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Sammanfattning 

År 2012 formulerade Försvarsmakten ett styrdokument över det interna jämställd- och 

jämlikhetsarbetet inom organisationen och dess personalstyrka. Kvinnor har under lång tid 

varit underrepresenterade i allmänhet och befattningsmässigt segregerade från män inom 

myndigheten. I dokumentet klargörs att diskriminering och missgynnande behandling av 

personalen aldrig kan vara tillåten, att Försvarsmakten ser sig själv som normgivare inom 

jämställdhetsområdet och att personalsammansättningen ska spegla det svenska samhället. 

Försvarsmakten formulerar därmed en önskan om ökad mångfald bland sin personal. 

Mellan åren 2012 och 2014 har det inte uppvisats någon förändring av den interna 

personalsegregationen. Kvinnor och människor av annan etnisk härkomst utför fortfarande 

samma andel av personalstyrkan i stort, och är fortfarande i hög grad exkluderade från 

många positioner och befattningar. 

Utgångspunkten för den här studien är att en del av orsaken till denna personalproblematik 

står att finna redan i rekryteringsskedet, i det material som myndigheten använder för att 

attrahera framtida medarbetare. Syftet är därför att identifiera hur Försvarsmaktens 

rekryteringsmaterial väljer att framställa kvinnor och människor av annan etnisk härkomst 

gentemot hur man väljer att framställa svenska män. 

Det empiriska materialet består av de fem broschyrerna 1000 möjligheter, Hårt och mjukt, 

Med omedelbar verkan, Vägen in och Värt att försvara. Dessa har granskats såväl textuellt 

som visuellt med diskursanalytisk metod. 

Studien har kommit fram till att Försvarsmaktens rekryteringsmaterial bär på ett diskursivt 

budskap där män och kvinnor har skilda ansvars- och kompetensområden inom 

myndigheten. Kvinnor ses som önskvärda medarbetare men bär på skiftande egenskaper 

och passar därmed bäst i andra befattningar än män. Beträffande människor av annan etnisk 

härkomst har studien inte funnit något entydigt diskursivt budskap. 
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1. Inledning 

Försvarsmakten i Sverige har, liksom många andra myndigheter, en uttalad ambition om en jämn 
fördelning av sin personal utifrån kön, etnicitet, sexuell läggning m.m. vilket formuleras i ett 
styrdokument för jämställdhet och jämlikhet (Försvarsmakten, 2012). I dokumentet nämns inte 
enbart att det inom Försvarsmakten aldrig kan vara tillåtet med diskriminerande eller missgynnande 
behandling eller trakasserier av personal, det nämns också explicit att Försvarsmakten ser sig själva 
som normgivare och att personalsammansättningen därmed ska spegla det svenska samhället 
(Försvarsmakten, 2012). 

Försvarsmakten hänvisar också i dokumentet till diskrimineringslagstiftningen där 3kap §9 lyder: 

När det på en arbetsplats inte råder en i huvudsak jämn 
fördelning mellan kvinnor och män i en viss typ av arbete eller 
inom en viss kategori av arbetstagare, ska arbetsgivaren vid 
nyanställningar särskilt anstränga sig för att få sökande av 
det underrepresenterade könet. Arbetsgivaren ska försöka se 
till att andelen arbetstagare av det underrepresenterade könet 
efter hand ökar. (SFS 2008:567). 

Vidare menar Försvarsmakten i dokumentet att ett verksamhetsintegrerat jämställdhets- och 
jämlikhetsarbete är en förutsättning för att kunna uppfattas som en positiv, utvecklande och hållbar 
arbetsgivare och att det är viktigt att synliggöra dessa komponenter i myndighetsuppdraget som 
bygger på demokratiska principer. Försvarsmakten eftersträvar rätt kompetens och rätt förmåga 
oavsett kön och etnicitet. Kravprofiler och intervjuer sägs vara viktiga instrument i att säkerställa 
heterogenitet i personalsammansättningen (Försvarsmakten, 2012). Det finns alltså tydligt 
formulerade målsättningar att vara en arbetsgivare som både är och uppfattas som jämställd och där 
diskriminering mellan kön eller etnicitet inte förekommer. Försvarsmakten har en uttalad och 
fastställd mångfaldsambition som ska genomsyra hela verksamheten och som ska gälla alla 
personalgrupper utan undantag. 

Samtidigt består Försvarsmaktens personal i dagsläget av 87 procent män sett över alla 
personalkategorier (Försvarsmakten, 2015). Tydliga skillnader mellan personalkategorierna existerar, 
där andelen kvinnliga yrkesofficerare är så låg som 6 procent emedan andelen kvinnor bland 
kategorin civilanställda är hela 41 procent. Jämfört med tidigare år har dessa siffror varit så gott som 
oförändrade sedan 2012 (Försvarsmakten, 2015), samma år som ovan nämnda policydokument 
antogs. Statistik över hur stor andel av de anställda som är av annan etnisk härkomst än svensk finns 
ej upprättad av myndigheten. En uttalad målsättning från personaldirektör Per-Olof Stålesjö från 
2012 nämner dock att 300 kvinnor och män av alla nyanställda ska ha utländsk bakgrund (Sveriges 
Radio, 2012). Det totala antalet nyanställda år 2012 var 3827 (Försvarsmakten, 2015) vilket skulle 
indikera att målsättningen för andelen utlandsfödda nyanställda ligger vid knappt 8 procent av 
personalen.  

Eftersom Försvarsmakten explicit uttrycker diskrimineringslagens 9§ i sin mångfaldsambition bör 
man kunna utgå ifrån att Försvarsmakten väljer att aktivt arbeta med att rikta in sig mot kvinnor och 
människor av annan etniskt bakgrund vid nyanställning. Lagen säger nämligen att skillnader i 
personalrepresentation ska minskas. Om Försvarsmaktens mångfaldsambition är integrerad i 
verksamheten och om man avser efterleva diskrimineringslagens 9§, då bör också 
rekryteringsmaterialet tydligt visa detta genom att framställa kvinnor och människor av annan etnisk 
härkomst som önskvärda och efterfrågade medarbetare, inte bara allmänt sett utan också särskilt 
inom de kategorier där underrepresentationen är som störst. 
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2. Syfte och frågeställning 

Syftet med studien är att identifiera på vilket sätt Försvarsmaktens rekryteringsmaterial vänder sig till 
underrepresenterade grupper med avsikt att stärka deras andel av personalsammansättningen. 

Utifrån syftet utformas följande frågeställning: 

- Uttrycker Försvarsmaktens rekryteringsmaterial en explicit ambition om jämställdhet, 
jämlikhet och/eller mångfald? 

- Hur framställs kvinnor och människor av utländskt ursprung i sin roll som 
försvarsmaktsanställda? 

- Finns det några skillnader i hur kvinnor och människor av utländskt ursprung framställs 
gentemot män av svenskt ursprung? 

3. Teoretiska utgångspunkter 

En nyckelförutsättning för att kunna uppfylla syftet är att utifrån en kritisk hållning granska och 
avkoda det diskursiva budskap som Försvarsmaktens rekryteringsmaterial förmedlar till sina läsare. 
Diskurser verkar genom vårt sätt att använda språket och därför är det också naturligt att den 
textuella och visuella språkanvändningen i materialet utgör en helt nödvändig källa för att finna ett 
specifikt diskursivt budskap. Undersökningens angreppspunkt är att identifiera hur Försvarsmaktens 
mångfaldsambition införlivas i det budskap som myndigheten sänder ut till allmänheten genom sitt 
rekryteringsmaterial. Det rör sig alltså om en granskning av hur en organisatoriskt fastställd ambition 
omsätts i ett reellt agerande, hur vilja omsätts i praktisk handling. Den inledande fråga som därmed 
uppstår är varför denna vilja formuleras från början. Varför har Försvarsmakten, vars primära uppgift 
är väpnad strid och vars främsta uppdrag är att ”[…] ansvara för Sveriges militära försvar och värna 
om Sverige” (Försvarsmakten, 2015), en ambition om att inkludera underrepresenterade grupper i 
sin personalstyrka överhuvudtaget? 

För att finna svaret tar studien sin ansats i Huntingtons och Janowitz teorier om relationen mellan 
det civila och det militära och de skiftande sociala värden som eftersträvas inom de två världarna. 
Studiens teorianknytning bygger på tre komponenter, civil-militär relation, civil kontrollform och 
upplevd hotbild. 

3.1 Den civil-militära relationen, funktionalitet eller värdering 

Samuel P. Huntington menar i sitt verk The Soldier and the State (Huntington, 1957) att sociala 
institutioner brottas med en intressekamp mellan två övergripande organisatoriska krav; ett 
funktionalitetsimperativ och ett värderingsimperativ. Funktionalitetsimperativet mål är att 
organisationen ska vara anpassad för att agera effektivt och kunna fullfölja sina uppgifter och 
uppdrag på ett ändamålsenligt vis. Värderingsimperativet mål är å andra sidan att organisationen ska 
införliva och aktivt representera och reproducera de sociala värderingar och rådande normer som 
existerar utanför organisationen, i övriga samhället. Interaktionen mellan dessa två övergripande 
krav utgör kärnan i den konfliktbalans som en stat försöker överbrygga genom en balanserad civil-
militär relation menar Huntington (1957:2). Den stat som betonar endera av de två kraven på 
bekostnad av det motsatta kommer lida brist på viktiga förutsättningar för institutionens 
myndighetsutövning. Den yttersta följden av en obalans i den civil-militära relationen kan bli en 
militär organisation som antingen står helt vid sidan om statens kontroll, fri att agera efter egna 
strategiska målsättningar, eller en organisation som istället står under direktkontroll av nationens 
folkvalda, där det egna handlingsutrymmet är lika med noll. Naturligtvis bör ingetdera av dessa 
ytterligheter vara önskvärda i en modern stat. Från Huntington härleder vi den första komponenten, 
den civil-militära relationens två imperativ; funktionalitet och värderingar. 
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3.2 Civil kontroll, civilisering eller militarisering 

Den andra komponenten utgörs av det som Huntington (1957) kallar subjektiv civil kontroll och 
objektiv civil kontroll. I den parlamentariska moderna nationalstaten är militära organisationer en del 
av statsapparaten och är således tvingad att lyda under den. Militären kan inte tillåtas att befinna sig 
vid sidan om det offentliga samhället som en fristående enhet. Det kommer alltid utövas en civil 
kontroll även över det militära; det är politiker, inte officerare, som beslutar om militärens 
konstitution och uppgifter. Men denna civila kontroll över det militära kan enligt Huntington 
(1957:80-85) ta sig två former, subjektiv eller objektiv. 

Den subjektiva kontrollen avser att civilisera militären, det vill säga att i möjligaste mån införliva de 
sociala värden och normer som de styrande själva lever efter. Subjektiv kontroll innebär alltså en 
aktiv strävan efter att samma intressen som råder inom grupper, partier eller ideologier i det civila 
också ska råda inom den militära organisationen. Subjektiv kontroll gör ingen skillnad på den civila 
och den militära sfären. Subjektiv kontroll kan därmed sägas försöka göra militären till en spegel av 
staten och har därför ett nära samband med värderingsimperativet. Den objektiva kontrollen i sin tur 
strävar efter att maximera den militära professionalismen, att militarisera militären och att göra den 
till ett verktyg för staten istället för en spegling av staten. Professionens lojalitet riktas till staten, inte 
till den som för tillfället styr staten. Objektiv kontroll hör därmed samman med ett 
funktionalitetsimperativ. Morris Janowitz (1960:233) uttrycker i The Professional Soldier sin syn på 
den objektiva civila kontrollen som att soldaten står ovanför politiken och utgör ett professionellt, 
oberoende ideal. 

3.3 Påverkan av andra stater, hot eller inte hot 

Den tredje byggstenen i förklaringsmodellen består i hur staten uppfattar sin utsatthet i relation till 
andra stater och aktörer i omvärlden. En poäng som både Huntington och Janowitz belyser är 
nämligen insikten om hur yttre stimuli påverkar och förändrar den militära organisationens 
konstitution. För både Janowitz och Huntington är det självklart att påverkan från en yttre omvärld 
på olika sätt kommer kräva en anpassning av samhällets institutioner, så även militären. I och med 
det nya hotet med kärnvapen som uppstod efter andra världskriget och ett nytt militärt spelfält 
menar Janowitz (1960:417-430) att armén genomgått en förändringsprocess där man lämnat en mer 
konventionell syn på sig själv som traditionella krigare beredda att dra ut i fält frammana militär 
seger till en självbild som snarare påminner om rollen som utrikespolitisk väktare. Förmågan och 
medlen för att helt kunna undvika konflikt, förhandla och bruka minimalt med våld är viktigare än 
förmågan och medlen för att genomföra massiva invasioner. Därmed ställs också helt nya krav på 
soldaterna och i grunden bottnar dessa nya krav i en förändrad syn på krig och konflikt som fenomen. 

Även om kärnvapen idag inte längre är någon nyhet är denna process fortfarande viktig att ha i 
minnet. Att tekniken gått framåt även inom militärindustrin och ytterligare nya metoder och medel 
uppkommit sedan 1960 förtar inte att andemeningen i Janowitz resonemang fortfarande är giltig. 
Huntington (1957) drar samma slutsats och ställer samma förändringsprocess i fokus men genom att 
istället koppla omvärldens evolution till den civil-militära relationen som helhet. Huntington (1957) 
går nämligen utanför den militära organisationens inre förändringsprocesser och menar att beroende 
på hur ett samhälle upplever hotfullheten i sin omvärld så kommer dess stat lägga tyngdpunkten i 
endera av de två vågskålarna av funktionalitet och värderingar. För en stat som upplever sig hotad 
kommer de rådande samhälleliga kraven premiera funktionalitetsimperativet på bekostnad av 
värderingsimperativet. För en stat som upplever en låg grad av hot kommer det omvända 
förhållandet råda. Nyckelordet här är upplever. Det är samhällets producerade bild av sin egen 
utsatthet som är avgörande för vilken riktning man väljer att gå. Därmed spelar också rådande sociala 
diskurser en viktig roll för ett lands militära riktning. 
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3.4 Sveriges situation, sambandet mellan komponenterna 

I och med Huntingtons och Janowitz insikter om militärorganisationens föränderlighet som svar på 
yttre omständigheter kan den tredje komponenten förklaras. Utgångspunkten är att Sverige bedöms 
vara en stat som upplever en låg grad av hot. Sverige har inte varit part i krig sedan 1814, Sverige 
kunde undvika att dras med i både första och andra världskriget och Sverige var under kalla kriget 
officiellt neutralt. Även om svenska soldater på frivillig basis deltagit i krigshandlingar i 
grannländerna, till exempel Finland och Norge, och deltagit i fredsbevarande insatser under FN-
mandat internationellt, så torde ändå det kollektiva minnet av krig och konflikt för den gemene 
svensken vara svagt. 

Därmed menas att Sverige tack vare sitt sociala avstånd till krig är en nationalstat som upplever låg 
grad av hot mot sin självständighet. Den civila kontrollen av militären i det svenska samhället 
kommer därför gå mot den subjektiva varianten och den civil-militära relationen kommer föredra ett 
värderingsimperativ. Hedlund (2013) bekräftar samma ståndpunkt med stöd av bland annat de 
försvarspolitiska reformer som genomförts under de senaste decennierna. Sedan 1984 har så gott 
som samtliga reformer och strukturprogram varit baserade på ett värderingsimperativ och en strävan 
efter att införliva politiska och ideologiska ambitioner såsom jämlikhet mellan könen och kulturell 
integration (Hedlund, 2013:14). 

I Sverige upplevs alltså reproduktion av sociala normer och föreställningar viktigare än den renodlade 
militära funktionaliteten. För den svenska kontexten innebär upplevelsen av lågt hot en tendens åt 
det subjektivt kontrollerade hållet och därmed ett högt krav på efterlevnad av sociala normer. 
I och med att strävan efter jämställdhet och jämlikhet på arbetsmarknaden är starka rådande sociala 
normer i det svenska samhället innebär det att Försvarsmakten som statsapparat förväntas utveckla 
en organisation som kan främja en sådan strävan. Därmed har Försvarsmakten krav på sig att aktivt 
delta i jämställdhetsarbetet och en del i ett sådant arbete kan utgöras av en mångfaldsambition. 
Nedanstående beskrivning avser visualisera sambandet mellan de tre redovisade komponenterna 
och hur detta samband i utmynnar i ett krav om praktisk handling. 

 

Figur 1. Presentation av sambandet mellan teoretiskt ramverk och undersökningsobjekt. 

Upplevd hotbild   Form av civil kontrollmetod   Efterfrågat imperativ   Förväntning från 
samhället   Organisatoriska krav   Praktisk handling 

 

Utifrån ovanstående resonemang utgår studien ifrån att detta flöde i en svensk kontext ser ut enligt 
följande: 

Låg upplevd hotbild  Subjektiv civil kontroll  Värderingsimperativ  Jämlik- och 
jämställdhetskrav   Mångfaldsambition  Jämlik rekrytering 

 

Denna förklaringsmodell visar att anledningen till att Försvarsmakten eftersträvar en 
mångfaldsambition i sin verksamhetsutövning beror på de sociala förväntningar som följer av 
värderingsimperativet, vilket i sin tur beror på att det svenska samhället inte upplever sin situation 
som militärt utsatt. Man skulle kunna uttrycka det så som att i Sverige har vi råd att låta vår 
försvarsmakt hänge sig åt andra värden än bara de rent militära. 
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4. Tidigare forskning 

4.1 Det militära som språk 

Att ordval som på olika sätt hemma i militär terminologi används i mediala, sportsliga, politiska och 
andra sociala sammanhang som metaforer för att tydliggöra ett budskap är långt ifrån okänt. 
Jansen och Cabo (1994) menar att det språk och de ord som användes av media i samband med 
rapportering från Gulfkriget på 1990-talet, på samma sätt som metaforer inom idrott, utgjorde 
viktiga retoriska verktyg för att bibehålla föreställningar om maskulinitet och förstärka diskursen om 
den västerländska mannens överhöghet, både i förhållande till kvinnan och till mannen av annat 
ursprung (Jansen & Cabo, 1994). Här liknas alltså krig med sport språkligt sett genom att de båda 
spelplanerna, både slagfältet och idrottsarenan utgör en grogrund för strukturella normer om 
manlighet och dominans. Precis som idrotten så ska den militära miljön vara förbehållen män enligt 
de metaforer som identifierades. 

Användandet av militär terminologi i icke-militära sammanhang menar Lori Hartmann-Mahmud 
(2002) utgör ett språkligt verktyg för beslutsfattare att vilseleda allmänheten ifrån statens 
tillkortakommanden. Hon använder sig av hur politiska metaforer om krig, till exempel war on drugs, 
war on poverty och war on terrorism nyttjas för att fokusera allmänhetens blick mot problemet, 
droger, terrorism eller fattigdom, som någonting som kan bekämpas med kraftfulla och aggressiva 
metoder likt en fiende i krig. Hartmann-Mahmud (2002) menar att krig som begrepp inte ger 
utrymme för dialog eller ifrågasättande och därför blir ett högst användbart uttryck för att legitimera 
politiska beslut som egentligen tjänar andra intressen än att lösa problemet. Hon argumenterar till 
exempel för hur fenomenet War on Drugs innebär en social acceptans att exportera och rusta 
colombianska styrkor med amerikanska vapen i syfte att bekämpa drogkarteller (Hartmann-
Mahmud, 2002), istället för inhemska sociala åtgärder som skulle minska själva efterfrågan av 
colombianska droger. Sådana reformer skulle nämligen dels innebära en kostnad och dels ett socialt 
erkännande att överordnade nordamerikaner är beroende av underordnade sydamerikaner och 
deras narkotika, emedan krigföringen istället inbringar exportpengar och samtidigt upprättbehåller 
en social bild av dominans. 

Det militära livet och dess värdesättande av uttryck som exempelvis lojalitet innebär också följder för 
vissa grupper i samhället, särskilt de som hamnar i konflikt mellan sina civila och militära åtaganden. 
Bourg och Segal (1999) har kommit fram till att den militära organisationen i grunden konkurrerar 
med andra lojalitetskrävande institutioner i människors liv, till exempel familjen. Ju mer lojalitet och 
arbetsplikt myndigheten kräver av sina anställda, desto större är risken att den anställde slutligen 
väljer att skifta sin lojalitet och tid till andra institutioner (Bourg & Segal, 1999). I de allra flesta fall är 
det de kvinnliga anställda som tvingas till sådana lojalitetsval. En myndighet som å andra sidan visar 
sig välvilligt inställd till sina anställdas familjer och fungerar som ett stöd snarare än en konkurrent 
för familjen kommer lättare kunna ha kvar sina anställda, då främst kvinnor eftersom de i högra grad 
påverkas av sin familjs situation än män. Att en militär organisation har svårt att locka till sig eller 
behålla kvinnor kan alltså ha sin orsak i att organisationen inte har tillräckligt välutvecklade rutiner 
och strukturer för familje- och anhörigstöd. 

4.2 Bilden av soldaten 

Levy och Sasson-Levy (2008) visar med hjälp av en fenomenologisk studie och ett femtiotal 
intervjuade soldater i Israel att den rådande strukturen inom militära organisationer inte alls 
fungerar som den ”sociala utjämnare” som många hävdar den vara, det vill säga ett socialt 
sammanhang där maktrelationer från övriga samhället inte har någon inverkan. Istället är den 
militära sammanslutningen högst marginaliserande för de som redan är marginaliserade i samhället, 
arbetarklassen. Dels så placeras soldater ur arbetarklassen oftare i befattningar av mindre 
kvalificerad art, medan medel- och överklassen har större tillgång till ledande befattningar och 
sådana uppgifter där civil akademisk erfarenhet är en önskvärd resurs, och dels uppfattas 
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deltagandet i det militära sammanhanget på olika vis från de olika klasserna (Levy & Sasson-Levy, 
2008). 

Att diskurser kan vara bedrägliga och utåt sett mycket väl kan stödja en syn på kvinnans jämställdhet 
men inåt sett verkar helt åt motsatt håll tydliggörs av Prividera och Howard (2012). Datasamling från 
studenter visade att deras syn på kvinnors deltagande i det militära initialt var positiv. Efterhand som 
datamaterialet analyserades vidare uppträdde dock en tydlig bild av den maskulina arketypen som 
den önskvärda normen i en krigsorganisation. Kvinnorna var visserligen välkomna men deras 
prestation och attribut skulle värderas efter en manlig idealbild enligt respondenterna, en 
motsägelse mot den ståndpunkt de visade öppet till att börja med (Prividera & Howard, 2012). 

Det är inte bara bland det civila samhället som ett språkbruk och ett handlingsmönster baserat på 
manlig överordning ger sig till känna. Även militära organisationer brottas med samma problematik 
internt. Och det paradoxala är att denna överordning inte enbart härrör från männen själva utan 
också från kvinnorna som genom sociala stigman och hot om exklusion känner sig tvingade att 
åsidosätta sin egen identitet. Sion (2008) har genom en fältstudie identifierat hur exklusionen av 
kvinnliga soldater i en nederländsk fredsbevarande styrka på Balkan manifesterat sig. Sion (2008) 
menar att kvinnor exkluderas på grund av uppfattningen om dem som hot mot rådande maskulina 
ordning och att denna exklusion sker på tre sätt, funktionellt, fysiskt och sexuellt. Funktionellt 
tilldelas kvinnor inte samma befattningar eller uppgifter som sina manliga kollegor trots samma 
formella ansvar och lika god förmåga. Fysiskt grundad exklusion baserades på föreställningen om 
kvinnan som svagare vilket skulle underminera kvalitén i den militära enheten. Kvinnor uteslöts 
därmed från de mest fysiskt krävande uppdragen eller där det fanns risk för stridskontakt. Den 
sexuella exklusionen gick ut på att mäns och kvinnors kroppar inte gavs samma normativa betydelse 
språkligt såväl som visuellt. Kvinnorna fick finna sig en jargong med tydliga könsnormativa förtecken, 
ibland på gränsen till grov. Dessutom reproducerades alla dessa exklusionsdimensioner av kvinnorna 
själva och de skapade en egen kollektiv identitet som tillhörande varken sina manliga kollegor eller 
andra, civila kvinnor (Sion, 2008). 

4.3 Vad rekryteringsmaterial förmedlar 

Bilden av det militära livet som något som endast ett visst utvalt strata av samhället bör ägna sig åt 
återkommer som synes i flera studier från vitt skilda angreppspunkter och kontext. Detta återspeglas 
även i det material som både svensk och utländsk försvarsmakt distribuerar till sina målgrupper. 

Ur genusperspektiv kan nämnas bland annat Brown (2012) som genom diskursanalys granskat 
rekryteringsmaterial som publicerats över en 30-årsperiod för samtliga de amerikanska 
försvarsgrenarna. Trots att kvinnor i numerär är en ökande andel av personalen menar Brown (2012) 
att framställningen av dem i rekryteringsmaterial överlag är av perifer karaktär men att skillnader 
existerar mellan de olika truppslagen. Armén som enligt Brown är den mest personalintensiva grenen 
har också frekvent framställd kvinnor på samma villkor som män i sitt rekryteringsmaterial. Kvinnor 
har fått ta plats i annonser och reklam och har framstått som en naturlig del av organisationens 
personal och med samma kapacitet och uppgifter som män, även om de aldrig framställts 
tillsammans med vapen. Inom övriga truppslag är dock bilden av kvinnan högst marginaliserad menar 
Brown (2012). Kvinnor framställs så långt som möjligt i andra kontext än strid och träning med vapen, 
deras roll begränsas till att vara sina manliga kollegors understöd och ”dekoration” och de kontext 
där kvinnor uppträder är ofta relaterat till annat än militär verksamhet (Brown, 2012). 

Hussain Asifa och Mohammed Ishaq (2001) har visat att ett stort hinder för rekrytering av personal 
med utländskt ursprung för armén i Storbritannien beror på en upplevd kultur av rasism och 
pennalism inom institutionen från allmänhetens sida. Denna stämpel består trots militärens ambition 
om en personalsammansättning som speglar samhällsbilden (Asifa & Ishaq, 2001) och är något 
armén måste arbeta för tvätta bort. Samma författare har också påtalat att en viktig orsak till att 
framförallt kvinnor med utländskt ursprung inte söker sig till militären beror på att denna grupp av 
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människor i stor utsträckning är omedvetna om de rekryteringsmetoder som är riktade särskilt till 
människor av utländskt ursprung (Asifa & Ishaq, 2004). Det finns alltså en viktig betydelse i att 
militären har förmågan att distribuera sitt budskap i stor omfattning bland sina målgrupper för att 
ens skapa en medvetenhet om verksamhetens önskan att ha en diversifierad personalsstyrka. 

Även den svenska militära kontexten med Försvarsmaktens och dess kampanjmaterial har studerats 
utifrån språkliga, semiotiska och diskursiva ansatser. Solberg (2014) som har undersökt innehållet i 
rekryteringsbroschyren Vägen in kommer till slutsatsen att kvinnor och män framställs enligt 
stereotypiska föreställningar och där männen tillåts ta plats, visas upp som mer handlingskraftig och 
får allmänt mer uppmärksamhet än kvinnorna som istället figurerar i mjukare miljöer och 
sammanhang, framstår som mer passiva och uttrycker en mimik som inte är lika allvarsam och 
sammanbiten som sina manliga kollegor (Solberg, 2014). I och med att männen i större utsträckning 
visas upp i andra sammanhang och i andra manér än kvinnor menar Solberg (2014) att 
identifikationsmöjligheterna för män till den militära verksamheten är betydligt större än för kvinnor. 

Egevad (2013) visar i sin tur med hjälp av diskursanalys av Försvarsmaktens kampanjmaterial i form 
av affischer, att den diskurs som Försvarsmakten försöker reproducera i sin marknadsföring betonar 
vikten av myndigheten för att kunna lösa samhälleliga och humanitära problem snarare än som 
krigsmaskin. Egevad (2013) menar att Försvarsmakten vill visa upp en bild av att den nya tidens 
säkerhetspolitiska hot utgörs av naturkatastrofer, social instabilitet och terrorism snarare än 
krigsförklaringar. Men Egevad (2013) belyser också att Försvarsmakten genom sina affischer vill odla 
en diskurs där man framstår som en arbetsgivare som erbjuder och prioriterar meningsfulla uppgifter 
och självutveckling snarare än hög lön. Det är alltså delvis utifrån konkurrensskäl som myndigheten 
väljer att utforma sitt material, ett tecken som skulle kunna ange att även Försvarsmakten erkänner 
och väljer att försvara djupare ideologiska värden om marknad, konkurrens och ekonomi. 

4.4 Nuvarande rekryteringssituation i Försvarsmakten 

Jonsson (2013, 2014) har samlat rekryteringsdata som tillsammans med myndighetens egna 
offentliga statistik (Försvarsmakten, 2015), visar inte bara på en kraftig överrepresentation av män 
bland de anställda utan från vilken man också kan dra värdefulla slutsatser om kvinnornas numerära 
betydelse för den personella uppfyllanden. Grundläggande militär utbildning (GMU) är numer, med 
det tidigare värnpliktssystemet avskaffat, det första steget in i Försvarsmakten för blivande militär 
personal.  Utifrån data från Jonsson (2013) sökte totalt 4190 kvinnor till GMU år 2013. Totalt sett 
ansökte det året nästan 22000 personer från båda könen. Av dessa blev sammanlagt 5256 sökande 
antagna och fick således påbörja sin GMU. Av de 5256 som blev antagna var 821 kvinnor och 4415 
män. Här identifieras därmed en tydlig indikation på hur liten vikt kvinnorna, ur ett strikt numerärt 
synsätt, har på personalstyrkans sammansättning. I och med att 4190 kvinnor totalt sökte GMU och 
sammanlagt 5256 av båda könen blev antagna så visar enkel matematik att inte ens om samtliga 
kvinnor som sökte skulle blivit uttagna så hade platserna fyllts. Till och med om kvinnorna haft ett 
hundraprocentigt urvalsgenomslag så skulle det fortfarande finnas behov av att rekrytera ca tusen 
män. Om man vänder på resonemanget så ser man utifrån Försvarsmaktens egen statistik 
(Försvarsmakten, 2015) att 3799 av drygt 29000 redan anställda år 2013 var kvinnor. Det innebär att 
även om samtliga kvinnor sade upp sin anställning imorgon dag så skulle den personella förlusten 
med råge kunna ersättas även om man bara hade de 4415 männen som togs ut till GMU det året att 
tillgå. Samma förhållande återkommer även bakåt i tiden. Siffrorna redovisas i nedanstående tabell. 

Slutsatsen från Jonsson (2013) och Försvarsmakten (2015) blir att ur ett rent kvantitetsmässigt 
synsätt så är kvinnornas påverkan på myndighetens personalsammansättning avsevärt mindre 
betydelsefull än männens, både när det gäller nyanställning och vid avsked. De kvinnliga anställda är 
numerärt sett enkelt ersättningsbara av män. Att rikta in sina rekryteringsåtgärder mot kvinnor som 
specifik målgrupp kan därför riskera att ge ett sämre utslag för den som enbart är ute efter att fylla 
tjänsterna. Samtidigt menar Jonsson (2014) att ur ett taktiskt och resultatinriktat perspektiv så är en 
jämlik fördelning mellan könen stället någonting gott. En mer kvinnofokuserad rekrytering kan med 



8 
 

andra ord påverka kvantitativa mått negativt samtidigt som det påverkar kvalitativa mått positivt för 
verksamheten. 

Tabell 1. Samlad data från Jonsson (2013) och Försvarsmakten (2015) över antalet sökande, uttagna 
och redan anställda år 2013. 

KÖN SÖKANDE 2013 ANTAGNA TILL GMU 2013 REDAN ANSTÄLLDA 2013 

MAN 17 633 4 415 25 423 

KVINNA 4 190 841 3 799 

SUMMA 21 823 5 256 29 222 

 

4.5 Studiens position i forskningsfältet 

Studien avser tillföra kunskap till fältet genom sin utgångspunkt i kritiskt diskursanalys av det 
rekryteringsmaterial i broschyrformat som Försvarsmakten publicerat. På så sätt distanserar sig 
studien från den tidigare forskning som baserats på att granska normer, diskurser eller beteenden i 
den operativa verksamheten eller dess personalkollektiv, såsom till exempel Levy och Sasson-Levy 
(2008) samt Sion (2008). Dessa är inriktade gentemot den redan anställda personalen och den 
organisation i vilken de arbetar, något som står utanför den här studiens ram som istället fokuserar 
på det budskap som utsänds till personer som ännu inte vunnit inträde till arbetsplatsen. I och med 
detta kan studien jämföras med exempelvis Brown (2012) samt Asifa och Ishaq (2001, 2004) men 
särskiljer sig från dessa då den nationella kontexten är annorlunda, Sverige till skillnad från USA 
respektive Storbritannien. Studien ligger därmed närmast det arbete som gjorts av Egevad (2013), 
vilket den dock kompletterar med ett annorlunda format på det empiriskt material som granskats, 
samt Solberg (2014) vars empiriska bas begränsas till den enda broschyren Vägen in. Studien utgör i 
så måtto ett komplement till Solberg (2014) såväl empiriskt som metodologiskt. Där Solberg (2014) 
dels begränsas till en enstaka empirisk källa samt nyttjar en mer retorikanalytisk, semiotisk ansats så 
intar den här studien istället en position med något större empirisk omfång och en kritisk 
diskursanalytisk metod. En väsentlig skillnad kan därmed förklaras att där Solberg (2014) betraktar 
materialet och dess karakteristika som sådant, som en isolerad ontologisk enhet, så avser den här 
studien istället lyfta materialet och granska det i dess roll som budbärare inom ett paradigm. 

5. Metod 

5.1 Diskurs 

Diskursanalytikern Norman Fairclough menar att vårt sätt att kommunicera med varandra, vårt 
språk, innehåller någonting mer än bara det budskap vi explicit försöker uttrycka. Inbäddat i språket 
finns en underliggande social kontext, en relation som binder talaren och lyssnaren till varandra 
genom sociala praktiker och maktutövning. Fairclough (2015:8) menar att diskurs är språk i en 
relation med andra faktorer i den sociala processen. Således menar Fairclough (2015) att en diskurs 
är intimt sammanlänkad med makt, ideologi, sociala förändringsprocesser och rådande 
samhällsordning. Faircloughs poäng här är att det sätt vi kommunicerar med varandra på är en 
återspegling och en reproduktion av de sociala förhållanden som existerar mellan oss. Genom att 
granska hur språket används, dels vad som sägs men också hur det sägs, kan dessa underliggande 
sociala relationer och förhållanden mellan producenten och konsumenten av informationen 
blottläggas. 

En diskurs består dock inte enbart av en passiv och omedveten spegling av rådande strukturer, 
diskursen utgör också ett verktyg som talaren aktivt kan använda för att upprätthålla eller förändra 
dessa strukturer. Diskurs befinner sig i dialektiskt förhållande till andra sociala processer (Fairclough, 
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2015:37). Diskursen är lika mycket ett resultat av maktförhållanden som den är ett verktyg för att 
reproducera maktförhållanden. Medina (2013:53) menar att diskurser är idéer som formar sociala 
krafter och utgör en del i samhällets maktrelationer. Diskurser utgör ett särskilt sätt att representera 
delar av vår omvärld så att det främjar specifika intressen. Diskurser är både sociala produkter och 
sociala instrument, både formade och formande (Medina 2013:54). 

Ingen diskurs existerar oberoende från andra diskurser. Självklart kan diskurser nyttja begrepp, 
konventioner och ambitioner från andra diskurser men diskurser kan också sägas vara helt beroende 
av existensen av en motstående diskurs. Ett exempel på ett sådant ömsesidigt beroende blir synliga 
bland annat i diskurser om etnicitet och historiska relationer mellan stater eller folk. Hjerm och 
Peterson (2007:15-16) beskriver just hur begreppet etnicitet ingår som en del i diskurser om 
främlingen. Etnicitet kan alltså ur diskursanalytiskt perspektiv betraktas som en social konstruktion 
fastkilad mellan å ena sidan majoritetssamhällets diskurs om främlingar och å andra sidan den 
specifika gemenskapens diskurs om sig själva. Precis som diskurser existerar i ett dialektiskt 
förhållande med kommunikativa handlingar så existerar de samtidigt i ett dialektiskt förhållande med 
varandra. För att bygga vidare ur ovanstående exempel; det finns ingen främling om det inte 
samtidigt finns en förtrogen! Kaufman (2001) förklarar samma dialektiska diskursiva förhållande ur 
ett etnopolitiskt perspektiv genom att hänvisa till krigen på Balkan. Med en aktiv och målmedveten 
produktion av historiska myter skapades etniska diskurser från såväl serber, kroater och bosnier som 
med sina konflikterande intressen gav upphov till förutsättningar och bränsle åt några av 1900-talets 
mest förödande år. Här återförs resonemanget kort till tidigare redovisade teorier om den hotade 
respektive ohotade staten. Som nämndes i kapitel 3 så är nyckelordet i en stats hotupplevelse just 
ordet upplevelse. Det finns alltså en reell möjlighet för en hegemonisk institution eller intressegrupp, 
att utifrån diskursiva budskap aktivt driva den militära politiken i en viss riktning. 

5.2 Kritisk Diskursanalys enligt Norman Fairclough 

Studiens metod för att nå fram till ett svar på frågeställningarna tar sin grund i Kritisk Diskursanalys, 
på engelska Critical Discourse Analysis och framgent förkortat CDA. 

Fairclough (2015) menar att diskurs upprättas med hjälp av tre analytiska dimensioner i den sociala 
kontexten. Grundföreställningen är alltså som tidigare redogjorts, att vårt språk utgör en form av 
social praktik mellan kommunikatörerna. I bruket av vårt språk ligger inbäddat en socialt 
determinerad process som placerar utgivare och mottagare i ett socialt sammanhang med varandra 
och med övriga världen (Fairclough, 2015:57). Denna sociala praktik utgörs dock av något mer än 
bara själva den kommunikativa handlingens budskap, den har en interaktiv och en kontextuell 
bakgrund som inte nödvändigtvis ligger synligt för den enskilda kommunikatören. 

Den första diskursiva dimensionen är texten. Fairclough (2015) begränsar inte begreppet text till att 
enbart behandla det skrivna ordet, i realiteten kan andra språkliga yttringar analyseras på samma 
sätt. Texten är alltid den språngbräda från vilken de nästkommande två, mer underliggande 
beståndsdelarna kan skönjas. Texten, det vill säga det sätt på vilket vi använder vårt språk, vad vi 
säger, hur vi säger det och när vi väljer att säga det återfinns på den lägsta sociala nivån; den sociala 
situationen. Det är i den sociala situationen som mötet mellan människor äger rum öga mot öga eller 
via ett medium, det är här vi i praktisk handling försöker reproducera våra diskurser för en annan 
individ. Textens innehåll bär på ett genomtänkt budskap, en agenda, ett högre syfte. Det är detta 
abstrakt formulerade högre syfte som manifesterar sig i konkret handling genom texten som verktyg. 
CDA som metod försöker förklara vilka budskap texten bär på (Fairclough, 2015:58). Vilka 
föreställningar, ideologier eller fördomar är det som yttrar sig genom den? 

Men texten uppkommer inte ur ett socialt vakuum, den utgör en medveten och avsiktlig produkt från 
företrädare för ett specifikt intresse. Att förstå innebörden i en diskurs innebär därmed att man 
behöver kliva utanför texten och dess innehåll för att studera både den produktiva process som gett 
upphov till texten och den tolkande process genom vilken mottagaren förstår texten. Här befinner 
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man sig på nästa sociala nivå enligt Faircloughs modell; den sociala institutionen (Fairclough, 
2015:57). Om diskurser är att uppfattas som en social praktik och texten är diskursens bärande 
pelare, då måste texten själv vara sammanlänkad med en specifik kontext. Någon har vid ett speciellt 
tillfälle under speciella föreställningar och med speciella mål skapat texten till sitt verktyg. För att 
förstå helheten av en diskurs måste man på denna nivå identifiera denna någon och dess speciella 
föreställningar. Samtidigt får man inte glömma att även mottagaren av en text befinner sig i en social 
kontext som är avgörande för hur texten kommer förstås, tas emot och absorberas. 
CDA avser här tolka sambandet mellan texten och interaktionen (Fairclough, 2105:58). Vem skapade 
texten? Vem är dess avsedda mottagare? Hur är budskapet ämnat att förvärvas? 

Men inte heller de avsikter från producenten som identifieras på den sociala institutions-nivån 
uppkommer ur ett socialt vakuum. De värden, mål och ambitioner som en specifik producent vill 
förmedla finner sin grund i det övergripande sociala sammanhang som producenten befinner sig i. 
För att förstå en diskurs måste därför även de rådande ideologier och paradigm som gör sig gällande i 
producentens omvärld identifieras. Man befinner sig nu på den högsta abstraktionsnivån för 
diskursanalys; den sociala kontexten (Fairclough, 2015:58). Målet på denna nivå är att urskilja de i 
samhället djupt rotade, omfattande kollektiva föreställningar om världen, vars fundamentala värden 
utgör själva kärnan i diskursen. Det är dessa värden som diskursen i slutändan har för avsikt att 
beskydda och reproducera och som i sin tur formar diskursens innehåll. 
CDA:s syfte på den sociala kontextens nivå blir att förklara sambandet mellan kontext och 
interaktionen (Fairclough, 2015:59). Vilka samhälleliga värden eller dominansförhållanden är det 
producenten erkänner och försöker sprida till mottagaren? 

5.3 Faircloughs systematiska analys för textmaterial 

En diskursanalys av innehållet i en text innebär att dels utröna vilket underliggande budskap den 
situationella dimensionen framhäver och dels hur detta budskap relaterar till den kontextuella 
dimensionens övergripande ideologiska föreställningar om världen. Fairclough (2015:130) ställer upp 
ett ramverk för systematisk analys enligt CDA bestående av tio analysindikatorer. Dessa är ordens 
erfarenhetsbundna betydelse, ordens relationsbundna betydelse, ordens expressiva betydelse, 
metaforer, erfarenhetsbundna betydelser i grammatiken, relationsbundna betydelser i grammatiken, 
expressiva betydelser i grammatiken, meningsbyggnad, interaktiva konventioner samt övergripande 
strukturer. 

Med ordens och grammatikens erfarenhetsbundna betydelser menas att man söker svar på frågan 
huruvida texten bär på ett budskap från en specifik uppsättningar av föreställningar (Fairclough, 
2015:131,137). Finns det någon ideologi, tro eller vedertagen kunskap som förmedlas genom texten 
och vilka klassifikationer använder man sig av för att beskriva världen? Fairclough har utvecklat en 
metod för att finna dessa erfarenhetsbundna betydelser genom att dissekera ordföljden i satsdelar 
för att därigenom identifiera textens process och deltagare (Fairclough, 2015:137-140). Genom att 
bland annat studera i vilken ordningsföljd en menings subjekt, predikat och objekt står skrivet, om 
processen är aktiv eller passiv samt hur tydlig texten är i sitt sätt att beskriva parters medverkan och 
inblandning i händelseförloppet, kan ideologiska budskap belysas. 

Ordens och grammatikens relationella betydelser syftar på frågan om textens innehåll beror på och 
hjälper till att reproducera sociala relationer och hur det i så fall går till. (Fairclough, 2015:134,141) 
För att belysa en texts relationella betydelse använder Fairclough verktygen form, modalitet och 
pronomen. Man undersöker huruvida texten är förklarande, befallande eller frågande, vilket implicit 
kan ange vilken grad av relation som existerar mellan parterna i texten. Att befalla symboliserar till 
exempel en auktoritativ ställning. Hur personliga pronomen används är också av stor vikt. När och i 
vilka sammanhang används ordet vi eller de och andra ord som anger en tillhörighet? Vem i 
meningen är det som är givaren och vem som är adressaten? 
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Den expressiva betydelsen hos ord och meningar avser hur producenten väljer att använda elevation 
eller depression för att upprätthålla en bild av auktoritet och det önskvärda (Fairclough, 
2015:135,144). Expressiva betydelser är därmed viktiga i en diskurs reproduktion av hierarkier mellan 
sociala identiteter. Vilka bekräftande ord används i ett påstående och hur starka är dem? I vilka 
sammanhang används till exempel ordet måste istället för ordet kanske? För att hitta expressiva 
betydelser letar man alltså efter vilket val av synonyma eller närliggande ord som textproducenten 
nyttjar och vilka skiftande betydelser man därmed vill åskådliggöra. Varför väljer man att använda 
ordet soldat istället för krigare? 

Undersökning av metaforer handlar om att analysera vilka typer av metaforer som används för att 
beskriva fenomen i texten (Fairclough, 2015:136). När väljer man ord som egentligen hör hemma i 
andra vokabulär än för den aktuella kontexten för att beskriva ett skeende och vad betyder dessa? I 
en militär kontext kan man till exempel ibland höra att stridsspetsar och missiler kan anfalla med 
kirurgisk precision. Vad är syftet med denna metafor? Vilka associationer väcker denna medicinskt 
härledda term i ett militärt sammanhang? 

Meningsbyggnad avser hur textens meningar sitter ihop som enhet (Fairclough, 2015:145). Finns en 
tydlig sammanhållning mellan orden, vilka kopplingsord används mellan satser, var i meningen ligger 
budskapets tyngd, när väljer man att använda reducerade subjektsformer såsom han, hon, den, det 
och när väljer man istället att skriva ut personens eller tingets fullständiga form? 

Med interaktiva konventioner menas hur interaktion mellan flera parter beskrivs i texten. 
(Fairclough, 2015:147) Vem tillåts mest utrymme och hur ser de kommunikativa 
beroendepositionerna ut mellan parterna? Försöker en person implicit med suggestiva metoder 
plantera en föreställning eller ett förhållningssätt hos den andre? Vem har det kommunikativa 
övertaget i dialogen, vem leder och följer, vem har handlingsfrihet att välja frågor och vem är 
begränsad till att enbart svara? Interaktiva konventioner är av naturliga skäl relevanta först vid en 
uttryckt dialog av någon form, till exempel en intervju. 

Det sisa analystemat är de övergripande strukturerna. (Fairclough, 2015:151) Här undersöker man 
från ett övergripande perspektiv hur texten är uppbyggd. Vilka element, händelseförlopp eller 
textsegment beskrivs och i vilken logisk ordning kommer de? Är ordningsföljden i texten baserad på 
kronologi eller utifrån budskapets diskursiva vikt? Är vem som helst mottaglig för innehållet i texten 
eller riktar det sig till en specifik målgrupp? 

5.4 Metoddiskussion; CDA i studien 

Faircloughs modell av CDA som metod bygger på förståelsen av sambandet mellan de tre sociala 
nivåerna. Ett metodologiskt krav för en komplett genomförd CDA enligt Faircloughs standard är 
därför att såväl den textuella, den institutionella och den kontextuella nivån kan betraktas. I och med 
detta krav och den begränsning i form av tid, resurser och tillgång till data som gör sig gällande, 
medger jag därför att den metodansats från vilken det empiriska materialet analyseras utgör en 
metodologi som är stark influerad och styrd av, men inte utgör en direkt spegelbild av, Faircloughs 
modell. För det första kommer några resultat från den institutionella nivån inte redovisas då jag inte 
haft tillgång till varken den arbetsplats eller de befattningshavare som formulerat det empiriska 
materialet. Jag har inte heller haft tillgång till avsedda konsumenter för materialet eller de personer 
som avbildas i materialet. För det andra är CDA en metod utvecklad för analys främst av textuella 
källor, det vill säga det skrivna ordet. Det empiriska materialet utgörs främst av visuella 
framställningar. Att analysera bilder är inte CDA:s huvudsakliga användningsområde. Därmed är det 
en berättigad fråga att granska hur studiens val av metod, som dels inte är utvecklat för detta syfte 
och dessutom kommer utlämna en diskursiv dimension i analysen ändå är ett ändamålsenligt val. Att 
CDA är ett berättigat val av övergripande metod för den här studien trots de synliggjorda 
begränsningarna beror främst på dess djupa dialektik, dess exponering av förhållandet mellan språk 
och ideologi. Till skillnad mot andra text- och bildanalytiska metoder, vars process mycket väl också 
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må vara lämpade just för det aktuella materialet men vars fokus baseras enbart på undersökning av 
materialet som sådant, så ligger CDA:s tyngdpunkt inte på det enskilda fenomenet utan på 
fenomenets plats i ett sammanhang. CDA är i den bemärkelsen en analys av relationer i ett holistiskt 
system hellre än en analys av de i systemet ingående enskilda delarna. CDA har också för avsikt att 
blottlägga förekomsten av dolda maktrelationer som reproduceras med hjälp av en given diskurs. 
Kopplat till syfte och frågeställning blir det då fullt förståeligt att CDA utgör ett ändamålsenligt val av 
övergripande metod eftersom det är precis en sådan relation mellan det situationella och det 
kontextuella, i detta fall mellan rekryteringsmaterialet och mångfaldsambitionen, som undersöks. 

 

Figur 2. Presentation av tillämpningsformen av CDA i studien. 

 

Situationell nivå  Institutionell nivå Kontextuell nivå 

Rekryteringsmaterial  Utgivare/läsare Mångfaldsambition 

 

 

5.5 Markörer och Wangs systematiska analys för visuellt material 

För att möjliggöra analysen av ett diskursivt budskap i materialet används en metod för visuell CDA 
som Wang (2014) konstruerat där förekomsten, fördelningen och samspelet mellan väsentliga 
meningsbärande markörer studeras. Wang (2014) har bland annat använt sig av sådan metod vid 
diskursanalys av hur nyhetsbilder framställer buddhistiska munkar och deras ledare Dalai Lama. 
Genom en noggrann kategorisering av närvarande meningsbärande element och deras samband 
gentemot varandra kan det visuella budskapet avkodas på i princip samma sätt som sker med ett 
textburet budskap, på den situationella diskursiva nivån (Wang, 2014:6). Istället för att granska en 
textmassas grammatiska sammansättning, som på sätt och vis skulle kunna benämnas som dess 
textuella markörer, så granskas en bildframställnings underliggande budskap utifrån samspelet 
mellan dess väsentliga visuella markörer.  

Markörer kan utgöras av sådant som bland annat fysiska objekt som den framställde individen 
hanterar, förekomsten av andra människor eller tecken på vilken miljö individen befinner sig i. 
Exempelvis är förekomsten av vapen eller stridsutrustning en bidragande markör för 
framställningens aktuella kontext. Betoningen ligger här på ordet bidragande eftersom markörerna 
aldrig verkar på egen hand. Det är först i samspel med andra markörer som ett socialt sammanhang 
kan byggas ihop och tolkas. För att exemplifiera detta resonemang så säger förekomsten av ett vapen 
i en bild i sig inte särskilt mycket, men förekomsten av vapnet i samspel med andra attribut från 
miljön eller personerna väver ihop framställningen till en helhet. Den situationella betydelsen ligger 
ofta djupt inbäddad i framställningen och måste plockas fram i ljuset, och det är för detta ändamål 
som markörerna blir viktiga redskap. Markörerna kan därför användas, uttryckas och tolkas på 
samma sätt som text när det gäller att analysera en diskurs, om än utifrån visuella snarare än 
textuella analytiska teman som Wang (2014) nyttjar. Varje markör bär på ett situationellt socialt 
värde. Den talar om för oss vilka aktioner, interaktioner och relationer som uttrycks i bilden. De 
medverkande personerna själva, miljön de befinner sig i, de fysiska ting de använder och den typ av 
aktivitet de utför kan alla betraktas som markörer. Vad som utgör och inte utgör markörer i en viss 
kontext uttolkas med andra ord av betraktaren och dennes syfte. Beroende på vad man ämnar 
granska och vilket perspektiv man intar kan de väsentliga markörerna förändras i en och samma 
framställning.  
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Man kan åskådliggöra detta på följande vis: I en civil miljö skulle blotta närvaron av ett vapen 
sannolikt framkalla kraftiga signaler både om situationen som sådan och om bäraren av vapnet. De 
som befinner sig på samma plats som en beväpnad person skulle kunna uppleva situationen som 
farlig och personen som en brottsling om vapnet är den enda synliga markören. Uppfattar man 
däremot ytterligare en markör, nämligen att personen bär blå uniform, så blir upplevelsen väsentligt 
annorlunda. Då är ”brottslingen” istället en polis, och känslan av fara omvänds till trygghet. I militär 
miljö är förekomsten av vapen något naturligt och som ensam markör betecknar vapnet därmed 
ingenting särskilt. Men i samband med andra markörer kan en mer komplett bild skapas av hur de 
framställda personerna förhåller sig till varandra och till sammanhanget. 

De väsentliga markörer som eftersöks i studiens bildmaterial samt genom vilka attribut de 
identifieras listas nedan. Eftersom markörernas varande enligt beskrivningen ovan är relativt 
betraktaren och dennes intentioner så kräver urvalet av nedanstående markörer en motivering för 
att försvara undersökningens validitet. Valet av dessa som utmärkande markörer beror dels på det 
angivna syftet och frågeställningen. I och med att kön och härkomst är själva utgångspunkten i 
syftesformuleringen måste dessa naturligtvis också granskas. Undersökningens syfte är utröna 
skillnader i hur individer framställs. Övriga markörer är därmed en subjektiv produkt av hur 
författaren väljer att värdera vilka skillnader i framställningarna som ska belysas. Trots sin 
subjektivitet så baseras ändå dessa markörer på författarens förförståelse genom lång erfarenhet 
som aktiv i Försvarsmakten och därmed kännedom om specifika symboler, handlingar och ting och 
deras sociala betydelse i militär kontext.  

 

Tabell 2. Valda visuella markörer samt hur de identifieras  

Markör Identifieras genom 

Kön Namn, utseende 

Härkomst Namn, utseende 

Kroppsspråk Bild 

Förekomst och hantering av redskap Bild 

Buren klädsel Bild 

Förekomst av kollegor Bild 

Värderingar, ambitioner, mål Text 

 

Inte helt olikt Faircloughs system för diskursiv analys av text ställer även Wang (2014) upp ett 
ramverk för systematisk analys av diskurs i bildmaterial. Med hjälp av de tio kategorierna aktiv 
process, reaktiv process, språklig process, symbolisk process, kontakt, socialt avstånd, vinklar, 
modalitet, informationsvärde och framträdande avser Wang skapa ett verktyg för att betrakta 
markörer i en bild på liknande sätt som Faircloughs verktyg att betrakta orden i en text. Aktiva 
processer syftar till att finna vem eller vilka av personerna i bilden som begår en aktiv handling. 
Reaktiv process i sin tur undersöker vilka som istället reagerar på någon form av stimuli. Språklig 
process berättar vilka som talar med varandra. Symbolisk process har med vilka synliga kulturella 
eller sociala symboler som syns i bilden, till exempel märken, tecken eller flaggor. Kontakt berättar 
vem i framställningen som är givare eller tagare i bilden och socialt avstånd har med den framställda 
kontextens avstånd till sin omvärld att göra, till exempel huruvida bilden visar en händelse som är 
offentlig kontra privat. Vinklar, informationsvärde och modalitet har med personernas och 
markörernas sätt att framställas att göra, det vill säga från vilken vinkel fotografiet är taget, vilken del 
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av bilden som ligger i kamerans fokus och var de olika markörerna är placerade gentemot varandra 
och om de kan antas befinna sig där naturligt eller har blivit arrangerade. Med visst fog kan man 
alltså hävda att var och en av Wangs systematiska visuella kategorier har en motsvarighet i 
Faircloughs textuella analys, där markörer kan liknas vid orden i en textmassa och där de visuella 
kategorierna kan motsvaras av textens betydelser och meningsbyggnad. 

6. Empiriskt material 

Det empiriska materialet består av tryckt information i form av broschyrer av rekryteringskaraktär 
med text och bild där huvudfokus ligger vid att ställa den enskilda individen i centrum genom en 
narrativ beskrivning av vad individen har för uppgifter och upplevelser i sin roll som 
försvarsmaktsanställd. Materialet omfattas av de fem broschyrerna Vägen in, 1000 Möjligheter, Värt 
att försvara, Hårt och mjukt samt Med omedelbar verkan, med ett totalt omfång på 114 sidor text- 
och bildframställningar. Produktionsåren spänner mellan 2011 för det äldsta materialet och 2014 för 
det nyaste. Allt empiriskt material är offentliga dokument och innehåller inte någon information med 
begränsad access. Materialet är konstruerad i syfte att distribueras bland allmänheten för att på så 
sätt sprida bilden av Försvarsmakten som en positivt laddad arbetsgivare. Eftersom materialet har 
detta ändamål kommer innehållet också vara icke-neutralt i så mening att det inte strävar efter att ge 
en objektivt korrekt beskrivning av Försvarsmakten som arbetsgivare eller arbetsplats. Meningen är 
att materialet ska utgöra en lockelse för människor att söka sig till myndigheten. Därmed måste man 
också vara medveten om att delar av den faktiska verkligheten inte kommer visas upp då sådana 
delar skulle kunna innebära ett negativt intryck på läsaren. Urvalet grundar sig i att materialet vid 
studiens genomförande utgör samtliga utgivna broschyrer av rekryteringskaraktär som ges ut 
centralt av Försvarsmakten. Tidigare forskning över svenskt rekryteringsmaterial har baserats på 
antingen en annan typ av medium såsom affischer (Egevad, 2013) eller endast på broschyren Vägen 
in (Solberg, 2014). 

Framställningarna har kategoriserats i fyra distinkta format, småbild, storbild, textruta samt 
personporträtt.  Småbilderna har karaktären av löst sammansatta, nästan slumpmässiga, bilder i 
avsevärt mindre storlek än de övriga formaten och som inte har någon synlig logisk koppling till 
varandra eller övriga format. Storbilderna består av bilder som täcker minst en kvarts sida i storlek 
men som kan vara så pass stora som ett helt tvåsidigt uppslag. Dess större storlek gör förvisso att 
storbilder återkommer i mycket lägre antal än småbilder men att dess koppling till sammanhanget i 
övrigt måste vara betydligt mer välgrundat än för småbilderna. Både småbilder och storbilder är ofta 
fria från anknuten text och budskapet finns därmed bevarat enbart i bilden. Textrutor utgörs av korta 
eller längre stycken med beskrivande eller uppmanande text till läsaren. De minsta textrutorna är i 
samma storlek som småbilder medan de större täcker ett helt uppslag. Till textrutan kan även vissa 
enkla, stiliserade eller grafiskt konstruerade effekter och geometriska figurer räknas, till exempel 
pilar, färgsättning och schematiska översikter. Personporträtt utgörs av ett samspel mellan text och 
bild. Dessa kan vara av varierande storlek från en kvartssida till ett tvåsidigt uppslag. 
Personporträtten framställer en enskild, igenkänd och namnsatt individ och dennes erfarenheter, 
upplevelser och historia inom Försvarsmakten. Personporträtten består således av en bild på den 
framställde samt till denna bild en anknuten textmassa. Här rör det sig alltså om ett budskap 
inbäddat i en samverkan mellan det visuellt uttryckta och det textuellt uttryckta. 

6.1 Bearbetning av materialet 

Nedan presenteras genom en exempelbild hur de visuella framställningarna har granskats efter 
förekomsten och sambandet mellan de sju ovan nämnda markörerna tillsammans med Wangs 
analyskategorier. Bilden är slumpmässigt utvald av framställningar i formatet storbild. Syftet är att 
åskådliggöra hur de meningsbärande markörerna enligt ovan redovisade lista yttrar sig, identifieras 
och samspelar. 
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Metodexempel 1: Slumpmässigt utvald bild som utgör exempel för analysmetoden. 

 

De i bilden förekommande markörerna har färgsatts för att illustrera hur de identifieras. Markörer 
för kön och härkomst (blå färg) visar att personen i bildens fokus har ljus hudfärg och är man. En 
person i bakgrunden har ljus hudfärg men kan ej könsbestämmas. En tredje person har ansiktet helt 
dolt. Markörer för kroppsspråk och klädsel (gul färg) visar att personen i fokus är beklädd i full 
stridsutrustning samt befinner sig i knästående skjutställning. Personerna i bakgrunden springer 
vilket man tydligt kan uppfatta dels på grund av deras kroppshållning och dels på grund av den 
fotografiska oskärpan över dem. Även de bär full stridsutrustning. Markören för redskap (röd färg) 
visar att vapen inte bara förekommer, de brukas också aktivt. Personen i fokus riktar sitt vapen mot 
något mål, bakgrundspersonerna riktar sina vapen rakt uppåt eftersom de samtidigt rör sig hastigt. 
Markören för kollegor (grön färg) visar att personen i fokus inte är ensam i situationen, det finns 
närvarande kollegor. Samtidigt kan man inte uppfatta någon social interaktion mellan personerna, de 
utför enskilda rörelser utan direkt inblandning av varandra. 
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Metodexempel 2: Presentation av hur markörer för kön och härkomst (blå), kroppsspråk och klädsel 
(gul), redskap (röd) samt kollegor (grön) identifieras. 

   

Genom att inkorporera antalet färgmarkeringar till listan med de sju valda markörerna blir det 
visuella resultatet följande: 

Tabell 3: Summering av antalet markörer som identifierats ur framställningen. 

Markör Förekomst 

Kön En man, två oidentifierade. 

Härkomst Två ljushyade, en oidentifierad. 

Kroppsspråk En person i knästående ställning, två personer springande. 

Förekomst och hantering av redskap Tre vapen. En radio. 

Buren klädsel Samtliga bär full stridsutrustning. 

Förekomst av kollegor Kollegor förekommer. 

Värderingar, ambitioner, mål Personlig information eller text förekommer ej. 

Denna endimensionella redovisning av förekomsten av de skilda isolerade markörerna var för sig är 
av ringa värde, men den utgör basen för en fortsatt flerdimensionell iakttagelse. Det är först när fler 
markörer granskas samtidigt och kategoriseras systematiskt som en kontext kan byggas upp och 
framställningen får liv. Det är då kan man uttolka en mening i vad som sker på bilden. Även fast det 
inte uttrycks explicit via någon förklarande text, så är det, genom att studera förekomsten av flera 
samtidigt existerande markörer och hur dessa kategoriseras enligt Wang (2014), rimligt att anta att 
situationen på bilden föreställer ett stridsmoment. Bruket av vapen, personernas kroppsspråk och 
den burna utrustningen tyder på det. Kopplat till studiens syfte, där kön och härkomst kan anses vara 
den analytiska utgångspunkten, så visar alltså framställningen ett stridsmoment där huvudpersonen 
är en ljushyad man i stridsutrustning som brukar sitt vapen aktivt i närvaron av kollegor. 
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Metodexempel 3: Åskådliggörande av hur markörer för kön och härkomst (blå) existerar tillsammans 
med markörer för kroppsspråk och klädsel (gul), redskap (röd) och kollegor (grön). I den heldragna blå 
cirkeln kan både kön och härkomst identifieras, i den streckade kan enbart härkomst identifieras hos 
personen. 

 

 

Tabell 4: Sambandet mellan existerande markörer och dess betydelse i systematisk visuell analys. 

Markör Analyskategori (Wang, 2014) 

Kön Modalitet & Framträdande: Personen i fokus är man. 

Härkomst Modalitet & Framträdande: Personen i fokus är ljushyad. 

Kroppsspråk Aktiv process: Snabb rörelse sker. 

Modalitet: Mannen på knä är i fokus. 

Förekomst och hantering av redskap Aktiv process: Mannen på knä riktar vapnet mot ett mål. 

Buren klädsel Aktiv process: Full stridsutrustning används. 

Förekomst av kollegor Språklig process: Interaktion pågår ej. 

Socialt avstånd: Publik stadsmiljö. 

 

7. Resultat 

Här presenteras de resultatmässiga teman som analysen kommit fram till. Till varje tema redovisas 
en förklarande text där eventuellt också ett tydliggörande exempel ur materialet presenteras 
tillsammans med en schematisk presentation av de analyskategorier som beaktats. Urvalet av dessa 
exempel har baserats på storlek, minst helsidesuppslag, som visuellt ger en större tyngd än mindre 
bilder, eller på grund av sin position i materialet, fram- och baksida, vilket blir det första respektive 
sista läsaren möter och därmed skapar viktiga intryck. 
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7.1 Fler män än kvinnor, fler med svenskt utseende än med utländskt utseende 

Att resultaten pekar på en viss överrepresentation av män och personer med svensk härkomst är 
måhända ingenting överraskande. Att det ser ut på det sättet i broschyrerna skulle nämligen kunna 
förklaras med att det ser ut på, alternativt upplevs se ut på, det sättet i verkligheten. Därmed skulle 
överrepresentationen av män vara ett uttryck för de erfarenhetsbundna betydelser (Fairclough, 
2015) beträffande uppfattningen om soldaten och Försvarsmakten som materialets skapare bär med 
sig. En viktig faktor att komma ihåg är också att bilderna och texterna framställer personer som 
redan blivit rekryterade, inte personer som man nödvändigtvis önskar rekrytera. Markörerna speglar 
i det här avseendet det nuvarande tillståndet, inte en framtida förhoppning. För såväl utgivare som 
läsare av materialet finns sannolikt en kunskap och föreställning om att kvinnor och människor med 
annan härkomst är i minoritet i Försvarsmakten.  

För Asifa och Ishaq (2001) är det dock precis den typen av föreställningar som utgör ett fortsatt 
hinder för rekrytering av underrepresenterade grupper. Att överrepresentationen av män med 
svenskt utseende är som störst när det gäller formaten småbild och storbild och betydligt mindre när 
det gäller formatet personporträtt visar också på att Försvarsmakten aktivt strävat efter att ge 
kvinnor och människor med annat ursprung en möjlighet att synas och kännas igen. 

7.2 Fler män i stridande kontext, fler kvinnor i understödjande kontext 

Återigen ger sig de erfarenhetsbundna betydelserna (Fairclough, 2015) till känna. Även här kan man 
nämligen dra paralleller mellan materialets framställning och rådande uppfattning om verkligheten. 
Män har överlag fler stridande befattningar än kvinnor som istället oftare är anställda inom sjukvård, 
förplägnad eller civila tjänstegrenar (Försvarsmakten, 2015), med militär terminologi benämnda som 
stabs- och trossbefattningar. Men här vilar också en annan typ av diskursiv värdering, alltså 
någonting mer än bara erfarenhetsbunden betydelse. Det finns också en relationell betydelse 
(Fairclough, 2015) inbäddad i budskapet och markörerna för kön, vapen och utrustning och dess 
tillhörande aktiva processer (Wang, 2014) visar ett tydligt ställningstagande om vad som hör ihop och 
inte. Studerar man exemplet kan man bland annat fråga sig varför kvinnan inte bär vapen eller 
stridsutrustning när männen gör det trots att de alla befinner sig i samma kontext. Mannen i 
förgrunden framstår som väldigt tuff och krigsliknande medan kvinnan framstår mjuk och försvarslös. 
Kvinnans bär dessutom sjukvårdstecken på sin vänstra arm.  
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Exempel: Framsida ur broschyr 1000 Möjligheter. Format storbild. 

 

Läsaren möts av en grupp där fokus är placerat på en man och en kvinna i förgrunden. Två män står i 
bakgrunden. Samtliga män har stridsutrustning på sig, kvinnan har det inte. Kvinnans vapen ligger en 
bit vid sidan om henne och hon ler vilket ingen av männen gör. Sannolik plats är Afghanistan. 

Markör Förekomst Analyskategori (Wang, 2014) 

Kön Tre män, en kvinna. Aktiv process: En man bevakar, en man hanterar 
sin utrustning. 
Reaktiv process: Kvinnan och en man tittar mot 
kameran.  

Klädsel Uniform, stridsutrustning. Aktiv process: Männen bär stridsutrustning, 
kvinnan bär slät uniform. 
Symbolisk process: Kvinnan bär sjukvårdstecken. 

Redskap Tre vapen. Aktiv process: En man bär vapen. En man har sitt 
vapen nära. Kvinnan har sitt vapen långt ifrån. 

Kollegor Kollegor förekommer. Språklig process: Interaktion sker ej. 
Socialt avstånd: Ensam omgivning. 

Härkomst Personer med utländsk härkomst 
förekommer ej. 

Framträdande: Ingen med mörk hudfärg synlig. 

 

7.3 Fler män i grupp, fler kvinnor i isolerade sammanhang 

Denna del av resultatet utgör måhända den kraftigaste situationellt diskursiva föreställningen i 
materialet. Här spelar inte heller verklighetens siffror över personalens storlek eller indelning någon 
roll, erfarenhetsbundna betydelser blir irrelevanta. Att män är de som i mycket hög grad syns på 
bilder där fler än en person förekommer och att kvinnorna nästan aldrig framställs tillsammans med 
andra kvinnor är att tolka i likhet med en tydlig relationell och expressiv markering (Fairclough, 2015) 
om vilka värden och egenskaper vi tillskriver de två könen i ett militärt sammanhang. Kvinnor och 
personer av utländsk härkomst tillhör inte det militära grupplivet. De får gärna vara med i 
organisationen, men inte bli en del av enheten. Bilder där kvinnor i hög grad porträtteras isolerade, 
utan närvaron av språklig process eller med stort social avstånd (Wang, 2014) har både relationella 
och expressiva avsikter. Avsaknaden av just relationer kan peka på en föreställning där kvinnor är att 
betrakta som enstöringar och enslingar. De expressiva avsikterna är att förmedla en bild av kvinnlig 
identitet som vida skild från mannens. 

 

 



20 
 

Exempel: Fram- och baksida ur broschyr Hårt och mjukt. Format storbild. 

  

Det första och det sista läsaren möts av i broschyren Hårt och mjukt är en stor gruppbild på soldater i 
stridsutrustning och med vapen. De befinner sig i skogsmiljö i vad som utifrån närvarande markörer 
kan tolkas vara en fältövningskontext. Några vänder bort ansiktet från kameran men av dem som går 
att identifiera återfinns inte en enda kvinna eller person med utländskt utseende. 

Markör Förekomst Analyskategori (Wang, 2014) 

Kön Flera män samt oidentifierade. Modalitet: Män i fokus. 
Framträdande: Män i centrala och perifera 
placeringar. 

Klädsel Stridsutrustning. Aktiv process: Alla bär stridsutrustning. 
Symbolisk process: Förbandstecken syns. 

Redskap Flera vapen. Aktiv process: Alla bär vapen. 
Reaktiv process: En man läser information från 
papper. 

Kollegor Kollegor förekommer. Språklig process: Interaktion pågår. 

Härkomst Personer med utländsk härkomst 
förekommer ej. 

Framträdande: Ingen med mörk hudfärg synlig. 

 

7.4 Fler män kollektivister, fler kvinnor individualister 

Ovanstående analys förstärks av att textrutorna i mångt och mycket bekräftar det som bilderna 
lägger fram; nämligen att kvinnan inte har samma förmåga som män att ingå i en operativ, stridande 
enhet, där högre värden än personlig vinning är normen. Hon tvingas istället koncentrera sig på sin 
egen personliga utveckling för att finna en mening med det militära livet. Enligt nedanstående 
exempel så betonar kvinnorna jaget, att Försvarsmakten ska ge dem någonting att ta med sig vidare. 
Männen betonar laget, att de ska kunna ge Försvarsmakten någonting att bygga en kollektiv styrka 
på. Grammatikens relationella uppbyggnad (Fairclough, 2015) i texten visar att männen använder 
pluralformer och ord som konnoterar ett socialt förhållande, till exempel ordet grupp. Kvinnor talar 
däremot oftare i singular. Precis som Bourg och Segal (1999) visar så tyder den här analysen på att 
den som inte klarar av att leva upp till den militära verksamhetens krav på lojalitet och kollektiv insikt 
kommer hamna utanför. Textens expressiva avsikt (Fairclough, 2015) blir därmed att ställa det 
kvinnliga emot det manliga och tillsammans med markörerna från 8.3 påbörja en identitetsskapande 
process likt den som Sion (2008) redogör för. Den kvinnliga identiteten passar inte in i samma 
mönster som den manliga, därför måste den antingen maskuliniseras eller ställas utanför. 
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Exempel: Textuella citat ur materialet. Format personporträtt. 

Cecilia, Med omedelbar verkan, sidan 10: 

”Jag har haft en trygg och bra tillvaro. Det har rullat på och jag har kunnat leva ganska enkelt och 
bekvämt. Därför kände jag att jag ville få nya perspektiv och göra något för att utmana mig själv, 
både mentalt och fysisk. Det var därför jag sökte till Försvarsmakten och Hemvärnet. […] Idag är jag 
bättre på att både ta hänsyn och ansvar. Det har jag nytta av på fotbollsplanen har jag märkt. Fotboll 
är en stor del av mitt liv” 

 

Carola, Med omedelbar verkan, sidan 11: 

”Hunden har alltid varit en del av mitt liv, och mitt intresse för räddningshundar väcktes på 
brukshundsklubben. […] Som hundförare är jag soldat med hunden som mitt instrument. Det kan 
handla om att hitta en försvunnen person eller ta reda på var fienden finns eller har varit. Den 
informationen för jag sedan vidare till min chef så att han eller hon kan fatta rätt beslut. […] Jag har 
gått en del utbildningar, framförallt inom ledarskap. Det har varit otroligt värdefullt, även för mitt 
jobb som lärare i Skellefteå. Min rektor ser det bara som positivt, de utbildningsmöjligheter som 
Hemvärnet erbjuder finns inte inom skolan” 

 

Amanda, Vägen in, sidan 24: 

”GMU var väldigt givande. Jag utvecklades av att hantera det som är nytt och okänt och se att man 
klarar mer än man tror från början. Jag flyttade upp min ”ingenting är omöjligt nivå” kan jag säga. […] 
I mitt arbete märker jag att jag klarar av att jobba under press. När ett flygplan ska landa duger det 
inte heller att bara fokusera på sina egna uppgifter, man måste vara uppmärksam på det som händer 
runtomkring. 

Amanda har många planer för framtiden och ser till att ständigt hitta nya utmaningar. Näst på tur 
står att ta lastbilskörkort för sitt civila jobb och någon gång i framtiden skulle hon vilja åka på en 
utlandsinsats.” 

 

Håkan, Vägen in, sidan 26: 

”Här räcker det inte heller med att du klarar uppgiften, hela gruppen måste klara den. […] Det har 
varit otroligt utvecklande och jag har varit med om saker som jag aldrig kommer glömma. Jag har lärt 
mig hantera mina egna styrkor och svagheter, samtidigt som det är samarbetet som är avgörande. Vi 
har blivit ett sammansvetsat gäng som har gått igenom enorma utmaningar tillsammans. Det är en 
gemenskap som saknar motstycke” 

 

Oskar, 1000 Möjligheter, sidan 12: 

”Som specialistofficer inom telekrig leder jag min enhets underrättelseinhämtning i fält. Vi kartlägger 
och analyserar motståndarens rörelser och kommunikation för att kunna ge högre chef ett bra 
beslutsunderlag. […] Att se till min grupp och arbeta med mig själv som främsta verktyg för att få 
gruppen att prestera maximalt är spännande. […] Vi arbetar noggrant med feedback. Att regelbundet 
få inblick i hur man upplevs av andra förbättrar ens självbild och gör att man utvecklas.” 

Citaten visar på skillnader beträffande vilka betydelser som kvinnor och män uttrycker i sina 
berättelser. Genomgående visar de erfarenhetsbundna betydelserna att kvinnorna i högre grad än 
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män relaterar sitt arbete i Försvarsmakten till någonting i det civila livet. Det kan handla om meriter 
för en civil karriär eller möjlighet att bedriva ett fritidsintresse. Det militära är bra för den individuella 
utvecklingen. Män däremot uttrycker istället sin roll i ett större sammanhang. Även de relationella 
och expressiva betydelserna påvisar detta då förekomsten av pluralformer och ord som konnoterar 
ett socialt sammanhang, till exempel grupp och gemenskap, samt expressiva identiteter med social 
innebörd återfinns i männens berättelser.  

7.5 Synergin av resultaten, den stridande mannen, den stödjande kvinnan 

Sett som enskilda analysgrupper är möjligtvis ingen av de redovisade resultaten starka nog att 
underbygga en diskurs om det önskvärda kontra det icke önskvärda. Tillsammans utgör de däremot 
en synergieffekt som gör det svårt att tolka materialet på något annat sätt än att det bygger upp en 
bild där män och kvinnors olika roller och betydelser inom Försvarsmakten är av diametralt skilda 
karaktärer. Detta innebär inte nödvändigtvis att kvinnor eller invandrare är ovälkomna i 
organisationen som helhet, några sådana tecken har inte framträtt. Men däremot framstår de som 
ovälkomna i samma kontexter som män. Utifrån resultaten av de visuella analyserna enligt Wangs 
modell för avsnitten 7.1 - 7.3 samt textuella analyser enligt Faircloughs systematik i avsnitt 7.4 
uppstår en ganska klar bild av vad Försvarsmakten anser att de skilda könen bör ägna sig åt. För män 
ska striden stå i fokus och den bygger på oantastliga värden om lojalitet och kamratanda. Mannens 
verksamhet ska vara inriktad på att sträva efter ett högre kollektivt syfte, att utmana sig själv, 
ständigt utveckla sig och hela tiden bli bättre, men att bli det främst för sin grupps framgångs skull. 
För kvinnor i sin tur är det stödjande roller som hamnar i strålkastarljuset, allt sådant som håller dem 
på behörigt avstånd från striden och själva kriget, en bekräftelse av Sions (2008) resultat. För sådana 
stödroller behövs inte samma grad av grupplojalitet. Kvinnornas verksamhet ska också inriktas på en 
strävan till självutveckling, utmaning och förbättring, men till skillnad mot männen så är det högre 
syftet inte längre gruppens kollektiva framgång utan snarare individens personliga sådana. Kvinnorna 
förväntas ta någonting med sig hem till det civila, männen förväntas vara okuvligt lojala mot sina 
kamrater och därmed bildligt talat aldrig åka hem överhuvudtaget. Tittar man på nedanstående 
exemplet ser man att de starka, hårda värden som det egentligen är kvinnan som representerar 
genom textrutan istället förknippas med bilden på mannen. Detta bär på såväl en relationsbunden 
indikation (Fairclough, 2015) och visuellt informationsvärde (Wang, 2014) där de laddade orden 
aldrig ge upp får ett samband med markörerna man, vapen och stridsutrustning. Exemplen och 
avsnittsrubriken kan återknytas både till Brown (2012) och Solberg (2014) som båda funnit ett 
stereotypiskt budskap i sina respektive studier, ett budskap där mannen bär vapen men inte kvinnan. 
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Exempel: Uppslag ur broschyren Vägen in. Format personporträtt och storbild. 

 

 

 

Uppslaget består av två kvinnliga personporträtt till vänster och en storbild på en stridsutrustad och 
beväpnad man till höger. I det nedre personporträttet berättar kvinnan om övningsperioden under 
vecka tolv, även benämnd som Aldrig ge upp. I textrutan till höger står sedan orden ”ALDRIG GE UPP” 
tillsammans med en beskrivning av övningen. Textrutans innehåll hör samman med det kvinnliga 
personporträttet, vilket också illustreras med en pil. Men visuellt läggs den istället ihop med bilden 
på mannen. Orden ”ALDRIG GE UPP” får därmed sin betydelse i sammanhanget med en kämpande 
man med vapen i skogsmiljö snarare än med en kvinna i inomhusmiljö. 

Markör Förekomst Analyskategori (Wang, 2014) 

Kön En man, två kvinnor. Aktiv process: Mannen rör sig. 
Reaktiv process: Kvinnorna tittar mot 
kameran. 

Klädsel Uniform, stridsutrustning. Aktiv process: Mannen och en kvinna 
bär stridsutrustning. 
Symbolisk process: Flagga, 
gradbeteckningar och förbandstecken 
synliga. 

Redskap Vapen. Aktiv process: Mannen och en kvinna 
bär vapen. 

Värderingar, ambitioner, mål Texten ALDRIG GE UPP. Informationsvärde: Texten placerad i 
position tillsammans med mannen. 

Härkomst Personer med utländsk 
härkomst förekommer ej. 

Framträdande: Ingen med mörk hudfärg 
synlig. 

 

7.6  Goda exempel 

I materialet förekommer även ett fåtal framställningar som bär på ett betydligt mer jämnlikt budskap 
än de som hittills redovisats, där indelningen mellan män och kvinnor är liten både i antal och 
situation och där även kvinnor förekommer i kraftfulla, aktiva och stridande roller. Även fast de inte 
utgör ett tillräckligt stort antal för att ändra den generella bilden av materialet som helhet samt till 
stor del är koncentrerade till broschyren Värt att försvara så är det ändå av vikt för såväl 
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undersökningens validitet som dess intention och önskan om ett mer inkluderande 
rekryteringsmaterial att påvisa dessa goda exempel. Viktigt att notera är dock att inte heller i dessa 
framställningar så ges människor med utländsk härkomst en framträdande, om ens någon, betydelse. 

 

Exempel: Två dubbelsidiga uppslag ur broschyren Värt att försvara. Format storbild. 

    

På det första uppslaget syns män och kvinnor med likartad uniform och vapen. Det är lika många 
män som kvinnor i fokus. I bakgrunden syns dock ytterligare en man. Utifrån markörer såsom modell 
av uniform, vita handskar och bälte samt det sätt på vilket personerna bär sitt vapen placeras 
kontexten till ceremoniell tjänst, sannolikt högvakten. 

Markör 
 

Förekomst Analyskategori (Wang, 2014) 

Kön Tre män, två kvinnor. Modalitet: En man och kvinna i fokus. 

Klädsel Uniform. Aktiv process: Alla bär ceremoniell uniform. 

Redskap Vapen. Aktiv process: Alla bär vapen. 

Kollegor Kollegor förekommer. Språklig process: Interaktion förekommer ej. 
Socialt avstånd: Offentlig omgivning. 

Härkomst Personer med utländsk härkomst 
förekommer ej. 

Framträdande: Ingen med mörk hudfärg synlig. 

 

På det andra uppslaget syns en fullt stridsutrustad kvinna med vapnet i anläggning. Markörerna visar 
tydligt att det rör sig om ett stridsmoment och textrutan bekräftar detta. 

Markör 
 

Förekomst Analyskategori (Wang, 2014) 

Kön En kvinna. Modalitet: Kvinnan i fokus. 

Klädsel Stridsutrustnin. Aktiv process: Kvinnan bär stridsutrutning. 
Symbolisk process: Flagga och förbandstecken 
synligt. 

Redskap Vapen. Aktiv process: Kvinnan använder vapnet. 
Framträdande: Vapnet upptar stor del av bilden 
och är i central position. 
Modalitet: Vapnet ej i fokus. 

Kroppsspråk Liggande position. Aktiv process: Kvinnan ligger ner. 

Kollegor Kollegor förekommer ej. Socialt avstånd: Ensam omgivning. 

Härkomst Personer med utländsk härkomst 
förekommer ej. 

Framträdande: Ingen med mörk hudfärg synlig. 
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7.7 Det situationella i relation till det kontextuella 

I ett större perspektiv skulle dessa sammantagna resultat kunna tyda på en diskurs där kvinnan ses 
som någonting tillfälligt och exotiskt, ett välkommet annorlunda tillskott i en annars homogen miljö. 
Mannen å andra sidan ses som det naturliga, det fasta, den regelbundna kärnkomponenten. Ett 
sådant synsätt är mycket olyckligt för inklusion i organisationen och bygger på starka expressiva 
antaganden. Bilden av det som är främmande kan vara hur positiv och välkomnande som helst, så 
länge bilden fortfarande identifierar det främmande som just främmande så kommer det aldrig 
uppfattas som en naturlig del i sammanhanget. De relationella värdena som reproduceras normerar 
vem som innehar tolkningsföreträde till vad som är att anse som det normala. Grundproblemet ligger 
därför kanske inte i att kvinnor och människor av utländsk härkomst i sig är numerärt 
underrepresenterade i Försvarsmakten, utan att de får bära rollen som det exotiska tillskottet, det 
som är annorlunda istället för rollen som den naturliga kärnkomponenten.  

Att den situationella dimensionen i materialet reproducerar en militär diskurs där män och kvinnor 
anses vara ämnade för skilda ändamål framstår tydligt. Hade det funnits möjlighet och access till den 
institutionella nivån skulle nästa undersökningsobjekt bli huruvida de som konstruerar materialet gör 
detta medvetet eller om de är omedvetet fångade i ett rutinbeteende som uppkommit för diskursens 
försvar. Man hade också kunnat utröna producentens uppfattning om den tilltänkta läsaren. Men nu 
är den institutionella nivån låst i den här studien, så det situationella budskapet måste istället 
anknytas direkt till det kontextuella. Försvarsmaktens rekryteringsmaterial uppfyller många av de 
kännetecken som till exempel Brown (2012) redovisar vara diskursivt exkluderande för kvinnor i vissa 
verksamheter. Även resultaten från Solberg (2014) pekar i samma riktning som den här studien, att 
både män och kvinnor framställs ur stereotypiska föreställningar och där män har starkare 
identifikationsmöjligheter med Försvarsmaktens verksamhet. På sätt och vis kan även Sions (2008) 
slutsatser om funktionell och fysisk exklusion bekräftas i och med studien. Kvinnor ingår inte i samma 
funktioner som män i Försvarsmaktens ögon. De framställs också som fysiskt annorlunda, med 
annorlunda kroppsspråk och annorlunda utrustning. I relation till mångfaldsambitionen, som valdes 
att stå modell för den kontextuella nivån, är det tydligt att det situationella inte talar samma språk 
och visar upp samma bild av organisationen som det kontextuella. Där mångfaldsambitionen 
symboliserar en aktiv strävan efter köns- och etnicitetsutjämnande åtgärder talar istället 
rekryteringsmaterialet om stratifiering inom organisationen där män och kvinnor är lämpade att 
utföra olika uppgifter och bär på olika personliga egenskaper. Ur analysen kan man därför se att 
rekryteringsmaterialet och mångfaldsambitionen inte samspelar. 

7.8 Sammanfattad resultatredovisning 

Resultat utifrån Wangs analysmodell av det visuella materialet:  

- Antalet bilder där män förekommer är överlag något större än antalet bilder där kvinnor 
förekommer. Detta gäller för de två formaten småbild och storbild. För formatet 
personporträtt framställs män och kvinnor i likvärdigt antal. 

- Eftersom män oftare förekommer i gruppsammanhang blir även antalet män i perifera 
positioner på bilderna betydligt större än antalet kvinnor. Om man räknar antalet synliga 
män snarare än antalet bilder där män förekommer blir uppdelningen mellan könen avsevärt 
mycket större. 

- Personer av utländsk härkomst, manifesterad antingen genom hudfärg eller namn, 
förekommer överlag i litet antal. Totalt visas tre personporträtt med människor av utländsk 
härkomst, men av dessa tre porträtt föreställer två stycken samma person. 

- Kvinnor framställs mer sällan i stridsutrustning. Samtidigt är andelen kvinnor som bär annat 
plagg än uniform högre än andelen män som gör detta. 

- Kvinnor bär och använder mer sällan vapen än män. 
- Män förekommer klart oftare än kvinnor i framställningar tillsammans med kollegor, i 

synnerhet med andra män. Kvinnor framställs oftare ensamma på bilderna, mer sällan 
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tillsammans med män och ytterst sällan tillsammans med andra kvinnor. Av de storbilder och 
personporträtt som visar fler än en person förekommer tolv bilder med enbart män, sex 
bilder med både män och kvinnor och bara en där enbart kvinnor syns. För formatet småbild 
blir skillnaden ännu mer markant. 

- En mycket stor del av bilderna, främst i formen småbild, är tagna på ett sådant sätt eller på 
ett sådant avstånd att individernas könstillhörighet och/eller härkomst inte kan bestämmas. 
Maskeringsfärg, hjälmvisir och ljusförhållanden utgör också vanliga orsaker till detta. 

- Det förekommer så gott som uteslutande kvinnor i bilder från sjukvårds-, kontors- eller 
köksmiljö. Av nio identifierbara små- och storbilder från sådan miljö syns en man i en av dem. 

- I broschyren Värt att försvara förekommer kvinnor i storbilder i nästan lika hög utsträckning 
och under samma förutsättningar som män. Detta sker i betydligt mindre grad i övriga 
broschyrer. Värt att försvara kan således betraktas som broschyren med det mest jämnlika 
innehållet. 

Resultat utifrån Faircloughs analysmodell av det textuella materialet: 

- Ingenstans i materialet uttrycks Försvarsmaktens jämställdhetspolicy, mångfaldsambition 
eller en uppmaning om att få fler kvinnliga eller utlandsfödda kollegor. 

- På många ställen påpekar texten vikten av att försvara gemensamma värden såsom 
demokrati, mänskliga rättigheter och frihet. Det nämns bland annat på varje broschyrs 
baksida. Materialet påpekar att krig, förtryck, förföljelse och våldsam maktkamp är vanligt i 
andra delar av världen och att svenska soldater måste vara beredda att försvara det som vi 
uppnått i form av frihet, fred och demokrati samt hjälpa de som inte är lika lyckligt lottade. 
Däremot uttrycks inte jämställd- eller jämlikhet som ett sådant gemensamt, försvarbart 
värde. 

- I de framställningar där text och bild samverkar läggs starka värdeord i större utsträckning 
visuellt ihop med män snare än kvinnor. 

- De kvinnliga personporträtten har oftare än männen en koppling till deras civila liv. 
Kvinnorna relaterar i större utsträckning sin tid i det militära till ett arbete eller intresse 
utanför. 

- Kvinnor betonar i större utsträckning arbetets betydelse för sin egen individ. Män betonar 
istället sig själva i ett mer kollektivt perspektiv, sin egen roll i ett större sammanhang. 

8. Slutsats och diskussion 

Slutsatsen av analysen, i relation till syftesformulering och frågeställningar, blir att Försvarsmakten 
inte uttrycker någon mångfaldsambition i sitt material. Ingenstans i broschyrerna nämns explicit att 
man varken vill se fler kvinnor, män eller personer av annan härkomst.  Däremot nämns regelbundet 
att man kämpar för viktiga sociala värden, men jämställdhet eller jämlikhet används inte som 
exempel på sådana värden. Det empiriska materialets diskursiva bild av kvinnan är att hon gärna är 
välkommen i organisationen, men hon bör inte förvänta sig att komma in i männens 
sammanhållning. Budskapet som ges är att kvinnor och män har skilda betydelser för 
Försvarsmaktens verksamhet, betydelser som inte med lätthet kan sammanflätas till en gemensam 
enhet. Kvinnor antas vara självständiga och individualistiska medan männen är gruppfokuserade och 
kollektivistiska, ett budskap som återges både i text och bild. Därför placeras kvinnor oftare i 
sammanhang där avsaknaden av kollektivt tänkande inte blir utslagsgivande för resultatet, till 
exempel stödjande snarare än stridande befattningar. Kvinnor och människor av utländskt ursprung 
framställs dock ingalunda på något direkt negativt vis gentemot svenska män. Den övergripande 
synen är trots allt att även underrepresenterade grupper är uppskattade och eftertraktade 
medarbetare. Däremot bör ordet eftertraktad i det här sammanhanget tolkas med ett tydligt 
situationellt villkor. Kvinnor och människor av utländskt ursprung uppfattas nämligen som mest 
eftertraktad först under vissa förutsättningar, det vill säga, i vissa utvalda befattningar. Dessa 
befattningar skiljer sig i stor utsträckning från de som istället förknippas med svenska män. 
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8.1 Bryter rekryteringsmaterialet mot rådande militär diskurs? 

I analysen framkom att rekryteringsmaterialet inte ger samma bild av jämställd- och jämlikhet som 
mångfaldsambitionen gör. Innebär detta att rekryteringsmaterialet bryter mot den rådande militära 
diskursen? För att svara på den frågan måste man först definiera den militära diskursen vilket 
medvetet har undvikits hittills i studien och därmed krävs nu att förekomsten av en eventuell militär 
diskurs klargörs innan resonemanget kan gå vidare. 

Utifrån tidigare forskning tycks genomförda studier på området ge likartade resultat om en atmosfär 
som värdesätter maskulinitet, hjältemod och lojalitet. Även om det är omöjligt att tala om en 
homogen hegemonisk militärdiskurs som är allmängiltig och spänner över samtliga sociala kontext så 
verkar det ändå finnas vissa tydliga gemensamma nämnare, både avseende hur det civila betraktar 
den militära idealbilden och avseende hur skilda militära kontext betraktar den militära idealbilden 
sinsemellan. Detta manifesteras i form av vilket budskap rekryteringsmaterial av skiftande slag 
försöker sända ut (Brown, 2012, Egevad, 2013, Solberg, 2014), det bekräftas i och med synen på vem 
man anser vara duglig som soldat utifrån sina sociala attribut (Levy & Sasson-Levy, 2008, Prividera & 
Howard, 2012) och det återkommer i vilka värden och associationer som det militära konnoterar och 
reproducerar (Hartmann-Mahmud, 2002, Bourg & Segal, 1999). I sin mest extrema form visar sig den 
militära idealbilden även fysiskt genom medveten exklusion, underordning och nedtryckande av det 
egna subjektet och identiteten (Sion, 2008). 

Att soldaten ska vara en inhemsk individ av manligt kön som är uppfylld av mod och okuvlig lojalitet 
till nationalstaten och där andra intressen får ge vika är till synes en bild som militära organisationer 
likväl som det civila samhället väljer att försvara. Kondenserad i en mening är det därmed den här 
studiens avsikt att definiera den militära diskursen som en form av genusnormativ och etnocentrerad 
kollektivism där socialt martyrskap inför nationalstaten och gruppen är den högsta strävan. Ju mer du 
är beredd att offra av din tid, ditt liv, din lojalitet och din personliga vinning till förmån för kollektivets 
gemensamma mål, desto högre värderas du i den militära organisationen. För både Huntington 
(1957) och Janowitz (1960) ligger den militära institutionen i ideologisk form allra närmast den 
burkeanska konservatismen, vilket studiens definition av den militära diskursen inte motsäger. Med 
en erkänd och definierad existens av militär diskurs kan diskussionen gå vidare beträffande 
förhållandet mellan rekryteringsmaterialet och mångfaldsambitionen. 

Då rekryteringsmaterialet representerar den situationella diskursiva nivån och mångfaldsambitionen 
den kontextuella diskursiva nivån, så skulle detta innebära att de två nivåerna av den militära 
diskursen snarare motverkar än förstärker varandra. Hur är ett sådant förhållande möjligt, är inte den 
situationella nivån i grunden en konkretiserad manifestation av den mer abstrakta kontextuella 
nivån? Texten ska bekräfta de ideologiska värden som kontexten skapar, inte motsäga dem. Att det 
ser ut på detta vis kan förklaras på två sätt. Det första kan ligga i diskursers bedrägliga natur. Om det 
är så att jämställdhetsideal i samhället bara är ett resultat av en patriarkal diskurs som medvetet 
arbetar för att vilseleda befolkningen med vacker men fruktlös retorik, då utgör inte 
rekryteringmaterialet en motsats till diskursen. I sådana fall är det snarare mångfaldsambitionen som 
står som en falsk representation över en diskurs som inte alls bär på sådan värdegrund. Den andra 
förklaringen kan vara att vi befinner oss i en social förändringsprocess där samhällets normer och 
ideal sakteliga börjar slå rot även i det militära. Enligt Fairclough (2015:31-41) existerar diskurser 
självklart även under den skymningstid då maktbalansen gradvis börjar skifta. Kanske blir diskursen 
vid sådana tillfället rent av starkare för att desperat sätta upp till kamp mot en ny ordning. Det skulle 
i sådana fall innebära att medan mångfaldsambitionen bygger på sociala värden som sprider sig i 
samhället i och med en modernisering så försöker rekryteringsmaterialet bevara en tradition från 
gamla tider. Det finns en naturligt inneboende social tröghet i det militära väsendet enligt Janowitz 
(1960). Denna tröghet innebär att sociala förändringar och samhälleliga ideal vinner mark mycket 
långsammare i en militär organisation. Vilken av dessa förklaringar som är den riktiga står utanför 
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den här studiens räckvidd, delvis på grund av den utelämnade institutionella diskursiva nivån, och 
skulle kunna utgöra ett användbart utlopp för fortsatt arbete inom området. 

8.2 Resultatet i relation till teoretiska utgångspunkter och metodval 

Studien utgick ifrån den hittills misslyckade inklusionen av kvinnor och människor med utländsk 
härkomst i Försvarsmaktens personalstyrka. Ifrån Huntington och Janowitz teorier om den civil-
militära relationen utkristalliserades de tre komponenter som tillsammans bildade den samhälleliga 
orsaken till varför en sådan inklusion är önskvärd från början. Avsnittets slutsats blev att vi i Sverige 
eftersträvar att låta vår militär hänge sig åt andra värden än enbart de rent militära, de ska även 
skydda sociala värderingar. Utan denna önskan om upprätthållande av civila sociala värden i den 
militära kontexten är det möjligt att bristande inklusion och stark homogenitet i personalstyrkan 
hade setts som en fördel snarare än något negativt. 

Resultatet av studien visade sedan att rekryteringsmaterialet reproducerar en bild av manligt och 
kvinnligt som diametralt skilda från varandra och med fullständigt olika förutsättningar att klara av 
olika uppgifter i det militära. Återkopplat till de teoretiska utgångspunkterna och då framförallt det 
visuella flödet som betecknar sambandet mellan de tre komponenterna i figur 1 så är det uppenbart 
att en del av förklaringen till den misslyckade inklusionen ligger i ett implementeringsfel mellan 
organisatoriska krav och praktisk handling. Det är sannolikt långt ifrån hela förklaringen, men det är 
en del av förklaringen. Självklart spelar andra faktorer också roll, som arbetsmiljö och -klimat, 
kollegors och chefers allmänna synsätt på kvinnor och invandrare eller vedertagen jargon, men dessa 
faktorer blir gällande först när personen de facto blivit rekryterad. Det kan inte förklara varför 
kvinnor och människor med utländsk härkomst lockas i så låg grad av myndighetens kampanjer. 

Valet av Huntington och Janowitz som teoretisk källa kan givetvis ifrågasättas, framförallt 
beträffande de aktuella teoriernas ålder. Modernare teorier och verk har lagts fram inom den 
militärsociologiska disciplinen men den stora förtjänsten där Huntington och Janowitz lyckats 
överleva och som är det största skälet till valet av just dessa i studien, är den i det närmaste 
idealbilds-karaktäristiska grundstommen i deras respektive teorier. Trots att historien går framåt och 
både den militära och civila världen förändras i funktion och värdering så utgör fortfarande 
nyckelargumentet om den intressekamp mellan funktion och självbestämmande kontra värderingar 
och anpassningskrav som myndigheter brottas med, en viktig insikt. Och den insikten utgör i sin tur 
även idag kärnan i hur vi väljer att konstituera vår försvarsverksamhet. Att Huntington och Janowitz 
fortfarande är aktuella bekräftas också av Hedlund (2013). 

Studien genomfördes utifrån kritisk diskursanalys kompletterad med en ansats för visuell analys av 
Wang (2014). Den kritiska diskursanalysens ändamål är att belysa existensen av underliggande 
ideologiska och sociala maktrelationer i sättet vi använder vårt språk, hur språkanvändningen i det 
situationella återspeglar en maktposition i det kontextuella. Utifrån syftesformuleringen att 
undersöka hur Försvarsmaktens rekryteringsmaterial vänder till underrepresenterade grupper i 
personalstyrkan har ett sådant metodval varit funktionellt. De resultat som framkommit via ett 
diskursanalytiskt angreppssätt har identifierat brister i hur rekryteringsmaterialet framställer kvinnor 
och människor av annat ursprung och hur dessa brister har i sin tur med hjälp av tidigare forskning 
visats bygga på övergripande samhälleliga föreställningar om den önskvärda soldaten. Genom 
metodvalet har också förekomsten av och konstitutionen hos en rudimentär militär diskurs kunnat 
förklaras. Betraktat utifrån hur syfte, analys och resultat utvecklats och samverkat genom 
arbetsprocessen har användningen av CDA haft stora förtjänster. Samtidigt har huvuddelen av det 
empiriska materialet bestått av visuella snarare än textuella budskap, en källa som CDA i sin 
grundkonstruktion inte är formulerad att hantera. Med hjälp av en kompletterande metod för 
diskursiv bildanalys (Wang, 2014) har denna begränsning kunnat minskas, bland annat genom 
användningen av markörer och betraktandet av bildens visuella beståndsdelar som likställda i 
meningsbärande innehåll såsom orden i en text, men helt oklanderlig blir ändå inte en sådan metod. 
Den analytiska ansatsen bygger i och med detta nämligen på ett förgivettagande att det visuella och 
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det textuella kan hanteras, dissekeras och analyseras enligt likartade ramverk; källan har ändrat form 
men dess betydelse kan fortfarande plockas fram med diskursiva verktyg, något som inte alls är 
garanterat att vara en fruktbar metod generellt. Beträffande markörer som sådana inhyser dessa en 
inneboende subjektivitet, så även i den här studien. Vad som bär på en social mening i en bild är lika 
mycket en fråga om markörernas egenskaper såväl som betraktarens forskningsobjekt och den 
förförståelse man för med sig in i processen. En reproduktion av arbetet skulle med andra ord inte 
alls nödvändigtvis komma fram till samma resultat, helt enkelt eftersom den nya betraktaren kan 
lägga sin vikt vid andra markörer. 

Dessa begränsningar till trots, att CDA inte är en modell byggd för bildanalys, förgivettagandet att 
bilder överhuvudtaget kan analyseras diskursivt i samma anda som texter samt markörernas 
subjektiva natur, är det ändå min uppfattning att studien har gett ett giltigt svar på hur 
Försvarsmaktens rekryteringsmaterial väljer att framställa män och kvinnor samt skillnader 
däremellan. Vad som däremot inte framkommit med önskvärd tydlighet är vilka diskursiva budskap 
som framställningar av människor med utländsk härkomst bär på, då dessa förekommer i så litet 
antal och sällan i framträdande bildformat. Själva avsaknaden av sådana framställningar kan givetvis 
tolkas bära på ett budskap sett till materialet i helhetsperspektiv, men det inneboende budskapet i 
de specifika bilderna blir emellertid omöjligt att identifiera om de existerar i för litet antal. I 
efterhand hade syftesformuleringen med fördel kunnat begränsas till att problematisera den 
diskursiva skillnaden mellan manligt och kvinnligt och utan detta etniska perspektiv. 

8.3 Slutord; en vision om Försvarsmaktens framtida rekrytering 

Om Försvarsmakten har som mål att uppfylla sin ambition och träda fram som en förebild inom 
jämställdhetsområdet, vilket man formellt ser sig som enligt sitt styrdokument, då räcker det inte 
med att hoppas att fler kvinnor eller personer med annat ursprung ska börja söka sig till 
myndigheten. Man måste börja från det första steget, det intryck som intresserade ungdomar möter 
allra först på mässor och andra event. Man måste se över vilka signaler man sänder ut genom sitt 
material till sin tilltänkta målgrupp. Det spelar ingen roll hur bra arbetsmiljö man inrättar för 
minoriteter om minoriteterna ändå aldrig får chans att uppleva denna arbetsmiljö eftersom de ser sig 
som oönskade eller predestinerade att inneha vissa bestämda, ofta perifera, positioner. 
Den här studien har framförallt kommit fram till att det är just periferisering av kvinnor som är den 
största bristen i materialet, inte att man är fientlig mot kvinnors närvaro i sig. Underliggande budskap 
om att kvinnor och män besitter olika förmågor och därför platsar bäst på olika ställen i 
organisationen, måste förändras till en betydligt mer inkluderande marknadsföring. Så enkla saker 
som att framställa även kvinnor med vapen, stridsutrustning och kanske allra viktigast, i grupp 
tillsammans med andra kollegor, kan få oanade positiva konsekvenser.  

 

Vid tiden för den här undersökningens slutförande har några av de aktuella broschyrerna 
uppdaterats och publicerats i nya utgåvor där vissa delar av innehållet reviderats. 
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