk process utformad utifrån Björkvall (2009:72). 

Vidare menar Björkvall att kläder ofta fungerar som attribut och att det är människan som bär 

kläderna som blir bärare i den analytiska processen. Det kan finnas olika värden i kläder som 

kan ge betydelser och identitet till den som bär dem. Detta skapar således en betydelse av vem 

någon ’är’. Representationer av analytiska processer återfinns oftast i reklambilder. I 

symboliska processer tilldelas huvudpersonen, i detta fall också kallad bäraren, betydelser 

genom symboliska attribut. Det kan exempelvis vara ett kristet kors nära en deltagare och det 

skulle då betyda att personen är kristen. Denna typ av symbolisk attribut blir då 

kompletterande för bäraren (Björkvall 2009:72).  

Den visuella analysen avslutar med en undersökning av distans och blickar i affischerna i 

syfte att mäta nivån på dess interaktivitet. Det jag analyserar mer specifikt är om affischerna 

är samtalslika eller mer distanserade. Vart kvinnorna i affischerna riktar sina blickar har också 

avgörande betydelse för den interpersonella analysen genom bland annat hur pass krävande, 

eller icke-krävande, affischens budskap är för modelläsaren (Björkvall 2003). 

 Analys av kampanjfilmen  

När jag analyserar kontakttyper i kampanjfilmen utgår jag från Börkvall (2003). Björkvall har 

gjort en liknande analys av kontakttyper och som grund till detta ligger Martinecs (2001) teori 
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om att kroppsrörelser kan realisera interpersonell betydelse. Genom att analysera gester i 

kampanjfilmen kan jag således urskilja vilka eventuella kontakttyper som realiseras. De gester 

som analyserats är ansiktsrörelser, miner osv för att se om kontakttyperna påståenden, frågor, 

uppmaningar och erbjudanden realiseras i kampanjfilmen. 

Björkvall (2003) skriver att erbjudanden och krav kan realiseras genom att en avbildad ser 

direkt på betraktaren. På så vis kan krav på varor eller tjänster visuellt realiseras och han 

menar även att det exempelvis går att representera en fråga med hjälp av enbart en visuell 

representation såsom ett ansiktsuttryck. Han påpekar dock att tydligheten inte blir densamma 

med en fråga som presenteras visuellt om den inte ackompanjeras med ett grafiskt frågetecken 

(Björkvall 2003).  

Den sista interpersonella kategorin jag använt mig av vid analysen av gester i kampanjfilmen 

är attityd. Attityd har att göra med positiv eller negativ evaluering i yttranden och den 

kategorien jag själv har arbetat med i min analys är affekt. Affekt realiseras främst genom 

ansiktsuttryck och är en av mina metoder vid analysen av gester då de flesta medverkande i 

kampanjfilmen visas framifrån och utifrån vinklar och avstånd där ansiktet tydligt syns. 

Jag har även analyserat konceptuella processer i filmen. Detta har jag gjort på samma sätt som 

i affischerna och för att utöka analysen av vilka budskap och attityder kampanjen förmedlar. 

Slutligen gör jag en analys av distans och blickar i kampanjfilmen vilket fungerar 

kompletterande till affischerna och är ett verktyg som kan visa på vilket sätt Försvarsmakten 

vänder sig till samt förmedlar diverse budskap till modelläsaren. 

När jag presenterar resultatet av analysen för kampanjfilmen har jag valt att använda mig av 

exempel i form av stillbilder samt transkription. Detta har jag gjort för att underlätta både i 

mitt eget arbete med analyserna men även för presentationen av analysen.  

Processen med transkriberingen har gått till så att jag har lyssnat och tittat på kampanjfilmen 

upprepade gånger och därefter har transkriptionsarbetet tagit vid. Arbetet med transkriptionen 

har förfinats och pågått i en växande process för att söka svar på mina forskningsfrågor. 

Transkriptionerna har gjorts av mig utifrån Sofia Svenssons (2018) doktorsavhandling 

Språkhandlingar i flerspråkiga elevers gruppsamtal – en studie av identitetskonstruktion. 

Svensson är universitetslektor på Institutionen för svenska språket vid Linneuniversitetet i 

Växjö och i hennes avhandling studeras gruppsamtalen och dessa språkhandlingar både 

verbalt och icke-verbalt.  
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Transkriptionen har jag valt att göra för att underlätta studiet av vad det är som sägs och görs i 

kampanjfilmen med syftet att kategorisera och analysera gesterna. Jag har likt Svensson 

(2018) valt att använda mig av en dramadialogisk uppställning, ”där replik för replik ordnas 

sekventiellt under varandra och där tiden fortlöper rad för rad, från vänster till höger.”. För att 

tyda symboler och diverse markeringar i transkriptionerna se transkriptionsnyckeln (bilaga 1). 

Det är viktigt att komma ihåg att det är filmerna i sig som utgör primärkällan, inte 

transkriptionen. Transkriptionen fungerar endast som ett verktyg i analysarbetet då den 

utformats tillsammans med analysen, inte före den. Analysen utgår således från 

kampanjfilmen, men med transkriptionen som stöd. Även om det enbart är kroppsrörelser som 

analyseras i kampanjfilmen rymmer transkriptionen både verbalt och icke-verbalt språk. Detta 

har jag valt att göra för att vissa gester är delvis språkbundna, dvs. de kräver samtidigt tal för 

att kunna tolkas korrekt (Swedenmark 2012).  

 Analys- och resultatredovisning 

I detta kapitel presenterar jag först de affischer som ingår i Försvarsmaktens kampanj KOM 

SOM DU ÄR vilka jag sedan analyserar.  

Affischernas satser och meningar är oförändrade i affischerna med de avbildade kvinnorna 1–

3 och därför görs först en gemensam analys för dessa. Affisch 4, som enbart består av en 

mening, skiljer sig från de övriga och meningen analyseras därför enskilt (se figur 4). De 

avbildade kvinnorna i affischerna 1–3 står däremot var och en för sig själva och därför görs en 

visuell analys av dessa under egna avsnitt.  

Slutligen analyseras Försvarsmaktens kampanjfilm.  

 Analys av affischernas satser och meningar 

Affischerna benämns 1–4 och räknas uppifrån och ner samt från vänster till höger (se figur 4). 
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Affisch 1, 2, 3, 4. 

Figur 4. Försvarsmakten (2019). 

 Komposition 

Texten som återfinns i affischerna 1–3 (se figur 4) är densamma förutom informationen som 

berör den avbildades namn och yrkestitel. Därför kommer en gemensam analys av dessa 

genomföras.  

Texten som återfinns i affischerna med de avbildade kvinnorna lyder som följande:   

(1)  Kampanjens rubrik KOM SOM DU ÄR. 

(2) Skrift ”Låt oss utmana din bild av vem som passar i Försvarsmakten på 

forsvarsmakten.se/komsomduar”. 

(3) Varumärket FÖRSVARSMAKTEN.  

Genom att titta på bland annat elementens storlek, färger, kontraster och typsnitt går det att 

identifiera vad som anses som mest visuellt framträdande i materialet samt hur elementen är 

relaterade till varandra. Huvudrubriken (1) KOM SOM DU ÄR står skrivet i versaler och ett 

större typsnitt än resterande skrift. Detta textelement blir således det mest framträdande 

textelementet i den textuella analysen. Vilket inte är speciellt förvånande eftersom 

textelement (1) är namnet på hela kampanjen. 



21 

 

Textelementens olika satser eller meningar står till stor del fritt i affischerna. Det finns inget 

som ramar in eller pekar ut dessa element, dock syns textelementen (1), (2) och (3) tydligt i 

affischerna då det är mycket tomt utrymme runt om texten.  

 Kontakttyper 

Betraktaren rycks även med av den handlingsinriktning som återfinns i satserna (1) och (2). 

Imperativet ”KOM SOM DU ÄR” fungerar direkt uppmanande för betraktaren och skulle 

därför kunna uppfattas som ett krav, både från de avbildade kvinnorna i affischerna och 

Försvarsmakten själva. ”Låt oss”- satsen i textelement (2) är ett erbjudande där verbet ”låt” 

står i imperativ. I dessa textelement (1), (2) rör det sig alltså om både en uppmaning och ett 

erbjudande där de imperativa verben representerar handlingar.  

Sista affischen (affisch 4) skiljer sig mot övriga bilder då denna inte består av en avbildad 

person. I bilden ryms endast två meningar skrivna i versaler. Se textelementet nedan. 

”Samhället består inte av 80 % män. Därav ska inte myndigheten som skyddar Sverige göra 

det heller.”  

Första meningen i detta textelement ”Samhället består inte av 80 % män” är ett påstående. 

Språkhandlingen består av information som är menad att tas emot av mottagaren och denne 

kan antingen välja att bekräfta detta påstående eller ifrågasätta det. Andra meningen ”Därav 

ska inte myndigheten som skyddar Sverige göra det heller” är också ett påstående och 

mottagaren kan alltså även här bekräfta eller ifrågasätta den givna informationen. 

  Tilltal/språklig distans 

Björkvall skriver att distans eller närhet kan skapas i en text med hjälp av ett antal språkliga 

semiotiska resurser och att en av dessa resurser är textens tilltal (Björkvall 2019:46). Som 

tidigare nämnt har jag valt att analysera tilltalet i affischerna efter Korpus (2007) tre entiteter. 

Jag listar affischernas avsändare, produkt och läsare nedan. 

• Avsändare: Försvarsmakten. Visas som logga och utskrivet namn.  

• Produkt: Ett indirekt jobberbjudande. 

• Läsare: Kvinnor och män i skilda åldrar. 

Det finns ett direkt du-tilltal i den explicita uppmaningen ”KOM SOM DU ÄR”. 

Försvarsmakten och de representerade kvinnorna i affischerna är alltså avsändaren. Hela idén 

med kampanjen är att rekrytera fler personer till yrket och det handlar således om ett 
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jobberbjudande. Läsaren eller mottagaren av kampanjen kan uppskattas till en bred målgrupp 

i skilda åldrar. 

I textelement (1), (2), (3) förekommer samtliga tre entiteterna avsändaren, produkten och 

läsaren genom ”Försvarsmakten” ”KOM” och ”du” eller ”din”. Det direkta tilltalet (du-

tilltalet) räknas som ett av reklamiskans kontaktskapande uttryck (Korpus, 2007). Vidare 

menar Björkvall att du-tilltalet används som en semiotisk resurs i reklam för att skapa närhet 

till mottagaren genom att läsaren placeras symboliskt nära den avbildade (Björkvall 2019:47) 

Sista affisch består som tidigare nämnt av texten:  

”Samhället består inte av 80 % män. Därav ska inte myndigheten som skyddar Sverige göra 

det heller.”  

Det finns inget personligt tilltal i detta textelement då mottagaren inte tilltalas alls. I och med 

detta skapas en distanserad relation mellan skaparen av texten och mottagaren (Björkvall 

2019:47). Distansen och interaktiviteten i bild 4 blir därför låg. 

 Processtyper 

Imperativsatserna (1) (2) har också en ideationell funktion där det är möjligt att knyta 

deltagare till verben. Jag analyserar dessa textelement utifrån den ideationella 

metafunktionen.  

Textelement (1) är en materiell processtyp som beskriver ett dynamiskt skeende (där något 

sker i den yttre världen) där ”DU” står som aktör i satsen. Verbet ”KOM” i denna mening är 

det som gör satsen till en materiell processtyp. Följande ord ”SOM DU ÄR” kan dock tolkas 

som relationell processtyp. Men eftersom textelement (1) tydligt kräver handling av 

mottagaren tolkar jag det som materiell processtyp. Vad gäller textelement (2) är detta en 

mental processtyp då det är mottagarens inre bild av Försvarsmakten som utmanas. Sändaren i 

denna sats (2) blir således Försvarsmakten men även ”oss”, vilket även innefattar de 

representerade kvinnorna som finns i affischerna och övriga yrkesverksamma inom 

Försvarsmakten. Deltagaren (den som upplever något) i textelement (2) är ”din” och dess 

attribut är ”vem som passar i”. 

Sändaren av kampanjen, dvs. Försvarsmakten och de avbildade kvinnorna, representerar en 

roll som aktivt sökande efter aktören (DU) i textelement (1). ”SOM DU ÄR” är ett attribut 

som beskriver ett kännetecken som den sökande kan ha. De söker alltså efter en viss person 

som aktivt konstrueras i affischerna (modelläsaren). Den sökta personen är alltså målobjektet 
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”DU”. Men denna är också bärare av ett mentalt tillstånd i satsen (2) ”Låt oss utmana din 

bild...”. 

Första meningen i affisch 4 är en relationell processtyp där något representeras statiskt. 

Huvudverbet i meningen är ordet består, bärare är samhället och dess attribut är ”består inte 

av 80% män”. Andra meningen är en materiell process då myndigheten faktiskt gör något, 

delvis skyddar Sverige. Ordet skyddar står som huvudverb i denna mening. Myndigheten är 

aktör i denna process och målet är Sverige.  

 Visuell analys av affischerna 1–3 

Nedan presenteras analysen för de visuella presentationerna i affischerna med de avbildade 

kvinnorna. Dessa affischerna benämns 1–3 och räknas som tidigare nämnt uppifrån och ner 

samt från vänster till höger (se figur 4).  

De representerade personerna på affischerna 1–3 består av yrkesverksamma kvinnor inom 

Försvarsmakten. Samtliga kvinnor är ljushyade, ser ut att ha god fysik och är till synes (vad 

som kan anses vara) vackra. De presenteras med bild, förnamn, yrkestitel och bär 

tjänsteuniform. I analysen för respektive affisch ingår komposition, blickar och distans samt 

konceptuella processer. 

 Komposition 

I den första affischen är det mest visuellt framträdande textelementen kvinnan som tar störst 

plats. 

 

Nedan presenteras affischens komposition genom dess visuellt framträdande textelement.  

(1) Avbildad kvinna i uniform. Inkl. Venussymbolen. 

(2) Logga 

Affischen representeras av en kvinna som är korrekt klädd i kavaj, skjorta, slips och basker. 

Hennes hår är uppsatt i en tight knut som synliggörs bakom nacken och hennes blick är riktad 

direkt mot betraktaren samtidigt som hennes huvud är en aning vinklat mot de övriga 



24 

 

textelementen till höger. Utifrån den interpersonella metafunktionen bildas det på detta vis en 

osynlig pratbubbla runt dessa textelement.  

Affisch 2 pryds av en kvinna som har blont hår uppsatt i en lång och tight fläta längs med 

hennes vänstra axel. Även hon bär en basker som kvinnan i den första affischen och ser direkt 

på mottagaren. Det är tydligt, utifrån kvinnans kläder, att hon är verksam i en annan del av 

Försvarsmakten än kvinnan på första affischen.  

 

Nedan presenteras affischens komposition och mest framträdande textelement.  

(1) Avbildad kvinna i kamouflagefärgad uniform.  

(2) Logga   

Björkvall (2003) skriver att ett högt eller centralt placerat element i en annons är oftast mer 

visuellt framskjutet än element placerade i den nedre delen eller i periferin. Kvinnan är 

placerad i en mycket högre höjd över texten än i första affischen och tar upp en större del av 

affischen vilket gör henne ännu mer visuellt framträdande. Hon ser avspänd ut (i hur hon 

sitter) vilket indikerar att man kan ”komma som man är”. Även denna (i likhet med affisch 1) 

kvinnans mötande blick i samverkan med att betraktaren ser henne framifrån gör att bilden 

framstår som interaktiv av hög grad (Björkvall 2010:44). 

Affisch 3 är en helkroppsbild av en kvinnlig yrkesinformatör, iklädd militäruniform. Även 

kvinnan i denna affisch är visuellt framskjutet på grund av storleken och det blir således ett 

extra fokus på henne även om hon inte tar upp lika mycket plats som kvinnan i affisch 2. 
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Nedan presenteras affischens komposition och mest framträdande textelement.  

(1) Avbildad kvinna i kamouflageuniform. Inkl. Skateboard. 

(2) Logga  

Imperativen ”KOM SOM DU ÄR” överlappar kvinnan och gör att hon blir den som levererar 

budskapet även om det skiljer sig något från kvinnorna i affisch 1 och 2 som ser direkt på 

betraktaren.  

 Distans och blickar 

Den första affischen är tagen som en “vanlig närbild”, där man endast ser kvinnans ansikte 

och överkropp. Distansen till bilden kan kopplas till en samtalssituation, då personen 

uppträder i samma avstånd som när man talar med någon (Björkvall 2010:41). Enligt Ledin & 

Machin skulle distansen i denna bild (affisch 1) således vara personlig. Dessutom ser kvinnan 

direkt på betraktaren vilket inger en kravhandling (Ledin & Machin 2017:130). 

Affisch 2 är en helkroppsbild som är tagen rakt framifrån. Trots att det är en helkroppsbild så 

är avståndet till personen på bilden ett medelavstånd. Det ser ut som att kvinnan sitter nästan 

precis framför betraktaren. Enligt Ledin och Machin skulle distansen i denna bild vara socialt 

avstånd (Ledin och Machin 2017:130). Den avbildade ser direkt på betraktaren, vilket gör att 

bildbehandlingen är ett krav. Detta kräver betraktarens uppmärksamhet (Björkvall 2010:36).  

I affisch 3 bär kvinnan en basker och har samma kamouflagefärgade dräkt som kvinnan i 

affisch 2. Skillnaden från tidigare bilder är som tidigare nämnts att hon inte fäster blicken på 

betraktaren. Även om kvinnan i denna affisch visas som en helkroppsbild är bilden en 

medelavståndsbild då kvinnan tar upp mer än halva bildytan. Enligt Ledin och Machin skulle 

distansen i denna bild vara socialt avstånd (Ledin och Machin 2017:130). Av affischen 
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framgår att kvinnan har bra balans och ser koncentrerad ut i utförandet då hon riktar blicken 

mot skateboarden. Enligt Björkvall (2003) skapas ingen kontakt med betraktaren om inte den 

avbildade möter dennes blick. Vidare skriver han att betraktaren istället erbjuds att se på den 

avbildade. Bilhandlingen i denna affisch blir således ett erbjudande. Den totala 

interaktiviteten dras ned på grund av det faktum att kvinnan inte möter betraktarens blick 

(Björkvall 2010:44). Då kvinnan inte möter betraktarens blick kan kravet i denna affisch 

istället bli att modelläsaren ska identifiera sig med den avbildade (Björkvall 2003).  

 Konceptuella processer 

Bäraren av den analytiska processen i den första affischen är den representerande kvinnan. 

Kvinnans tjänsteuniform är ett attribut som tillsammans med textelement (1) låter mottagaren 

förstå på vilket vis hon är yrkesverksam inom Försvarsmakten. Hon bär den så kallade Venus 

symbolen i form av ett örhänge, vilket fungerar som ett kompletterande symboliskt attribut. I 

Svenska Nationalencyklopedin (NE, 2019) står det att Venus var namnet på kärleksgudinnan i 

romersk religion. Symbolen är betydelsebärande och är synonym med kärlek och feminism 

(NE, 2019). Det kan således antas att den avbildade kvinnan är feminist och att det 

presupponeras att den tänkta betraktaren (modelläsaren) besitter kunskap om denna 

kvinnosymbol (2) som den avbildade kvinnliga skyttesoldaten bär.  

Vad gäller analysen för de analytiska processerna i affisch 2 är kvinnan bärare av 

yrkesuniformen (attributet) som på denna affisch är kamouflagefärgad.  

Kvinnan i affisch 3 utför en aktivitet, då hon gör konster på en skateboard som fungerar 

kompletterande för henne och kvinnan blir således bärare av ett symboliskt attribut. Det 

symboliska attributet (skateboarden) kan tyda på att hon är skicklig, självsäker och 

koncentrerad. Samtidigt ger skateboarden avkall på det strama och militära eftersom en 

skateboard inte hör hemma i militäryrket utan är något de flesta använder på sin fritid. 

 Samlade observationer om affischerna 

Nedan lyder sammanfattningen av affischernas analyser utifrån den textuella (komposition), 

interpersonella och ideationella metafunktionen. 

 Komposition 

Kompositionen visar att de största textelementen i den textuella analysen av affischens satser 

och meningar är imperativet ”KOM SOM DU ÄR”. Av den visuella analysen framgår dock 

att det är de avbildade kvinnorna i affischerna 1–3 som är de mest visuellt framskjutna 
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elementen eftersom de är betydligt större än övriga textelement och därmed de ’viktigaste’ 

textelementen. I och med detta representerar kvinnorna den centrala sinnligheten i affischerna.  

 Interpersonella analysen 

Interpersonellt upprättas kontakt i affischerna tydligt, detta sker främst genom det direkta 

läsartilltalet, blickar riktade mot betraktaren samt att kvinnorna är avbildade i en 

samtalsliknande distans gentemot betraktaren. Affischerna 1–3 pryds av en enskild person 

vilket ger effekten av att betraktaren känner en större närhet till de avbildade kvinnorna 

(Ledin & Machin, 2018). Imperativet ”KOM SOM DU ÄR” fungerar utifrån den 

interpersonella metafunktionen som en pratbubbla i affisch 1 medan budskapet är fäst på 

kvinnan i affisch 2 och överlappar kvinnan i affisch 3. Detta ger mottagaren en stark känsla av 

att de avbildade kvinnorna står upp för detta budskap.  

Interaktiviteten i affischerna med de avbildade kvinnorna är hög även om kvinnan i affisch 3 

inte möter betraktarens blick. De hamnar direkt framför betraktaren, i samma nivå och tar stor 

plats. Detta blir extra påtagligt i affisch 1 och 2 (med hög interaktivitet) eftersom kvinnorna 

upplevs tala direkt till modelläsaren. Distansen gör att modelläsaren känner sig likvärdig med 

kvinnorna i affischerna och budskapet kan lättare tas emot. 

Analysen av kontakttyper visar på både givande och krävande i form av erbjudanden och 

uppmaningar. Uppmaningen ”KOM SOM DU ÄR” uppfattar jag realiseras som ett 

erbjudande. Denna sats är uppmanande och interaktiviteten stärks av att satsen är skriven i 

versaler. Jag tolkar det som att denna sats även fungerar som en inbjudan och därför ett 

erbjudande som grundar sig i att modelläsaren är välkommen till Försvarsmakten för att 

ansöka om en tjänst. 

 Ideationella analysen 

Den ideationella analysen visar att kvinnorna är en del av militären genom sina 

militäruniformer (attribut). De symboliska attributen såsom venussymbolen i affisch 1 tyder 

på en feministisk ideologi och skateboarden i affisch 3 förmedlar attityder som ger avkall på 

det strama och militära. Detta ger en mer avslappnad bild av militäryrket vilket genomsyrar 

affischerna och kopplas till budskapet KOM SOM DU ÄR. 

Genom att ge plats åt Försvarsmaktens logga presenteras varumärket tydligt i affischerna, 

men Försvarsmakten benämner även sig själva som ”oss”. Både genom att analysera tilltalet 

enligt Korpus (2007) tre entiteter men även den ideationella betydelsen att knyta deltagare till 

verben blir avsändaren av annonsen Försvarsmakten. När Försvarsmakten benämner sig själva 
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som ”oss” innefattar det inte bara varumärket utan även alla de som jobbar för myndigheten. 

Kvinnorna i affischerna blir representanter för Försvarsmakten och därför då också sändare av 

deras budskap (vilket den interpersonella analysen visar). 

 Analys av Försvarsmaktens kampanjfilm 

I analysen av Försvarsmaktens kampanjfilm har jag valt en analys som fokuserar på 

kontakttyper, attityder (affekt), konceptuella processer och slutligen blickar och distans. 

Denna analys stödjer sig, som tidigare nämnt, till viss del på Martinecs (2001) teori om att 

kroppsrörelser kan realisera interpersonell betydelse. 

Presentationen av filmen exemplifieras av stillbilder och transkription av både tal och 

handling (se bilaga 1). Filmen består av en speakerröst som jag inte valt att analysera men 

som ändå finns med i transkriptionen för att möjliggöra analysen av kontakttyper. Eftersom 

personerna i filmen inte ger några egna uttalanden förutom vid enstaka tillfällen har jag valt 

att lägga mer fokus på vad som görs eller förmedlas visuellt.  

 Visuellt representerade kontakttyper 

Exempel 1 

 

TJEJ 1:     Mmmm ((Ung tjej i rosa hår och luva kisar med ögonen och rynkar 

näsan))        

 

TJEJ 1:     Det finns typ en stereotypisk  
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((Gör ”V-tecken” med ena handen som rycks nedåt genom att böja på pekfinger 

och långfinger))  

[  bild eller nåt  ] 

Tjejen i exemplet ovan gör ett V-tecken med ena handen genom att fingrarna böjs nedåt ett 

par gånger. Denna gest tolkar jag som ett slags citationstecken som markerar att det hon säger 

är ironiskt. Genom att göra denna gest realiseras ett påstående om att den ”stereotypiska bild” 

som finns kring Försvarsmakten egentligen inte stämmer. Denna gest fungerar dock inte utan 

samtidigt tal och är därför en språkligt bunden gest. 

Exempel 2 

  

[  Bakgrundsljud: du som e feminist  ] 

 

[  Bakgrundsljud: Du som också  ] 
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KVINNA 7: ((Trycker isär sina ben)) 

 

((Killen vrider huvudet och kollar mot kvinnan samtidigt som han skjuter ihop 

sina ben)) 

[  Bakgrundsljud: E feminist  ] 

Det sitter tre personer på bänken i exemplet ovan varav två är kvinnor och en är man. Mannen 

tar störst plats på bänken genom sin positionering. Han sitter bredbent vilket gör att kvinnorna 

bredvid honom får mindre plats. Detta utvecklas vidare genom en närbild på kvinnan på andra 

stillbilden där hon ser direkt på betraktaren. Den som ser reklamfilmen upplever på så vis att 

hon söker ögonkontakt med betraktaren samtidigt som ett du-tilltal hörs från bakgrunden. 

Kvinnan på sista stillbilden som sitter till höger särar på sina ben och tar mer plats på bänken, 

precis som mannen tidigare gjort. Att sitta bredbent som mannen och kvinnan på bänken har i 

vår samtid fått ett etablerat eget uttryck, nämligen ”manspreading”. I uppslagsverket NE 

förklaras manspreading med engelskans man ”man” och spread ”breda ut”. Det förklaras som 

en benämning på mäns benägenhet att ta upp mer sittplats än vad som är nödvändigt genom 

att skreva med benen. Uttrycket är utvecklat ur en kritisk synvinkel som utgår ifrån att män tar 

stor plats i det offentliga rummet (Nationalencyklopedin 2019).  
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Vidare kräver detta att mannen förändrar sin egen positionering då kvinnan på sätt och vis 

tränger bort honom för att själv få mer plats. Med denna gest (att sära på benen) realiserar 

Försvarsmakten en uppmaning som går ut på att kvinnor bör ta mer plats. 

 Attityder via affekt 

Exempel 1  

 

TJEJ 2: ((tjej med glasögon ler mot kamera)) 

 

TJEJ 3: ((tjej ler mot kamera)) 
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TJEJ 4: ((endast en person i fokus, hon bär en sjal runt huvudet och ler mot 

kameran)) 

Alla kvinnor i detta exempel har mungipor som är dragna uppåt vilket representerar affekten 

glädje, men endast kvinnan på den första stillbilden har vidöppna ögon. Kvinnan på sista 

stillbilden kisar istället med ögonen samtidigt som hon ler. Utifrån detta exempel realiseras 

flertalet positiva affekter vilket tydligt framgår genom att mungiporna dras uppåt (leenden) 

och vidöppna/kisande ögon. 

 Konceptuella processer 

Exempel 1  

 

KILLE 3: ((bär en tröja med texten THE FUTURE IS FEMALE)) 

Personen i exempelt ovan bär tröjan med texten ”THE FUTURE IS FEMALE” och han blir 

därför bärare av en analytisk process där attributet är tröjan. Texten på tröjan kan översättas 

till ”kvinnor är framtiden”. Genom detta feministiska attribut visar Försvarsmakten att de står 

upp för kvinnor och genom att tröjans bärare är av manligt kön förstärks budskapet ytterligare 

då det visar att kvinnor och män ska vara jämställda.  
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Exempel 2  

 

Kvinnan som står i fokus är mörkhyad, bär en slöja runt huvudet och ler stort. Slöjan fungerar 

som ett attribut som kan knytas till kvinnans (bärarens) religion. Försvarsmakten vill med 

detta förmedla budskap och attityder av att de är inkluderande för alla, oavsett ursprung eller 

religiös åskådning. 

Exempel 3 

 

KILLE 1: ((Killen gör trix på en skateboard)) 

Killen i filmen gör konster på en skateboard konster på en skateboard vilket fungerar 

kompletterande för honom och han blir således bärare av ett symboliskt attribut. Det 

symboliska attributet (skateboarden) går inte att associera till militären och Försvarsmakten 

vill med detta förmedla en avslappnad attityd utifrån budskapet KOM SOM DU ÄR.  
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Exempel 4 

 

((I bild visas ett par tvillingsystrar som håller i ett varsitt pingisracket varav den 

ena står vid och den andra sitter på ett pingisbord)) 

Tvillingsystrarna (bärarna) i exemplet ovan håller båda i pingisrack (symboliskt attribut). Den 

ena sitter på pingisbordet som också är ett symboliskt attribut då det är knutet till bärarna 

genom att de antingen har spelat eller ska spela pingis. 

 Blickar och distans 

Alla personer som visas i kampanjfilmen filmas i en personlig distans till betraktaren och 

nästan alla personer i filmen avbildas vid något tillfälle i ett öga-mot-öga-perspektiv. Detta 

indikerar på en jämlik relation till betraktaren, delvis en jämn maktbalans (Björkvall 

2019:52). Modelläsaren förs på så vis närmare de avbildade och blir inkluderade i det som 

förmedlas i filmen. Genom att personerna i filmen uppträder i ett maktbalansperspektiv ges 

det en förhoppning från Försvarsmaktens sida om att modelläsaren ska kunna identifiera sig 

med personerna i filmen.  

 Samlande observationer om kampanjfilmen 

Personerna som visas upp i Försvarsmaktens kampanjfilm är inte yrkesverksamma inom 

Försvarsmakten och visas upp i en personlig distans samt öga mot öga med mottagaren. Öga-

mot-öga-perspektivet kompletteras även med affekten glädje som realiseras genom stora 

leenden genom hela kampanjfilmen. Att personerna visas ur denna distans och på detta vis 

tyder på att det råder en maktbalans mellan betraktaren och personerna i filmen. Med detta 

visar Försvarsmakten att de vill närma sig betraktaren och att modelläsaren ska känna sig 

träffad och kunna identifiera sig med dessa.  

Personerna i filmen är i unga åldrar och av båda könen men övervägande representerade är 

yngre tjejer uppskattningsvis mellan 10–20 år. Det feministiska budskapet ”THE FUTURE IS 
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FEMALE” bärs som attribut i form av en tröja (se avsnitt 9.3) och vilket tyder på att 

Försvarsmakten står bakom feminism. I kampanjfilmen förmedlas även religiösa attribut (se 

avsnitt 9.3) vilket visar på att Försvarsmakten välkomnar alla människor, oavsett ursprung 

eller religion. De symboliska attributen i filmen är också knutna till de olika intressen som de 

avbildade har, vilket är att spela pingis och åka skateboard. Detta förmedlar en avslappnad 

känsla som återigen ger avkall på det militära och kan kopplas till budskapet KOM SOM DU 

ÄR. 

 Slutsatser och diskussion 

I denna uppsats har jag utrett hur budskap och attityder synliggörs i Försvarsmaktens kampanj 

KOM SOM DU ÄR. Jag har även undersökt konstruktionen av kampanjens tänkta mottagare, 

delvis modelläsaren. Jag har forskat i vilka visuella och språkliga medel som använts i både 

kampanjens affischer och kampanjfilm genom multimodal analys. I affischerna undersökte 

jag hur text och bild skapar sammanhang och hur olika textelement används i kombination 

och i syfte att skapa mening. I kampanjfilmen undersöktes diverse semiotiska resurser även 

där kopplade till meningsskapande.  

Nedan knyter jag ihop de teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats med resultaten av 

analysen. Därefter presenterar jag konstruktionen av modelläsaren i kampanjen samt vad som 

förväntas av denne. Avslutningsvis ger jag mina slutliga reflektioner kring resultatet av 

kampanjen samt argumenterar för och ger förslag till vidare forskning. 

 Teoretiska utgångspunkter och feministisk ideologi 

I analysen för kampanjens affischer och kampanjfilm framgår att Försvarsmakten visar på ett 

starkt ställningstagande som går ut på att ge mer plats åt kvinnor. Mest tydligt görs detta 

genom avbildandet av kvinnorna i affischerna 1–3 och övervägande representationer av 

kvinnor i kampanjfilmen. Men även utifrån starka feministiska attribut av olika slag. 

Försvarsmaktens tar genom kampanjen avstånd till och visar på en vilja att förändra den 

stereotypiska bild och tidigare normer samt strukturer som funnits och till viss mån 

fortfarande finns i samhället kring militäryrket. Detta framkommer bland annat genom 

analysen av gester som grundar sig på Martinec (2001) och hans teori om att kroppsrörelser 

kan realisera interpersonell betydelse, vilket möjliggjorde att kontakttyper kunde identifieras 

även i filmen. Av detta framgår ett realiserat påstående från Försvarsmakten om att den 

stereotypiska bilden som finns av dem inte stämmer.  
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Det faktum att Försvarsmakten med denna kampanj vill stärka kvinnans naturliga position kan 

kopplas till genussystemet och principen om hierarki som bygger på att män anses ha högre 

status än kvinnor och vara mer lämpade för vissa yrken (Hirdman 2001). Försvarsmakten 

förmedlar med kampanjen budskap om att kvinnor visst platsar i detta mansdominerade yrke. 

Detta visar de genom olika feministiska ställningstaganden i både affischerna och 

kampanjfilmen bland annat genom symboliska attribut (venussymbolen), kontakttyper 

(manspreading) samt budskapet ”THE FUTURE IS FEMALE”. 

 Modelläsaren 

Kampanjen är utformad att skapa mening utifrån ett flertal olika visuella och språkliga 

resurser i samspel med varandra för att nå fram till modelläsaren.  

Genom sin kampanjfilm förmedlar Försvarsmakten diverse anti-stereotypiska attityder och 

budskap. Försvarsmakten skapar mening främst genom det personliga avståndet till 

modelläsaren och genom att visa upp olika kvinnor och män från olika kulturella bakgrunder, 

i olika åldrar och ur en personlig distans. Detta tyder på att Försvarsmaktens kampanj är 

inkluderande och de har på detta vis skapat en känsla av identifikation och närhet till dess 

modelläsare. 

De positiva affekterna är genomgående genom hela kampanjfilmen och realiseras genom stora 

leenden från nästan alla skådespelare vilket skapar samband mellan dem. De positiva 

affekterna kompletteras av den personliga distansen och öga-mot-öga-perspektivet till 

modelläsaren. Vilket ytterligare stärker identifikationsgraden hos modelläsaren och intresset 

av att komma till Försvarsmakten. Modelläsaren som konstrueras i denna kampanj är således 

någon som identifierar sig med någon eller några av personerna som visas upp i kampanjen 

och/eller känner sig träffad av de budskap som Försvarsmakten förmedlar. 

 Kritisk reflektion och vidare forskning 

Syftet med denna undersökning var att synliggöra vilka eventuella ideologier och 

framträdande budskap som Försvarsmakten lyfter fram i kampanjen KOM SOM DU ÄR. 

Genom analysen av affischerna och kampanjfilmen gick det att tyda (som tidigare nämnt) en 

stark feministisk ideologi vilket har framgått tydligt av analyserna för både affischerna och 

kampanjfilmen.  

Kampanjen förmedlar i sin helhet attityder och budskap om både mångfald och feminism och 

att modelläsaren ska kunna ”komma som den är”. Jag anser dock att affischerna och 

kampanjfilmen skiljer sig mycket åt och att kampanjen till sin helhet blir motsägelsefull.  
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Vissa av personerna i kampanjfilmen ser ut att vara för unga för att ansöka till 

Försvarsmakten samtidigt som uppmaningen KOM SOM DU ÄR förmedlar ett omedelbart 

krav på handling. Det strikta militära som står för en stor del av vilka Försvarsmakten är 

synliggörs inte alls i kampanjfilmen. För att bli antagen till Försvarsmakten krävs idag inte att 

man är ett visst kön, vilket förmedlas i kampanjen. Men det finns samtidigt mycket strikta 

krav på både fysik, ålder, mentalitet, medborgarskap osv. 

Affischerna rymmer som tidigare nämnt ett tydligt feministiskt budskap, men till skillnad från 

analysen av filmen som visar på anti-stereotypiska attityder ger dessa andra intryck. 

Affischerna avbildar yrkesverksamma kvinnor inom Försvarsmakten vilket går emot 

föreställningen om att myndigheten präglas av machokulturen och är ett yrke som enbart 

passar män. Enligt Thurén (2003) kopplas genus till vad som anses vara manligt och kvinnligt 

samt är kulturellt och socialt betingat. De avbildade kvinnornas visuella egenskaper kan 

således kopplas till ett samhälleligt ideal av den ”perfekta kvinnan” då de är ljushyade, smala, 

och med ett vackert yttre. Detta gör att jag upplever det övergripande budskapet KOM SOM 

DU ÄR som motsägelsefullt. Det religiösa attributet såsom kvinnans slöja eller symboliska 

attribut såsom en skateboard eller ett pingisracket anser jag absolut vara en indikation på att 

man kan ”komma som man är” men det är å andra sidan motsägelsefullt till det militära yrket.  

Vidare hade det varit intressant att utveckla forskningen kring Försvarsmakten i frågor om 

feminism eller mångfald. Hur förhåller sig egentligen Försvarsmakten till kvinnor som t.ex. 

vill bära slöja i tjänst? Det hade även varit intressant att kartlägga spridningen av 

yrkesverksamma kvinnor inom Försvarsmakten. Vart, geografiskt sett, finns dessa kvinnor i 

Sverige? Vilken typ av befattning har dem och hur ser deras bild av Försvarsmakten ut utifrån 

ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv? En sådan undersökning hade kunnat besvarat 

frågan hur inkluderande Försvarsmakten egentligen är. 
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((Ler stort))                                                                         kommentar om handling som utförts 

[  Bakgrundsljud: kom som du är  ]                                   Samtidigt tal 

TJEJ 1: Det finns typ en stereotypisk                                En viss person talar 

http://www.layer1.se/portfolio/forsvarsmakten-klara-g/

