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FÖRORD 

 

”Från kampanj till givakt” är en samförfattad kandidatuppsats skriven av Sofie Grahn och 

Jonathan Strandlund mellan november 2018 och januari 2019. Vi har tagit lika stort ansvar för de 

olika delarna av studien vilket innebär att vi delat lika på ansvar, tid och engagemang.    

 

Arbetet med denna uppsats har varit intressant, lärorikt och intensivt. Vi vill speciellt tacka Sofie 

Engström på Rekryteringsmyndigheten för hennes engagemang i vårt arbete och sitt tålamod 

med alla våra frågor, kommunikationsansvariga på P4 i Skövde för deras tid och intresse i vår 

studie samt de värnpliktiga ungdomarna som så tålmodigt svarade på allt vi ville veta. Ett tack 

också till vår handledare Elizabeth Van Couvering för den hjälp vi fått. 

 

 

”Trevlig helg, krigare!” 

 

 

Karlstad, 17 januari 2019 

Sofie Grahn och Jonathan Strandlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

In 2017 the Swedish government decided that the defense should be based on both volunteerism 

and duty. The military service had then been dormant since 2010 and built entirely on 

volunteerism. From this political decision, the duty is now gender neutral, which means that the 

same opportunities and obligations apply to both men and women. The Swedish Armed Forces 

have an active desire for more women to carry out the military service - an organisation that 

historically has been strongly associated with masculine norms. 

 

”From campaign to attention” is a qualitative interview study on the military conscripts’ experience of 

government communication, which aims to contribute to increased gender equality in the 

defense. The study aims to illustrate how communication that challenges stereotypes to change 

norms is received by men and women who carry out their basic education in the Armed Forces. 

 

In order to find out the military conscripts’ view of the chosen authorities’ communication, we 

conducted ten qualitative interviews with military conscripts who are in the middle of their basic 

education. All respondents belonged to the armory regiment P4 in Skövde, Sweden. The material 

selected for the study consists of a campaign from the Recruitment Authority (2017) and two 

campaigns from the Swedish Armed Forces (2018). 

 

The theories from which the study is based on are Stuart Hall’s encoding / decoding theory, 

theories on framing and theories on advertising, stereotypes and mirror theories. These theories 

help the study to shed light on the different parts of the process when a message is packaged and 

coded and how they are finally interpreted by their recipients. 

 

The study shows that the military conscripts believe that the authorities have chosen appropriate 

efforts to increase gender equality in the Swedish Armed Forces in the long term. They believe 

that the authorities communicate a broader picture of who can be a soldier, they consider 

contributing to reaching new target groups, including both women and men who do not identify 

with the historical norm of a soldier. 

 

The respondents, however, highlight a gap between how the authorities communicate the 

distribution between men and women versus reality. Although the picture does not correspond 

to reality, they understand the purpose for which the authorities have chosen to show women to 

the extent they do. 



The study shows that government communication with such realistic images of military service as 

possible is the one that the target group interpret in the most efficient way and which is best 

appreciated. Our study also shows that the respondents do not automatically believe that the 

authorities' communication loosens the stereotypical image of a soldier simply because they show 

women instead of men. Instead, there are other factors (such as attributes or charisma) that 

contribute to the presentation being perceived as stereotyped. 

 

Keywords: The Armed Forces, the Recruiting Authority, military service, communication, gender equality, 

stereotypes, framing  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAMMANFATTNING 

 

2017 beslutade riksdagen att försvarets personalförsörjning ska bygga på både frivillighet och 

plikt. Då hade värnplikten varit vilande sedan 2010 och byggt helt på frivillighet. Från och med 

detta politiska beslut är plikten könsneutral, det betyder att samma möjligheter och skyldigheter 

nu gäller för både män och kvinnor. Försvarsmakten har en aktiv önskan om att fler kvinnor ska 

genomföra värnplikten i Sverige - en utbildning som historiskt varit starkt förknippad med 

maskulina normer. 

 

”Från kampanj till givakt” är en kvalitativ intervjustudie om värnpliktigas upplevelse av 

myndighetskommunikation som syftar till att bidra till ökad jämställdhet inom försvaret. Studien 

syftar till att belysa hur kommunikation som utmanar stereotyper för att förändra normer tas 

emot av män och kvinnor som genomför sin grundutbildning med värnplikt. 

 

För att ta reda på värnpliktigas syn på valda myndigheters kommunikation genomförde vi tio 

kvalitativa intervjuer med värnpliktiga som befinner sig mitt i sin grundutbildning. Samtliga 

respondenter tillhörde pansarregementet P4 i Skövde. Det för studien utvalda materialet utgörs 

av en kampanj från Rekryteringsmyndigheten (2017) och två kampanjer från Försvarsmakten 

(2018). 

 

De teorier som studien utgår ifrån är Stuart Hall´s encoding/decoding-teori, teorier om 

gestaltning (framing) samt teorier om reklam, stereotyper och spegelteorier. Dessa teorier hjälper 

studien att belysa de olika delar i den process då ett budskap paketeras och kodas samt hur de 

slutligen tolkas av sina mottagare. 

 

Studien visar att de värnpliktiga anser att myndigheterna valt passande insatser för att på sikt öka 

jämställdheten inom det svenska försvaret. Att myndigheterna kommunicerar en bredare bild av 

vem som kan vara en soldat anser de bidra till att nå nya målgrupper, däribland både kvinnor och 

män som inte identifierar sig med den historiska normen av en soldat. Respondenterna belyser 

dock ett glapp mellan hur myndigheterna kommunicerar fördelning mellan män och kvinnor 

kontra verkligheten. Även om inte bilden överensstämmer med verkligheten förstår de syftet till 

varför myndigheterna väljer att visa kvinnor i den omfattning de gör. 

 

Studien visar att myndighetskommunikation med så verklighetstrogna bilder av värnplikten som 

möjligt är de som målgruppen tolkar på effektivast sätt och som uppskattas bäst. Vår studie visar 



även att respondenterna inte per automatik anser att myndigheternas kommunikation luckrar upp 

den stereotypa bilden av en soldat enbart för att de visar kvinnor istället för män. Istället är det 

andra faktorer (som attribut eller utstrålning) som bidrar till att framställningen upplevs som 

stereotyp. 

 

Nyckelord:  Försvarsmakten, Rekryteringsmyndigheten, värnplikt, kommunikation, jämställdhet, 

stereotyper, gestaltning 
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1. INLEDNING 

 

”När människor tänker på en soldat eller en officer ser de en man framför sig. För att bryta det så måste vi 

ihärdigt visa tjejer i de här befattningarna. Det handlar inte om att vi tjatar eller försöker ljuga, utan det handlar 

om att vi måste förändra en sinnebild och på sikt så tror vi att det kan förändra verkligheten också.” 

– Marknadsstrateg Försvarsmakten (intervju, 2018). 

 

I mars 2017 beslutade riksdagen att försvarets personalförsörjning ska bygga på både frivillighet 

och plikt från och med juli samma år (Rekryteringsmyndigheten, 2018). Då hade värnplikten  

varit vilande sedan 2010 och byggt helt på frivillighet. Senare samma år kallade 

Rekryteringsmyndigheten de första ungdomarna, födda 1999, till mönstring. Från och med nu är 

plikten könsneutral vilket betyder att samma möjligheter och skyldigheter gäller för både män och 

kvinnor.  

 

Den könsneutrala plikten blir ett ytterligare kliv för att nå ambitionerna om en mer jämställd 

försvarsmakt (Dagens Nyheter, 2018), och målsättningen är bland annat att få fler kvinnor att 

vilja genomföra grundutbildning med värnplikt (Försvarsmakten, 2018). En utbildning som 

historiskt sett har varit kraftigt mansdominerad och förknippad med maskulina normer precis 

som den militära världen i sin helhet. Enligt Försvarsmakten bidrar en jämnare könsfördelning, 

genom breddad rekrytering, till en mer effektiv verksamhet. Vidare menar myndigheten att 

jämställdhets- och jämlikhetsarbetet är viktiga områden i arbetet med att försvara demokratiska 

värderingar och mänskliga rättigheter, såväl nationellt och internationellt (Försvarsmakten, 2016). 

 

Här finns en intressant kommunikativ utmaning; kan man bidra till att öka jämställdheten i en 

organisation med hjälp av kommunikation? I denna kvalitativa intervjustudie har vi undersökt vad 

värnpliktiga tycker och tänker om Rekryteringsmyndighetens och Försvarsmakten kommunikation 

(kampanjer från 2017 och 2018) som siktar till att bidra till ökad jämställdhet inom försvaret.  

 

Den här studien speglar kommunikation om försvarsmakten men kan enkelt sättas i ett större 

samhällsperspektiv där strävan efter ökad jämställdhet är både aktuell och nödvändig. Om 

myndigheter inte är medvetna i sin strategiska kommunikation så kan de istället verka 

begränsande, vilket inte gynnar jämställdhetsutvecklingen i samhället. Ord och bilder som väljs i 

kommunikation kan påverka livsval. 
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Medier har en självklar och betydande plats i vår vardag. Den mediekonsumtion vi involveras i, 

både den medvetna och den omedvetna, påverkar oss och våra uppfattningar om olika företeelser 

i samhället (Ekström & Larsson, 2013). Bilder i marknadsföring kritiseras ofta för att inte 

representera samhällets mångfald och sällan speglar någon större variation gällande kroppstyp, 

etnicitet, ålder, klass, sexualitet och funktionsnedsättning (Söderlund, 2014).  

 

I den här studien är vi intresserade av att se samband mellan de bilder som kommuniceras av 

myndigheter och de spår de lämnar hos oss sina målgrupper. Vad tycker och tänker målgruppen 

om icke-stereotyp framställning av soldater i kommunikation? Har framställningen någon påverkan 

och upplever målgruppen att denna typ av myndighetskommunikation ”gör sitt jobb” utifrån att 

den ska bidra till ökad jämställdhet inom försvaret? 

 

Vi är mitt i en tid då aktörer, både offentliga och kommersiella, allt mer inser betydelsen av att 

män och kvinnor representeras på ett jämställt sätt i kommunikation (Åkestam, 2017). Att 

försöka bryta könsnormer med kommunikation går hand i hand med att skapa ett mer jämställt 

samhälle. Att undvika stereotyper inom politiska, ekonomiska, sociala och kulturella områden 

hjälper till att bryta historiskt väl förankrade normer (CEMR, 2006).  

 

En icke-stereotyp reklam visar en person på ett sätt som inte följer stereotypen för den sociala 

kategorin som de tillhör (Taylor och Stern, 1997). Genom forskning har insikten om vilka 

konsekvenser stereotypa och icke-stereotypa skildringar av människor i kommunikation kan 

innebära ökat. 

 

Det har föreslagits att stereotyp porträttering i reklam kan förstärka stereotyper som existerar i ett 

samhälle i stort, exempelvis att kvinnor är familjeorienterade eller att vissa etniska minoriteter har 

särskilda yrken (Eisend, 2014). Porträtt av personer som presenteras i reklam kan därmed få 

inverkan på hur människor ser sig själva och andra (Pollay, 1986). 

 

I denna studie undersöks hur kommunikation som utmanar stereotyper för att förändra normer 

tas emot av män och kvinnor som genomför sin grundutbildning med värnplikt. Studien utgår 

från kommunikation från Rekryteringsmyndigheten, som bland annat har i uppdrag att samla in 

mönstringsunderlag och genomföra urvalstester, och Försvarsmakten vars främsta uppgift är att 

ansvara för Sveriges militära försvar och att värna om Sverige.  
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1.2 Syfte  

Syftet med studien är att belysa hur unga män och kvinnor, som gör sin grundutbildning med 

värnplikt, uppfattar myndighetskommunikation som ska främja ökad jämställdhet inom den 

svenska försvarsmakten.  

 

1.3 Frågeställningar 

Hur upplever och tolkar värnpliktiga myndighetskommunikation som ska bidra till ökad jämställdhet inom 

försvaret? 

Underfrågor som ska besvara och täcka alla delar av frågan: 

Hur tolkar värnpliktiga kommunikation som ska bidra till en mer jämställd försvarsmakt? 

Vilken bild hade de värnpliktiga av en svensk soldat innan de började utbildningen och har den förändrats? 

Anser de värnpliktiga att den stereotypa bilden av en svensk soldat förstärks eller luckras upp genom 

myndigheternas kommunikation, och i så fall hur? 

Upplever de värnpliktiga att myndigheternas kommunikation speglar verkligheten, och i så fall hur? 

Upplever värnpliktiga att myndighetskommunikation bidrar till ökad jämställdhet inom försvarsmakten, och i så 

fall hur? 

 

1.4 Rekryteringsmyndighetens uppdrag och jämställdhetsmål  

Rekryteringsmyndigheten, vars formella namn är Totalförsvarets rekryteringsmyndighet, lyder 

under Försvarsdepartementet och har i uppgift att samla in mönstringsunderlag, genomföra 

urvalstester (dessa ska vara utformade så att de främjar en jämställd rekrytering), bistå med stöd 

till bemanningsansvariga och föra register över krigsplacerade (Sveriges riksdag, 2018).   

 

Enligt Rekryteringsmyndigheten finns ett jämställdhetsperspektiv i hela mönstringsprocessen, 

från mönstringsunderlag och kampanjer, fram till mönstring och inskrivning till utbildning. Detta 

innebär att alla ska ha samma möjligheter vid tester och bedömningar och att alla ska få ett 

jämställt bemötande genom hela processen (Rekryteringsmyndigheten, 2018). Myndigheten är en 

av de 58 svenska myndigheter som ingår i regeringens utvecklingsprogram för 

jämställdhetsintegrering (JiM), en satsning som pågår mellan 2013–2018 

(Jämställdhetsmyndigheten, 2018). Jämställdhetsintegrering innebär att jämställdhetsarbetet ska 

införlivas i alla myndighetens verksamhetsområden och i alla led av beslutsfattande, planering och 

utförande.  

 

Kopplat till detta arbete har Rekryteringsmyndigheten utarbetat en handlingsplan: Handlingsplan 
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för jämställdhetsintegrering i Totalförsvarets rekryteringsmyndighet 2017–2018 

(Rekryteringsmyndigheten, 2018). I detta måldokument finns ett antal aktiviteter som berör 

myndighetens externa kommunikation. Dessa aktiviteter handlar om att se över webbplats och 

sociala medier utifrån ett jämställdhetsperspektiv samt att se över bilder, illustrationer och 

informationsmaterial utifrån ett jämställdhets- och mångfaldsperspektiv. Målet med aktiviteterna 

är dels att medborgare oavsett kön, ålder och bakgrund ska känna sig inkluderade i myndighetens 

kommunikation och dels att Rekryteringsmyndigheten ska framstå som en öppen och 

inkluderande myndighet (Rekryteringsmyndigheten, 2018). 

 

Rekryteringsmyndighetens kommunikationschef beskriver att hon upplever arbetet som handlar 

om att kommunicera på ett inkluderande sätt som en spännande utmaning. Hon beskriver att det 

krävs att man som kommunikatör får ”kliva ur sig själv och sina invanda mönster och ifrågasätta 

nästan det mesta man gör, i nästan allt man gör”: 

 

”[...] vi behöver titta på vår webbplats på ett annat sätt, titta på våra ordval och formuleringar på ett annat sätt 

med andra ögon. Man faller väldigt lätt in i det man är van vid och det gäller att distansera sig från det och titta 

på saker och ting på ett annat sätt.”   

 

Rekryteringsmyndigheten är den första myndighetskontakt som ungdomarna möter på vägen in i 

försvarsmakten. Därför är det viktigt att målen för ett jämställt försvar återspeglas redan i 

Rekryteringsmyndighetens kommunikation.  

 

”Det är tydligt att politikerna vill ha ett mer jämställt försvar.  

Och det ska vi ju såklart bidra till, och göra allt vad vi kan för att det ska bli på det sättet.”   

– Kommunikationschef, Rekryteringsmyndigheten (intervju, 2018) 

 

1.5 Försvarsmaktens uppdrag och jämställdhetsmål  

Sveriges försvar är ett så kallat insatsförsvar. Insatsförsvar betyder att landets försvar kan 

användas direkt när det behövs. Försvarsmaktens styrkor kan snabbt sättas in i strid och andra 

krissituationer, även om det är kort om tid och oavsett om uppdraget är i Sverige eller utomlands 

(Försvarsmakten, 2018a). Försvarsmakten ska bidra till Sveriges säkerhet genom att upprätthålla 

tillgänglighet i fred samt vara beredda att inta höjd beredskap för att kunna hantera konflikter och 

krig, skydda Sveriges handlingsfrihet inför politisk, militär eller annan påtryckning och om det 

krävs försvara Sverige mot incidenter och väpnat angrepp. Vidare har Försvarsmakten i uppdrag 

att främja landets säkerhet genom att delta i operationer, upptäcka och avvisa kränkningar av det 



5 
 

svenska territoriet och i enlighet med internationell rätt värna nationella suveräna rättigheter och 

intressen i områden utanför territoriet och med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga 

samhället och andra myndigheter vid behov (Regeringskansliet, 2018). 

 

Försvarsmaktens arbete med jämställdhet kan sammanfattas till att helt enkelt bidra till att göra 

verksamheten bättre och mer effektfull. På myndighetens webb kan man läsa följande: 

”Försvarsmakten ska uppfattas som en organisation som behandlar alla på lika villkor. 

Myndigheten skall också, av såväl allmänheten som av anställd och frivillig personal, ses som en 

attraktiv och ansvarsfull arbetsgivare. I detta ingår att bli och upplevas som en jämställd och 

jämlik organisation” (Försvarsmakten, 2018b). Ett konkret exempel på jämställdhetsarbete som 

möter de värnpliktiga under utbildningen är nätverket NOAK (Nätverk för Officer/Anställd 

kvinna). Detta är ett nätverk inom Försvarsmakten som riktar särskilt fokus på kvinnornas 

perspektiv och situation (Försvarsmakten, 2017).  

 

Genom att ha en modern värdegrund och genom att arbeta med normer och attityder kan fler 

kvinnor lockas till försvaret. På detta sätt ökar också effektiviteten i verksamheten på 

myndigheten och i samband med internationella uppdrag vilket gynnar svenska säkerhetspolitiska 

intressen. (Regeringskansliet, 2018).  

 

Att bidra till att locka fler kvinnor till försvarsmakten är en viktig uppgift för myndighetens 

kommunikatörer. Försvarsmaktens marknadsstrateg är övertygad om att kommunikationen har 

stor betydelse:  

 

”Jag tror att kommunikationen är avgörande. Jag tror inte att Försvarsmaktens verksamhet ute i landet och det 

som media rapporterar är tillräckligt. Ska vi nå de mål vi har, om att minst 20 procent av de som genomför 

grundutbildning ska vara kvinnor år 2020, så måste vi ha riktad och spetsig kommunikation”. 

–  Marknadsstrateg Försvarsmakten (intervju, 2018) 

 

1.6 Studiens avgränsningar   

Studiens första avgränsning gäller val av myndigheter. Rekryteringsmyndigheten och 

Försvarsmakten är de myndigheter man kommer i kontakt med som värnpliktig i Sverige. Den 

förstnämnda handhar urvalet och den sistnämnda ansvarar för grundutbildningen med 

värnplikten.  

 

Studiens andra avgränsning gäller val av regemente. Då Pansarregementet P4 i Skövde både ligger 
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på ett rimligt och avstånd och huserar lämpliga respondenter i form av både män och kvinnor 

kontaktades personal på detta regemente.  

 

Studiens tredje avgränsning gäller val av material som respondenterna tolkar i den del av 

intervjun som handlar om receptionsanalys. Till vår studie valdes tre kampanjer som har varit 

aktuella för de intervjuade respondenterna på P4 i Skövde. En kampanj från 

Rekryteringsmyndigheten och två från Försvarsmakten. Materialet valdes även utifrån att de alla 

visade på icke-stereotypa bilder av soldater, och att de vände sig till en bredare målgrupp än de 

som kan identifiera sig med en soldat som en stor och stark man. Nedan presenteras materialet 

mer utförligt. 

 

1.7 Beskrivning av studiens utvalda kampanjer  

 

1.7.1 Kampanj Rekryteringsmyndigheten 2017 

Det första kampanjmaterialet som vi använt till vår receptionsanalys är Rekryteringsmyndighetens 

kampanj ”För alla” (se bilaga 1). Kampanjen rullades ut strax efter att det politiska beslutet att 

återuppta värnplikten hade tagits våren 2017. Rekryteringsmyndighetens kommunikationschef 

beskriver att kampanjen syftar till att berätta om pliktvägen in i försvaret: ”Det är fortfarande så 

att försvaret primärt ska bygga på frivillighet men vi har fått i uppdrag att informera om att 

värnplikten är tillbaka. Och att den numera kommer i en uppdaterad version – där vi inte längre 

gör skillnad på killar och tjejer” (Dagens Media, 2017).  

 

På sin webbplats beskriver kommunikationsbyrån Ackerstedt att kampanjen, som visar en kille 

som transformeras till en tjej, har tagit fasta på att värnplikten numera gäller för alla: 

”I en enda människa vill vi fånga ett bredare spektrum av människor – han, hon, hen.  Filmen är 

vårt sätt att välkomna den moderniserade värnplikten. Den uppdaterade, jämställda versionen 

som gäller för alla. En könsneutral värnplikt är historiskt beslut och med filmen vill vi utmana 

stereotyper på samma sätt” (Ackerstedt, 2017). 

 

1.7.2 Kampanj Försvarsmakten, 8 mars 2018 

Det andra kampanjmaterialet som vi valt till vår receptionsanalys är Försvarsmaktens ”8-mars”-

kampanj från våren 2018 se bilaga 1. Att det svenska försvaret till stor del fortfarande är en 

mansdominerad bastion är ett faktum myndigheten använder sig av i samband med 

internationella kvinnodagen 2018 (Resumé, 2018). Kampanjen visar en kvinnlig soldat med 
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stridsmålning, uniform, basker och vapen och med rubriken ”Vi är överbemannade”. Vidare går 

det att läsa ”Ett jämställt försvar är ett starkare försvar, men idag är vi alldeles för få kvinnor. Det 

jobbar vi aktivt för att ändra på, och bli lite mer lika det land vi försvarar". 

 

1.7.3 Kampanj Försvarsmakten, 2018 

Det tredje kampanjmaterialet som legat till grund för vår receptionsanalys är en kampanjdel av 

Försvarsmaktens ”Många har många frågor” som lanserades våren 2018 (se bilaga 1).  

I kampanjen besvarade Försvarsmakten frågor som både sökande och deras familjer hade, 

oavsett vem som frågade. Kampanjen bestod av flera olika delmaterial. Den vi valt för denna 

studie visar tre soldater ute i fält med ett stridsfordon i bakgrunden. Rubriken lyder ”Kan man ha 

mens i fält?” och under rubriken står det ”Många har många frågor. Få svar och se vad vi kan 

erbjuda dig på forsvarsmakten.se/fragorpadet”.  Detta är en i raden av uppmärksammade 

kampanjer signerade Försvarsmakten där myndigheten tänkt i normbrytande banor för att tämja 

på bilden av att en svensk militär är en vit, ung, stark man. 

 

1.8 Den svenska soldaten 

Allmän värnplikt, som enbart inkluderade män, infördes i Sverige 1901. Att tvinga alla män att 

göra värnplikt har kallats för ”En av de viktigaste manspolitiska reformerna i modern tid” 

(Försvarsmakten, 2018b). Det tog sedan många år innan kvinnor fick lov att anställas i militära 

befattningar. Detta sker först efter att riksdagen 1978 beslutar att kvinnor ska kunna anställas 

som befäl i det militära försvaret. Första etappen gällde markbefattningar i flygvapnet. 1980 

rycker kvinnor in för första gången, utbildningen ges på F16 i Uppsala. Nio år senare bröts 

Sveriges sista yrkesmonopol då kvinnor får tillträde till samtliga militära befattningar. Fram till 

1994 fanns ett krav att alla kvinnor som antogs till värnplikten var tvungna att utbilda sig till 

officerare, något som ställde högre krav på de kvinnor som sökte (Försvarsmakten, 2018b).   

 

År 2000 antog FN: s säkerhetsråd Resolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet (United Nations, 

2000). I resolutionen står det att fredsbevarande operationer ska bestå av militära enheter där 

kvinnor är närvarande på alla nivåer och där genusmedvetenhet råder. År 2006 omsatte Sverige 

resolution 1325 i en nationell handlingsplan. Planen, som gällde fram till utgången av år 2015, 

innefattade bland annat mål om att en betydligt större andel kvinnor skulle delta i internationella 

freds- och säkerhetsfrämjande insatser (både inom ramen för regionala och internationella 

organisationer) och insatserna skulle genomförs med ett genusperspektiv i syfte att öka 

insatsernas effektivitet (Försvarsmakten, 2018b). 
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2010 blir värnplikten vilande i fredstid och ersätts istället av så kallad totalförsvarsplikt, som gäller 

för både män och kvinnor mellan 16 och 70. Redan sju år senare tas beslutet att återuppta den 

allmänna värnplikten. Anledningar är att det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde 

försämrats och att Försvarsmakten inte lyckats rekrytera tillräckligt många frivilliga 

(Regeringskansliet, 2017). Detta innebär att Sverige nu ska tillämpa alla delar av lagen om 

totalförsvarsplikt igen. Eftersom lagen nu är könsneutral gäller skyldigheten lika för både kvinnor 

och män. Den första årskullen som omfattas av förändringen är ungdomar födda 1999. Det är 

ungdomar ur just denna grupp som utgör respondenter i denna studie.  

 

1.9 Disposition 

I introduktionen presenteras studiens bakgrund och problembeskrivning. Vidare presenteras 

studiens syfte och frågeställningar. Därefter belyses studiens avgränsningar följt av en presentation av 

Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten (uppdrag och jämställdhetsmål). Det är i texten 

alltid de två myndigheterna som åsyftas när myndigheter nämns. Därefter följer en beskrivning av 

studiens utvalda kampanjer. 

 

I kapitlet Tidigare forskning presenteras forskning om stereotyper och kommunikation samt 

forskning om militära rekryteringsannonser med syfte att locka kvinnor till försvaret.  I det 

efterföljande teorikapitlet presenteras studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis introduceras 

läsaren i Stuart Hall´s Encoding-decoding-modell som vi använder för att belysa resultatet i vår 

receptionsstudie. Därefter presenteras teorier om gestaltning och då speciellt attributgestaltning. 

Avslutningsvis presenteras teorier om reklam, spegelteorier och stereotyper.  

 

Vidare presenterar vi studiens metodologiska ansats genom att förklara och motivera valet av metod. 

Därefter följer en resultatdel där respondenternas upplevelser av myndigheternas kommunikation 

presenteras. Efterföljande kapitel innehåller studiens analys- och diskussionsdel där respondenternas 

svar analyserats i förhållande till studiens valda teoretiska ramverk. 

Studiens avslutande kapitel innehåller en slutsats där vi besvarar våra forskningsfrågor samt ger 

förslag på framtida forskning. Därefter presenteras implikationer för samhälle och yrkesliv. 
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2. TIDIGARE FORSKNING 

Det här kapitlet presenterar tidigare forskning om stereotyper och kommunikation samt forskning om militära 

rekryteringsannonser med syfte att locka kvinnor till försvaret.  

 

2.1 Tidigare forskning om stereotyper och kommunikation 

Sedan kommersiell tv fick sitt genombrott så har reklam och mediers roll i skapandet av stereotyper 

varit ett ämne för diskussion. Dominick och Rauch (1972) och McArthur och Resko (1975) la 

grunden för forskning om skildring av könsroller i reklam. De studerade specifikt amerikansk tv-

reklam och kom bland annat fram till att män skildrades som experter medan kvinnor visades 

upp som mindre kunniga om den annonserade produkten (Dominick & Rauch, 1972; Mc Arthur 

& Resko, 1975). Sedan deras forskning presenterades har flera studier undersökt porträtteringen 

av män och kvinnor i reklam. Den har visat att majoriteten av reklam, historiskt sett, har avbildat 

personer på ett stereotypt sätt (Eisend, 2010). 

 

I många av de nutida studier som genomförts sätts porträtteringen av könsroller i en 

samhällskontext. Trots förändringar i kvinnor och mäns samhällsroller, till exempel i form av 

kvinnors representation i arbetslivet och en mer jämlik roll i hushållet, fortsätter tv-reklam att 

skildra kvinnor i underordnade och stereotypa roller. Forskning visar att reklam stöder en 

stereotyp framställning av kvinnor och män, och visar båda könen i traditionella roller där 

kvinnornas professionella möjligheter är begränsade och där traditionella maskulina ideal 

upprätthålls (Knoll et al. 2011). 

 

Intressant i sammanhanget är dock att samtidigt som uppenbara stereotypiska mönster lever 

vidare i reklam så finns det studier som visar på en nyansering. Vissa av studierna pekar på att 

reklam rör sig mot en något mindre stereotyp hållning, särskilt i västliga samhällen (t.ex. Furnham 

& Mak 1999), medan andra författare hävdar att den stereotypa framställningen blir allt starkare 

(Ganahl et al., 2003; Milner & Higgs 2004). Det finns alltså en tydlig konflikt i ämnet. 

 

En svensk forskare som varit tongivande i frågan om stereotyper och kommunikation är Nina 

Åkestam. Hennes forskning (2017) visar att allt fler annonsörer är medvetna om problematiken 

som finns i jämställdhetsfrågan. Avsändaren funderar ett extra varv på hur skildring av människor 

kan göras på ett icke-stereotypt sätt (Åkestam, 2017). I sin avhandling konstaterar Åkestam att 

användningen av stereotypa bilder i reklam är vid en vändpunkt och att annonsörer har allt högre 

medvetenhet inför hur de väljer att skildra människor. Att förstå reaktioner på stereotypa och 
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icke-stereotypa bilder i reklam är därför viktigt (Åkestam, 2017). Eftersom majoriteten av 

reklambilderna traditionellt har använt sig av stereotypa bilder (Eisend, 2010), har sociala effekter 

för det mesta observerats efter exponering för sådana stereotypa skildringar. Icke-stereotypa 

porträtteringar har å andra sidan föreslagits för att generera andra typer av sociala effekter. 

Exempelvis för att bidra till ett mer mångsidigt samhälle (Mastro, 2009). 

 

Jämfört med omfattningen av vetenskapliga studier som belyst stereotyper i reklam finns det få 

studier som studerat icke-stereotyp framställning av människor (Åkestam, 2017). Tidigare 

forskning har ofta antagit att den främsta orsaken till att använda icke-stereotypa bilder i reklam 

är att nå nya målgrupper som identifierar sig med den icke-stereotypa skildringen (Oakenfull et 

al., 2008). Studier har därför i första hand undersökt effekterna av sådana bilder på konsumenter 

som identifierar sig med skildringen (till exempel konsumenter från minoriteter) och jämfört dem 

med reaktioner från konsumenter som inte skulle identifiera sig med skildringen.  

 

Um (2014) visar till exempel att heterosexuella unga män ställer sig negativa till normbrytande 

reklam med homosexuella inslag. Detta kan uppfattas gå emot samhällets strävan efter jämlikhet 

även om det kan skilja sig länder emellan. Resultatet visar att heterosexuella män har lägre 

tolerans av homosexualitet än vad heterosexuella kvinnor har. Vidare visar studien att 

heterosexuella män mer negativt utvärderade annonser med gaytema än vad de medverkande 

kvinnorna gjorde. Slutsatsen är att män är mer benägna än kvinnor att stödja traditionella 

övertygelser gällande könsroller (Um, 2014).  

 

Um och Åkestams forskning (2017) har en bjärt kontrast. Åkestam presenterar ett resultat som 

visar att icke-stereotypa bilder av homosexualitet i reklam kan leda till att konsumenterna tänker 

på andra människor och därigenom positivt påverkar social relation och empati.  

 

2.2 Bilder av kvinnliga soldater i kommunikation 

Ghilani har i sin artikel Glamourizing Military Service: Army Recruitment for Women in 

Vietnam-Era Advertisements (2017) undersökt reklamannonser för att få amerikanska kvinnor att 

söka sig till armén i slutet av 1960-talet. Ghilanis forskning visar att de militära restriktioner som 

hindrade kvinnor från specifika stridsåtgärder möjliggjorde att den amerikanska staten kunde 

hålla ett rimligt avstånd från krig i den reklam som specifikt vände sig till kvinnor.  

 

Annonserna var ofta sexistiska och visade upp kvinnor i situationer som inte hade någon militär 

inramning och de arbeten som erbjöds var oftast av en mer administrativ karaktär. Kvinnorna 
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lockades med förmåner och yrkesutbildning istället för att ”tjäna sitt land” – som var fallet i 

annonser som vände sig till män (Ghilani, 2017). 

 

Weibull (2000) har i sin rapport ”Kvinnobilder - En analys av utsagor och bildmaterial ur ett 

genusperspektiv” analyserat försvarets kvinnobilder, dels utifrån innehållet i tre stycken 

informations- och rekryteringsfilmer, dels utifrån broschyrer och rekryteringsinformation på 

internet. Weibull kommer fram till att i det finns en dubbeltydighet i det material som riktar sig 

till kvinnor. Hon skriver till exempel att försvaret å ena sidan strävar mot att få in fler kvinnor 

samtidigt som man i broschyrer och PR-videos inte riktigt verkar veta vad man skall ha dem till. 

 

Vidare sammanfattar hon att när det gäller de filmer om försvaret som analysen väsentligen 

handlar om, är det möjligen också så att man inte vågar visa alla facetterna av yrket. I försöken att 

väcka ungdomars intresse för yrket, är man kanske rädd att skrämma bort intresserade, genom att 

allt för mycket betona vad yrket ytterst handlar om. I den film som riktar sig enbart till kvinnor, 

talas det ofta om till exempel betald utbildning, kvalificerad ledarskapsutbildning, mycket frihet, 

omväxling, naturupplevelser och ansvar. Yrket framställs som i första hand ett läraryrke och 

ingenstans tas egentligen krigsrollen eller yrkets särart upp; att det är det enda yrke där du fått 

legitimitet av staten att använda organiserat våld, och där du får beordra andra att döda. Inget 

annat yrke har dessa särdrag, varför det vore naturligt att lyfta fram även detta i filmerna, oavsett 

vem de riktas till. 

 

2.3 Slutsats tidigare forskning 

Sammanfattningsvis visar ovanstående forskning att 1) det pågår en förändring i huruvida 

avsändare framställer personer i kommunikation där medvetenheten ökat, 2) 

rekryteringskampanjer från försvaret som vänder sig till kvinnor har lockat med andra motiv än 

de som vänt sig mot män. Åkestam (2017) menar att det generellt finns få studier om hur icke-

stereotyp kommunikation tas emot. Vidare visar vår litteraturöversikt att det saknas samtida 

studier på hur myndighetskommunikation om försvaret, som riktar sig mot unga kvinnor, tas 

emot. Vi anser därför att vi har identifierat ett forskningshål som denna studie förhoppningsvis 

kan hjälpa till att fylla. 
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3. TEORI  

Det här kapitlet presenterar studiens teoretiska ramverk. Inledningsvis introduceras läsaren i Stuart Halls 

Encoding-decoding-modell som vi använder för att belysa resultatet i vår receptionsstudie, därefter belyses teorier om  

gestaltning och då speciellt attributgestaltning och slutligen presenteras teorier om reklam, spegelteorier och 

stereotyper.  

 

3.1 Encoding/decoding 

Stuart Halls teori om encoding/decoding (kodning/avkodning) har länge varit en central teori inom 

medieforskning. Han skrev sin första text om ämnet år 1980 och det är fortfarande ett allmänt 

vedertaget sätt att se på kommunikativa relationer. Stuart Hall menar att kommunikation inte 

bara är så enkelt som en sändare, ett budskap och en mottagare (Hall 1980:1). Budskapet skapas 

av sändaren, och kodas enligt de föreställningar om språk och verklighet som finns i sändarens 

situation. Budskapet måste sedan passera genom det ”diskursiva fältet” och genom en kanal ut till 

mottagaren. När budskapet når fram, måste det dekonstrueras och återskapas inom mottagarens 

föreställningar om språk och verklighet, avkodas (Hall 1980:2).  

 

Stuart Halls Encoding/decoding-modell är applicerbar vid analysen av de resultat som vår 

receptionsstudie visat. Encoding/decoding är en modell som undersöker hur medialt innehåll 

tolkas när det transporteras från en sändare till en mottagare och, enligt Hall, finns det flera 

meningsskapande processer att ta hänsyn till. Sändaren producerar medieinnehållet (encoding) 

och formar det med ett specifikt budskap i åtanke. 

 

Enligt Hall finns det tre olika sätt att förhålla sig till den inkodning som sker genom media. Det 

finns sätt för alla människor att kunna motstå det utsända kodade budskapet som på något sätt 

vill påverka allmänheten, där medierna oftast har ett särskilt budskap med innehållet. Hall menar 

att det inte behöver betyda att mottagaren köper budskapet rakt av, utan att det finns sätt att 

motstå den processen. Här kommer avkodningen (decoding) in, och enligt Hall´s 

encoding/decoding-teori finns det tre sätt att avkoda en text (Hall, 1980).  

 

Dominant läsning: Läsaren väljer att avkoda budskapet så som det var tänkt att kodas. Kodningen 

blir relativt transparent och läsaren tar emot innehållet som det från början var tänkt. 

 

Oppositionell läsning: Läsaren förkastar den information som sänds ut, plockar isär sändarens 

kodning för att kunna motsäga det som står. Hall menar att läsaren förstår budskapen, men väljer 
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att tolka dem på ett annat sätt än avsändarens intention.  

 

Förhandlande läsning: Läsaren håller delvis med i budskapet, dock finns det delar som läsaren inte 

resonerar med utan går emot. Avkodningen blir en blandning av dominant och oppositionell.  

 

Halls modell har på senare tid genomgått en revidering. Nu tar modellen hänsyn till avsändarens 

avsikt och det innebär att modellen även kan användas på samhällskritiska texter. Genom att ge 

sändaren en egen inkodningsmodell så kan man granska mottagarens tolkningar på egen merit, 

och får därför ett mer empiriskt sätt studera reception (Ross, 2008).  

 

I vår studie använder vi oss främst av teorier om avkodning då vi kommer mäta mottagarens 

tolkningar av kommunikationens innehåll. Kommunikationen i vår studie är inte heller någon 

form av samhällskritik. 

 

Denotation och konnotation är också två begrepp som är relevanta i Hall´s teori. Hall talar om 

konnotation som meningen som tillskrivs budskapet utifrån avkodarens kulturella, sociala, 

historiska och tekniska förutsättningar - och det är den avkodningen som är intressant för vår 

analys. Den denotativa delen i Hall´s teori har inte applicerats då den snarare beskriver det direkta 

budskapet eller de tecken som budskapet innehåller. 

 

3.2 Gestaltning (framing) 

Gestaltning (framing) används som en modell för att förstå och undersöka kommunikation samt 

relaterat beteende inom ett brett spann av discipliner. Dessa inkluderar bland annat psykologi, 

politisk kommunikation samt studier inom medievetenskap. Gestaltningen är konceptuellt 

kopplad till de underliggande psykologiska processer som individer använder för att utvärdera 

information, göra bedömningar och dra slutsatser om vår omvärld (Hallahan, 1999). 

 

Enligt Hallahan (1999) är konsten att kunna definiera verkligheten själva kärnan i 

kommunikation. Gestaltning är en viktig del i uppbyggandet av den sociala verkligheten eftersom 

den hjälper till att forma de perspektiv genom vilka människor ser världen. Begreppet kan förstås 

som en ram vilken avgränsar ämnesfrågor och således fokuserar på huvudelementen (Hallahan, 

1999). 

 

Sociologen Erving Goffman definierar gestaltningar som ett ”tolkningsschema” som skapar ett 

sammanhang för förståelse av information och gör det möjligt för individer att lokalisera och 
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uppfatta händelser (Goffman, 1998). Som egenskap av ett meddelande så begränsar eller 

definierar en gestaltning ett meddelandes mening genom att forma de slutaster som individer drar 

om själva meddelandet. För att människor ska påverkas av ett kommunicerat budskap krävs 

därför att budskapet är fulländat med tillräckliga ledtrådar, gestaltning bidrar med de ledtrådarna 

(Hallahan, 1999). Gestaltning kan ses som en reflektion av de värderingar som upphovsmannen 

till meddelandet står för (Hallahan, 1999). 

 

Det finns två mekanismer som kan förklara hur gestaltning fungerar som en mental process av 

information för individer. En av mekanismerna bygger på idén om att gestaltning är en del i att 

förse budskapet med kontextuella ledtrådar, som leder till beslutsfattande samt slutsatser för 

meddelandets publiker. Gestaltningar reflekterar bedömningar gjorda av meddelandets skapare. 

Ofta väger negativ information tyngre än positiv, eftersom negativ information tenderar att få 

större uppmärksamhet (Hallahan, 1999). 

 

Den andra mekanismen genom vilken gestaltning fungerar är ”priming”. I denna studie riktas 

fokus på den första delen av gestaltning, men kortfattat kan priming förklaras genom att kunskap 

organiseras i det mänskliga minnet genom kognitiva strukturer eller scheman. Dessa fungerar 

sedan som begränsningar för tolkning av situationer och händelser (Hallahan, 1999). 

 

Inramning spelar en integrerad roll i public relations (PR). Om PR definieras som processen att 

etablera och upprätthålla ömsesidigt fördelaktiga relationer mellan en organisation och allmänhet 

som den beror på (Cutlip, Center & Broom, 1995) är upprättandet av gemensamma 

referensramar om ämnen eller frågor av gemensamt intresse en nödvändig förutsättning för att 

effektiva relationer ska upprättas. 

 

Gestaltning är enligt Hallahan (1999) ett användbart synsätt för att undersöka det strategiska 

skapandet av PR-meddelanden och publikens respons på dessa. I sin forskning har Hallahan 

(1999) identifierat sju olika typer av ramar som är tillämpliga på PR: inramning av situationer, 

attribut, val, åtgärder, frågor, ansvar och nyheter. 

 

Då vi i denna studie undersöker myndighetskampanjer som har som mål att bidra till en mer 

jämställd försvarsmakt, har vi identifierat attributgestaltning som den mest relevanta typen av 

gestaltningsram för vår studie. Attributgestaltning är en distinkt form av inramning - det vill säga 

karaktärisering av objekt, händelser och personer. 

 

Reklam har visat sig påverka beslut genom att ändra viktiga aspekter av beslutsprocessen genom 
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att fokusera konsumenternas uppmärksamhet bort från vissa attribut eller valregler till förmån för 

andra. PR-utövare anlitar rutinmässigt inramning av attribut genom att framhäva särskilda 

aspekter av orsakerna, kandidaterna, produkterna eller tjänsterna de representerar.  Inramning ger 

också grunden för att välja bilder och andra inramningsenheter som kan användas för att 

dramatisera och förstärka nyckelidéer. Slutligen utgör ramverket grunden för hur människor ska 

bli ombedda att utvärdera information, fatta val eller vidta åtgärder. 

 

3.3 Reklam, spegelteorier och stereotyper  

Det finns olika skolor när det gäller reklamens roll och uttryck. Den vanligaste talar om reklamen 

som en spegel av samhället. I vår studie representerar myndigheterna Rekryteringsmyndigheten 

och Försvarsmakten samhället som med sin kommunikation vill ta ett steg mot en mer jämställd 

organisation. Sedan det politiska beslutet att återuppta allmän värnplikt drevs igenom 2017 har 

myndigheterna genomfört en rad olika kommunikationsaktiviteter för att belysa dels den 

könsneutrala plikten och dels ambitionerna om att få fler kvinnor att söka sig till försvarsmakten. 

I denna kommunikation har myndigheterna ambitioner att bredda bilden av en svensk soldat och 

därmed bidra till att förändra den maskulina och dominerande normen.   

 

I detta teoriavsnitt belyser vi teorier om stereotyp och icke-stereotyp framställning, normbrytande 

kommunikation och förväntade uppfattningar och effekter av kommunicerade budskap. 

 

Studier visar att reklam får sociala konsekvenser för människor (Pollay, 1986). Ur ett perspektiv 

ses reklam som en form eller förvrängd spegel av samhället (Pollay, 1986). Enligt teorin om den 

förvrängda spegeln speglar reklam inte hela samhället, men de delar som är användbara för 

annonsörerna, eftersom de kan inspirera människor att öka konsumtionen. Detta leder till att 

vissa ideal visas oftare i reklam, vilket i sin tur leder konsumenterna att tro att dessa ideal är 

viktigare än andra. Stereotypa reklambilder är enligt teorin ett sätt att förmedla ideal som bidrar 

till ökad konsumtion. När konsumenterna vid upprepade tillfällen utsätts för stereotypa 

skildringar tar dessa stereotyper mer utrymme i konsumenternas sinnen och får dem att tro att 

denna form av förenklade versioner av verkligheten faktiskt är sanna. Porträtt av personer som 

presenteras i reklam kan därmed få inverkan på hur människor ser sig själva och andra (Pollay, 

1986). 

 

Den samlade reklammängd vi exponeras för förmedlar indirekt budskap om oss själva och den 

värld vi lever i. Kommunikationens inverkan på dess mottagare är så pass stark att den påverkar 

våra uppfattningar om exempelvis könsroller, kroppsideal, etnicitet och om hur samhället i stort 
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ser ut (Rosengren, Sjödin, 2011). Kommunikationen bidrar således till att förstärka eller lösa upp 

normer i samhället. 

 

Normer bär på föreställningar om vad som är normalt respektive onormalt, skapar positioner 

som är möjliga att identifiera sig med och skapar förväntningar på levnadssätt, beteende samt 

agerande (Martinsson & Reimers, 2014). En norm kan ses som något som begränsar oss, som 

förhindrar individen från att bli fri och från att få vara precis som den hon upplever sig vara. 

Normer begränsar också våra möjligheter att agera. Normer både omvandlas och förändras med 

tiden, gränser för vad som anses lämpligt respektive olämpligt kan förskjutas beroende på tid, 

sammanhang och situation. Den som inte känner igen sig i normerna kan helt enkelt känna sig 

exkluderad (Martinsson & Reimers, 2014). 

 

I vår studie belyser vi huvudsakligen kommunikation som vill bidra till att bryta normer inom 

försvaret. Historiskt har den maskulina normen varit stereotypen för det militära, alltså en soldat 

har varit synonymt med en stark man. Vi har tittat på myndighetskommunikation som visar en 

annan bild av soldater, med andra ord icke-stereotyp kommunikation som inte följer den sociala 

kategori de tillhör (Taylor och Stern, 1997). Liknande exempel på en icke-stereotyp 

kommunikation skulle kunna vara en tjej som presenteras som intresserad av vetenskap, eller en 

man som porträtteras som en kunnande och kompetent förälder (Åkestam, 2017). 

 

Uttrycket stereotyper beskrivs som ”bilder i vårt huvud”, en inre bild av ett tänk. Människor 

agerar utifrån hur de tror att det är och inte utifrån hur det verkligen är (Lippmann, 1922).  

Vi använder stereotyper för att systematisera information. När vi exempelvis ser en person med 

långt hår bakifrån antar vi att personen är en kvinna, Exemplet är en allmän stereotyp som gäller 

för de flesta i kontexten samtida västerländsk kultur (Åkestam, 2017). Stereotyper är specifika för 

kulturella sammanhang och kan därmed vara dynamiska och föränderliga (Eisend, 2010). 

Stereotyper kan också vara en typ av social kategori - såsom kön, etnicitet, ålder, sexuell läggning, 

religion eller yrke. 

 

Könsstereotyper är övertygelser om att vissa egenskaper skiljer kvinnor och män (Eisend, 2010; 

Knoll et al., 2011) och fungerar som ett slags socialt samförstånd (Rollero, Glick, & Tartaglia, 

2014). Makt och ledarroller uppfattas som överensstämmande med män, medan vård- och 

relationella roller uppfattas som överensstämmande med kvinnor (Rollero & Tartaglia, 2013).  

 

Även om stereotyper i sig inte är skadliga, och ibland kan bidra till att förenkla kommunikation, 

så finns kritik mot att reproducera dessa. De kan forma människors förväntningar och därmed 
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begränsa möjligheter till självförverkligande (Knoll et al., 2011; Eisend, 2010). Vidare kan även en 

person ur en stereotypisk grupp uppleva att möjligheterna till självförverkligande kan vara 

begränsande - oavsett om stereotypen generellt sett betraktas som positiv eller negativ. I båda 

fallen finns det risk för att verkliga människor bedöms utifrån stereotypen, snarare än sina egna 

individuella egenskaper (Åkestam, 2017). 

 

3.4 Slutsats teori 

Ovanstående teorier har valts eftersom de belyser de olika delar i den process då ett budskap 

paketeras (gestaltningsteorin) och kodas samt hur de slutligen avkodas (encoding/decoding-

teorin). Gestaltningar reflekterar bedömningar gjorda av meddelandets skapare (Hallahan, 1999) 

vilket i denna studie handlar om att myndigheterna vill öka jämställdheten inom försvaret – men 

hur tas dessa budskap emot? Uppfattas de som avsändaren önskat? Hall´s teorier om främst 

decoding är ett viktigt verktyg för att undersöka detta. Utöver dessa teorier är teorier om reklam, 

spegelteorier och stereotyper relevanta då studien innefattar reklam som har som mål att förändra 

normer.  
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4. METOD   

I det här kapitlet beskrivs studiens tillvägagångssätt för att besvara forskningsfrågorna. Här presenteras även 

studiens population och urval. Därefter ett stycke om operationalisering. Kapitlet tar även upp studiens etiska 

aspekter samt de delar som handlar om validitet och reliabilitet. 

 

4.1 Val av metod  

För att undersöka hur unga män och kvinnor, som gör sin grundutbildning, uppfattar 

kommunikation med mål att främja ökad jämställdhet inom försvarsmakten använde vi oss av 

forskningsmetoden kvalitativ intervju där en del bestod av receptionsanalys av tre 

kommunikationskampanjer från berörda myndigheter.  

 

4.1.1 Kvalitativ intervju  

Metoden kvalitativ intervju innebär att forskaren träffar sina respondenter öga mot öga vilket 

möjliggör en djupare analys av respondenternas svar samt ger tillfälle att ställa följdfrågor - vilket i 

sin tur ger en ökad förståelse för respondenternas enskilda åsikter och erfarenheter. För oss var 

det viktigt att få respondenterna att känna tillit till oss som intervjuare (Ekström & Larsson, 

2010).  

 

4.1.2 Receptionsanalys  

I vår studie finns en tydlig del av receptionsanalys. Studiens respondenter fick titta på tre olika 

informationskampanjer och sedan besvara frågor om dem. Receptionsanalys som metod är av 

intresse för hur medier påverkar människor (Ekström & Larsson, 2013) och är i vår studie ett 

verktyg för att ta reda på hur målgruppen uppfattar kommunikation från 

Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten - alltså hur det konkreta mötet mellan text och 

läsare ser ut (Ekström & Larsson, 2013). Receptionsanalysens bakgrund återfinns i Stuart Hall´s 

encoding/decoding-modell som bygger på att mediernas kommunikation är en meningsskapande 

process i flera steg (Ekström & Larsson, 2013). 

 

4.2 Tillvägagångssätt 

Studien innefattar tio intervjuer med personer som genomför sin militära grundutbildning på 

pansarregementet P4 i Skövde - fem kvinnor och fem män. Intervjuerna genomfördes under tre 

tillfällen utspridda på en vecka under månadsskiftet november/december 2018. Här följer en 

beskrivning av intervjuernas förarbete, genomförande och efterarbete. 
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4.2.1 Förberedelser  

Att förbereda och planera sin studie är ett lämpligt sätt att skaffa upplysningar (Ekström & 

Larsson, 2010). Förberedelserna inför intervjuerna utgjordes av två informantintervjuer samt en 

pilotintervju med en person som tidigare genomfört militär grundutbildning. Informantintervjuer 

gjordes med två nyckelpersoner inom respektive myndighet i syfte att få en bild av deras 

kommunikation och dess mål att bidra till ökad jämställdhet inom försvarsmakten.  

 

Pilotintervjun gav oss en möjlighet att testa vår intervjumanual och därmed identifiera eventuella 

problem med hur frågorna formulerats eller huruvida några frågor kunde uppfattas som 

överflödiga eller om det saknades några frågor (Ekström & Larsson, 2010). Att i förhand kunna 

genomföra en intervju, som dessutom var med en person med kunskap och erfarenhet från det 

område vi valt till vår studie, visade sig vara mycket värdefullt. Efter genomförd pilotintervju 

kunde vi konstatera att vissa frågor behövde omformuleras för att respondenterna bättre skulle 

förstå frågornas syfte. 

 

Insamling av fakta, teorier, informantintervjuer och pilotintervju gav oss ett bra utgångsläge för 

att kunna genomföra våra intervjuer. Speciellt viktig kom testintervjun att bli. Tack vare den 

kunde vi tydligare operationalisera våra frågor och på så sätt formulera dem så att studiens 

respondenter enklare kunde besvara dem.  

 

Efter övervägande med personen i vår pilotintervju kom vi fram till att dela upp huvudansvaret 

för de kommande intervjuerna mellan oss. Det vill säga att vi skulle genomföra intervjuerna 

gemensamt men att Sofie Grahn skulle ta kommandot i de intervjuer som genomfördes med 

kvinnor och Jonathan Strandlund i de med män. Anledningen till detta upplägg var att vi trodde 

att respondenterna skulle uppleva intervjusituationen mer bekväm om de genomfördes på det 

sättet.  Det visade sig dock att respondenterna generellt inte lade någon vikt vid vem av oss de 

samtalade med. Det var bara två av studiens respondenter som vi upplevde hellre (inledningsvis) 

pratade direkt till den av oss med samma kön (en man och en kvinna). 

 

4.2.2 Genomförande 

Eftersom intervjuerna innehåller frågor som på ett eller annat sätt kan uppfattas som privata 

valde vi att genomföra intervjuerna enskilt med varje respondent. Vi anser att det var viktigt med 

enskildhet då vi ville ha så ärliga svar som möjligt på våra frågor. För att få ett bra analysmaterial 

behöver respondenterna uppleva intervjutillfället som ett tryggt tillfälle där de kan svara ärligt och 

uppriktigt på de frågor som ställs (Kvale & Brinkmann, 2014). 
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För att skänka studien en så god validitet som möjligt valde vi att genomföra tio intervjuer à 

vardera 45 minuter. Det var det antal och den tidsmängd som P4-regementet kunde ställa upp 

med.  

 

4.2.3 Efterarbete 

Transkriberingen av de tio intervjuerna delades upp mellan oss för att uppnå mesta effektivitet. 

När var och en hade gjort sin del lyssnade vi igenom varandras inspelade intervjuer samtidigt som 

vi läste respektive transkribering. På så sätt kunde vi rätta småfel och i slutändan öka vår studies 

reliabilitet, en nödvändighet då ingen transkription kan ses som slutgiltig och komplett (Ekström 

& Larsson). 

 

När arbetet med transkriberingen var avklarat genomfördes en tematisering av det empiriska 

materialet. Vi kunde genom färgkodningar ge intervjuerna en tydligare överblick och på så sätt se 

samband i respondenternas svar. Vi valde att genomföra tematiseringen digitalt då en klassisk 

tematisering kräver en yta där materialet kan ligga uppdelat under en längre tid - vilket vi saknade. 

Ur materialet kunde vi identifiera tio olika områden och märkte upp dem med respektive färg 

som sedan sammanställdes i tio dokument för att samla varje tema. På så sätt var det enklare att 

identifiera de delar av materialet som hörde samman och på så sätt kunna utläsa mönster. 

Tematiseringen utfördes av oss båda gemensamt. 

 

4.3 Population och urval 

Vår studies population är tio unga vuxna i 20-årsåldern (fem män och fem kvinnor) som 

genomför militär grundutbildning med plikt. Vi är medvetna om att detta urval, en population 

som enbart består av värnpliktiga som är inne i Försvarsmaktens organisation, påverkar studiens 

utfall. Detta är ungdomar som utbildats i Försvarsmaktens värdegrund vilket bidrar till att de är 

införstådda i myndigheternas ambitioner med denna typ av kommunikation. Detta påverkar till 

exempel hur respondenterna avkodar budskap och även hur de förhåller sig till respektive 

varumärke. Vi valde ändå denna population men var noga med att få med både män och kvinnor 

i syfte att kunna jämföra om det finns skillnader på hur denna typ av kommunikation tolkas och 

uppfattas beroende av kön. 

 

Då den svenska försvarsmakten under många år har monterats ned så undersökte vi var närmsta 

regemente med den population som vår studie krävde fanns. Det visade sig att pansarregementet 
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P4 i Skövde dels kunde stå till tjänst med en lämpligt könsblandad population och dels, rent 

tidsmässigt, fanns inom rimligt avstånd för vår studie. Då ett regemente är ett skyddsobjekt med 

strikta besöksregler och begränsad tid för annat än militär utbildning så blev vi överraskade av det 

öppna intresset regementets informationsansvarige visade för vår studie.  

 

Vi fick tillgång till tio soldater under vardera 45 minuter. Det var viktigt att vi fick tillgång till 

både män och kvinnor då studien bygger på män och kvinnors uppfattningar om 

myndighetskommunikation för att öka det svenska försvarets jämställdhet. 

 

Urvalet av respondenter stod regementet för. Vi gjorde en förfrågan till informationsansvarig på 

P4 och hen vidarebefordrade frågan till rätt kompani på regementet som sedan frigjorde tid hos 

tio värnpliktiga för att de skulle kunna delta i vår studie. Intervjuerna genomfördes i en av 

regementets kaserner - alltså i respondenternas naturliga miljö. 

 

4.4 Operationalisering 

Att genomföra intervjuer med respondenter i 20-årsåldern om myndighetskommunikation med 

fokus på jämställdhet krävde en operationalisering av studiens frågor. Det var viktigt att vi ställde 

frågor som var tydliga och lätta att förstå (Ekström & Larsson, 2013). 

 

4.4.1 Exempel på frågor som hör till respektive tema och förklaring 

Nedan presenteras exempel på frågor ur intervjuguide. De följs av en förklaring där syftet med 

frågorna förtydligas. 

 

Frågor om avkodning budskap och dess eventuella påverkan: 

Kan du beskriva vad du ser? 

Vilket budskap tror du myndigheten vill förmedla? 

 

Förklaring: Dessa frågor syftade till att undersöka hur värnpliktiga tolkar kommunikation som har 

som syfte att bidra till ökad jämställdhet i försvarsmakten. Enligt Stuart Halls 

encoding/decoding-modell (1980) finns olika sätt att avkoda av budskap: dominant läsning, 

förhandlande läsning och oppositionell läsning. Genom att ställa dessa frågor får vi en djupare 

förståelse för hur de värnpliktiga avkodar myndighetskommunikation.  
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Frågor om bilder av en svensk soldat 

Kan du beskriva hur din bild av en svensk soldat såg ut innan du började utbildningen? 

Varför tror du att du hade den bilden? 

Tycker du att du själv passar in i den beskrivningen? 

Har din bild av en svensk soldat ändrats under din tid i utbildningen? 

 

Förklaring: Ovanstående frågor syftade till att undersöka hur respondenterna tidigare (innan 

grundutbildningen med värnplikt) sett framför sig en soldat och om detta är en bild byggd på 

stereotyper. Lippman (1922) beskriver stereotyper som ”bilder i vårt huvud” och ett sätt att 

systematisera information. Vidare kan en ”norm” begränsa oss (Martinsson & Reimers, 2014). 

Med ovanstående frågor vill vi undersöka om respondenternas bilder är byggda på normer och 

stereotyper, samt om dessa föreställda bilder har begränsat våra respondenter. 

 

Frågor om kommunicerade bilder av en svensk soldat 

Vad tycker du att personen/personerna i bilden utstrålar? 

Upplever du att personerna på bilden framställs på ett stereotypt eller icke-stereotypt sätt? 

Tycker du att den personen på bilden representerar en svensk soldat? 

Stämmer skildringen av personen/personerna på bilden överens med din tidigare bild av en svensk soldat? 

 

Förklaring: Med dessa frågor önskade vi skapa en bild av hur våra respondenter upplever 

framställningen av personerna som syns i studiens valda kampanjer. Denna studie inkluderar tre 

kampanjer som gestaltar soldater genom att visa kvinnor, med andra ord icke-stereotyp 

kommunikation som inte följer den sociala kategori de tillhör (Taylor och Stern, 1997). Med 

dessa frågor undersöker vi om värnpliktiga upplever kommunikationen som stereotyp. 

 

Frågor om verklighetsspeglande kommunikation 

Tycker du att de här bilderna förmedlar en sann bild av försvarsmakten? 

Upplever du att de bilder av en svensk soldat som kommuniceras är den som möter dig här på regementet? 

 

Förklaring: Syftet med dessa frågor var att ta reda på om respondenterna upplevde studiens valda 

kampanjer som autentiska eller missvisande i förhållande till verkligheten. Enligt Pollay (1986) 

kan reklam och marknadsföring ses som en förvrängd spegel av samhället där bara den del som i 

slutändan gynnar annonsörerna visas. Det görs alltså en tillspetsning av verkligheten, en 

spegelförvrängning, för att budskapet ska bli så effektivt som möjligt. 
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Frågor om intryck av utvald kommunikation och dess potential att bidra till en mer 

jämställd försvarsmakt 

Vad tycker du om framställning och budskap i valda kampanjer? 

Utifrån att myndigheterna siktar mot en mer jämställd försvarsmakt, tycker du att kommunikationen gör sitt 

jobb? 

 

Förklaring: Dessa frågor syftade till att undersöka vad värnpliktiga tycker om kommunikation 

som har som mål att bidra till en mer jämställd försvarsmakt - samt om de anser att denna typ av 

kampanjer har effekt. 

 

4.5 Etiska forskningsaspekter 

 

4.5.1 Konfidentialitet 

Konfidentialitet i forskning betyder att privata data som identifierar deltagarna i en undersökning 

inte kommer att avslöjas (Kvale & Brinkmann, 2014). I vår studie tog vi hänsyn till detta genom 

att kategorisera våra respondenter endast vid kön och utelämna all annan information. I de 

transkriberade intervjuerna så raderade vi de meningar där respondenterna råkat avslöja sina 

hemorter. Ingen som tar del av vår studie ska alltså kunna identifiera respondenterna och på så 

sätt kunna bryta vår utlovade konfidentialitet. Vi är medvetna om att vår grupp av respondenter 

består av en icke hemlig samling människor, där fem av regementets totalt 24 kvinnor ingår, men 

anser att vi har vidtagit lämpliga åtgärder för att skydda dem så gott det går. Vi var även noga 

med att inte besvara utomståendes frågor om vår studie innan den var färdigställd. 

4.5.2 Samtycke 

Informerat samtycke betyder att man informerar respondenterna om studiens syfte, upplägget i 

stort och vilka eventuella risker och fördelar som kan tänkas vara förenade med att delta (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Innan varje intervju gick vi noga igenom förutsättningarna och 

respondenterna fick sedan läsa igenom ett samtyckesdokument och skriva under det. För de som 

var intresserade så fanns även möjligheten att fylla i sin e-postadress för att i efterhand erhålla en 

kopia av vår studie. 

 

Kvale & Brinkmann (2014) tar även upp frågan om vem det är som ska skriva under samtycket.   

Det faktum att våra respondenter är inom Försvarsmakten och därmed har högre befäl som 

närmsta överordnade var något vi diskuterade innan intervjuerna. Vi kunde dock inte märka av 

ett annat behov än att det var de värnpliktiga som skulle skriva under studiens samtyckesavtal. 
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4.5.3 Konsekvenser 

En kvalitativ studie ska bedömas utefter dels den skada som studiens deltagare kan lida och dels 

de vetenskapliga fördelar ett deltagande kan ge. Den etiska principen att man ska ”göra gott” 

innebär att risken för att en undersökningsperson lider skada ska vara så liten som möjligt (Kvale 

& Brinkmann, 2014). Vi var noga med att gå igenom möjliga konsekvenser som intervjuerna 

kunde ge. Exempelvis så diskuterade vi med vår handledare hur vi skulle hantera ett eventuellt 

”avslöjande” eller ”en öppenhet i förtroende” som deltagarna kunde tänkas dela med sig av. Inget 

sådant dök upp under intervjuerna, men vi var medvetna om möjligheten. 

 

4.6 Generalisering 

Då denna studie är kvalitativ, och dessutom består av ett förhållandevis litet antal respondenter, 

är vi medvetna om att det kan vara svårt att dra några generella slutsatser (Ekström & Larsson, 

2013). Det går dock att utläsa liknande svar från de deltagande respondenterna - och det kan i sin 

tur vara en indikering på att ett liknande resultat skulle uppnås även med ett större antal 

respondenter. 

4.7 Validitet och reliabilitet 

Att mäta det man vill mäta - det skänker en studie god validitet. Enligt Kvale och Brinkmann 

(2014) hänför sig validitet till sanningen, riktigheten och styrkan i ett uttalande. Validitet har inom 

samhällsvetenskapen kommit att gälla om en metod undersöker vad den påstås undersöka - alltså 

mäter vad den ska mäta. En annan aspekt som Kvale och Brinkmann tar upp är att intervjufrågor 

ska hållas korta och respondenternas svar så långa som möjligt. Vid transkribering så 

konstaterades att den validitetsdelen var väl uppnådd - mycket tack vare att våra frågor var 

öppna. 

 

För att få bra validitet i vår studie valde vi att intervjua dels personer som arbetar på dels 

Rekryteringsmyndigheten, dels inom Försvarsmakten och dels personer som genomförde sin 

grundutbildning inom försvarsmakten (P4 i Skövde). Utifrån de val av intervjupersoner som vi 

gjort anser vi att vår studie kommer att uppnå en god validitet. Vi utgick från Kvale och 

Brinkmanns (2014) validitetskriterier, som behandlar studiens validitet från tematisering och 

planering till validering och rapportering. Kriterierna innebär bland annat att studiens antaganden 

är väl underbyggda och att valda teorier är väl översatta till forskningsfrågor som kan besvaras av 

respondenterna. Exempelvis så frågade vi respondenterna ”Kan du identifiera dig i personerna på 

bilden” när syftet var att ta reda på hur stereotyp eller icke-stereotyp framställning verkligen 

betydde något i deras val att aktivt välja att genomföra värnplikt. 
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Reliabilitet har med forskningsstudiens tillförlitlighet att göra och behandlas ofta i relation till hur 

studiens resultat kan reproduceras vid andra tidpunkter och av andra forskare. Kommer 

intervjupersonerna att svara samma vid andra intervjuer med andra forskare är en fråga som 

Kvale och Brinkmann (2014) ställer sig. Utifrån det designade vi vår intervjuguide så att frågorna 

så enkelt som möjligt kan användas av framtida forskare i liknande studier. Vidare kan vi som 

intervjuare bidra till att studiens reliabilitet genom hur vi formulerar våra frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014), till exempel genom att undvika att ställa ledande frågor.  

 

Kvale & Brinkmann tar också upp att ett material skall vara tillräckligt fylligt och därmed uppnå 

en viss mättnad som kriterier för en studies goda reliabilitet. Vi såg också till att antalet 

respondenter skulle kunna ge vår studie en viss mättnad - alltså att likartade svar skulle 

återkomma. Det märkte vi inför det tredje intervjutillfället då respondent 8, 9 och 10 skulle 

intervjuas - och när tredje intervjutillfället hade genomförts hade inga nya svarsmönster kunnat 

identifierats. Av tio intervjuer var det endast en som utmärkte sig lite i sitt omfång. Inte så att den 

inte tillförde något, men hade vi kunnat få till ytterligare en intervju så hade vi valt att göra det. 

Nu blev det inte så på grund av regementets planering. 

 

Vi delade upp transkriberingsarbetet mellan varandra, men för att undvika att sänka studiens 

validitet så var vi noga med att gå igenom den andras transkriberingar. Transkriberingen innebar 

inte ett så stort utrymme för tolkning - det var enkelt att höra vad alla sa på inspelningarna och de 

få känsloyttringar som förekom fångades upp. Att respondenterna skulle vara olika omfångsrika i 

sina svar beroende på kön var inget vi kunde identifiera. Både tjejer och killar svarade ungefär lika 

fylligt. Vi kunde inte heller upptäcka att någon svarade motsägelsefullt på något sätt - alla 

respondenter svarade sanningsenligt och verkade vara uppriktigt intresserade av att lämna så 

korrekta och, för oss intervjuare, fylliga svar som möjligt. Alla respondenter valde också att i 

efterhand kunna ta del av vår studie - vilket också tyder på ett engagemang och en nyfikenhet på 

studiens resultat. 
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5. RESULTAT  

I det här kapitlet presenteras studiens resultat. Kapitlet är indelat i sex teman: presentation av respondenter, 

avkodning budskap, bilder av soldater, bilder av soldater i myndighetskommunikation, kommunikation som 

spegel av verkligheten och slutligen kommunikationens roll för ökad jämställdhet. Varje tema, förutom 

presentation av respondenter, har en direkt koppling och hänvisning till kapitel 6 där resultatet diskuteras utifrån 

valda teorier.  

 

5.1 Presentation av respondenter 

Studiens respondenter var alla halvvägs i sin värnplikt på regementet P4 i Skövde. Utbildningen 

pågår mellan juli 2018 och juni 2019. Alltså hade respondenterna hunnit skapa sig en bra bild av 

att göra värnplikt och även hunnit lämna den inledande delen av utbildningen bakom sig. 

 

Varje intervjutillfälle inleddes med att vi skapade oss en bild av respondentens person och 

försökte få en inblick i vilka faktorer som eventuellt hade påverkat beslutet att genomföra 

värnplikten. Att börja intervjuerna med sådana, lite allmänna, frågor visade sig vara ett bra sätt att 

”komma över tröskeln” för att sedan gå över till själva intervjun. De flesta av respondenterna gav 

en kort och sammanfattande bild av deras intressen och bakgrund utan att vi behövde ställa några 

följdfrågor. 

 

5.1.1 Beslutsfaktorer värnplikt 

De flesta av respondenterna hade tagit studenten på våren innan de ryckte in i försvarsmakten - 

det var bara en av respondenterna som hade jobbat ett år efter studenten - och flera av dem hade 

någon form av idrottsintresse som de var engagerade i på sin fritid. Att på något sätt vara aktiv 

var vanligt. Respondent 6 är en av de som pratar om just träning som en beslutsfaktor: 

 

”[...] jag är träningsintresserad och det är därför jag hamnade här kanske. Det skulle vara riktigt coolt att göra 

det här, en riktig utmaning. Sen så är det en bra grej att ha i framtiden, på Cv:t, bra för jobbmöjligheter.”   

– Respondent 6 (Kvinna) 

 

När det gällde faktorer inom familjen eller den närmsta kretsen som lett respondenterna till att ta 

beslutet att genomföra värnplikt kunde vi utläsa att det var främst de intervjuades pappor som 

hade haft en viss påverkan i deras beslut. Även om de inte var direkta orsaker till att 

respondenterna anmälde sig sågs pappornas historier som positiv information till respondenterna. 

De flesta var dock redan fast beslutade i att anmäla sig och genomföra värnplikten. 
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Några av respondenterna hade tidigare erfarenheter från ungdomsverksamhet med militär 

koppling. En hade varit aktiv inom Försvarsungdom och en annan hade en bakgrund inom 

flygvapnets ungdomsverksamhet och ville sedan gå vidare till att utbilda sig till pilot. En enklare 

militär bakgrund hörde dock till undantagen medan spänning, utmaning och att utbildningen var 

en bra sak för framtiden var betydligt vanligare anledningar till beslut om att genomföra 

värnplikten. Att ha ett vapenintresse och aktivt berätta om att det är ”spännande att skjuta” togs 

också upp som anledningar – två av de manliga respondenterna svarade att det låg ett visst 

vapenintresse bakom deras beslut: 

 

”[...] krigsfilmer och sånt har varit bra. Så det har gjort att man fått upp ett litet intresse för militären. Sedan är 

jag även rätt vapenintresserad och tycker att det är kul att skjuta.” – Respondent 8 (Man) 

 

”[...] alltid lite spännande att få skjuta lite. Extra spännande när jag fick reda på att jag skulle vara i ett 

stridsfordon.”  – Respondent 10 (Man) 

 

Bland andra faktorer som haft någon slags påverkan hos respondenterna i beslutet att genomföra 

värnplikt finns viss reklam i sociala medier, men det är inget som utmärker sig som extra 

effektivt. Flera av respondenterna framstår istället som ganska opåverkade av andra och andras 

inspel i sitt val. Det återkommer en tydlig känsla av självständighet i många av svaren. 

 

5.1.2 Förhållande till myndighetskommunikation 

Vidare ägnades den inledande delen av intervjuerna åt att identifiera respondenternas förhållande 

till kommunikation från Rekryteringsmyndigheten respektive Försvarsmakten. Samtliga 

respondenter utom en har uppmärksammat att Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten 

har genomfört kommunikationskampanjer under den tid som respondenterna har varit målgrupp, 

men ingen av de intervjuade kan komma ihåg eller beskriva någon specifik kampanj. Att 

myndigheterna har kommunicerat sitt budskap via YouTube är dock något som flera av 

respondenterna kan lägga sig till minnes.  

 

Beslutet att mönstra och genomföra värnplikten är något som flera av de intervjuade har tagit helt 

och hållet på egen hand utan större påverkan från andra. Vad som har kommunicerats från 

Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten verkar hos de flesta av respondenterna ha varit 

sekundärt men att själv vara aktiv och söka upp information är ett vanligare beteende. 

 



28 
 

”Alltså, jag har ju sett reklamen men jag hade ju redan innan bestämt mig att jag ville göra det här.  

Ända sedan jag var liten.” – Respondent 5 (Kvinna) 

 

”[...] jag sökte ganska mycket om det när jag hade fått mejlet att jag skulle få åka på mönstring. Jag visste ju typ 

inte vad det var för nånting. ”[...] man sökte upp vad man skulle få göra och så, jag kollade ganska mycket på 

Youtubeklipp och på deras hemsida om vad som skulle hända typ”.  – Respondent 9 (Kvinna) 

 

5.1.3 Förhållande till myndigheternas jämställdhetsarbete 

Genomgående hos respondenterna är att de anser att det jämställdhetsarbete som myndigheterna 

bedriver är viktigt. Samtliga är medvetna om att det existerar och tycker att det är bra att alla 

behandlas lika inom försvarsmakten. Däremot är inte jämställdhet som i att det är 50/50 av 

könen viktigt, en vanlig åsikt är dock att om man har de rätta förutsättningarna så ska man få 

genomföra värnplikten. Samtliga svar om vikten av ett fungerande jämställdhetsarbete går i 

samma överensstämmande spår. 

 

”Sedan tycker jag inte att det behöver vara 50/50 - alltså extremt jämställt. Det ska vara jämställt för män och 

kvinnor, men det behöver inte vara exakt i antal. Om man vill vara här och är lämpad för det så ska man 

självklart få komma hit.” – Respondent 1 (Man) 

 

”Alla ska vara lika mycket värda. Det ska väl inte vara någon skillnad om man är tjej eller kille. ” 

 – Respondent 9 (Kvinna) 

 

Sammanfattningsvis visar den inledande delen i våra intervjuer att ungdomarnas beslut att göra 

värnplikt inte påverkats i någon större grad av utomstående faktorer, exempelvis människor i 

personernas omgivning eller av myndighetskommunikation. Respondenterna visar en tydlig 

känsla av självständighet i sina svar och genomgående är att respondenterna anser att 

myndigheternas jämställdhetsarbete är viktigt.  

 

5.2 Avkodning budskap  

I den här delen av intervjun vill vi identifiera hur respondenterna avkodar de budskap som 

myndigheterna laddat sina kampanjer med. De resultat som redovisas i följande stycken kommer 

att belysas utifrån teorier om encoding/decoding under stycke 6.1.  

 

Rekryteringsmyndighetens kampanj blev först ut av de tre. Generellt skapade kampanjen några 
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frågetecken och den var inte helt enkel att avkoda enligt respondenterna. Endast en av de tio 

respondenterna kände igen annonsen. Transformeringen från ”kille” till ”tjej” var något som i 

stort sett ingen upplevde som självklar. Kampanjens budskap var dock desto tydligare tyckte de 

flesta av respondenterna, respondent 4 och respondent 3 analyserar som följer: 

 

”[...] de försöker väl beskriva att det inte spelar någon roll om man är tjej eller kille, om man har smink eller inte 

oavsett kön. Man kan kalla sig han, hon eller hen - oavsett vem man är så är alla välkomna. Det ska inte vara 

en norm att det bara är tuffa killar som ska göra värnplikt utan det är för alla. Det är en ny tid nu”.  

– Respondent 4 (Kvinna) 

 

”Ja, att man ska få in lite mer olika personer i försvaret. Att man accepterar alla ungefär” 

– Respondent 3 (Kvinna) 

 

Greppet med att låta en ”kille” transformeras till ”tjej” verkar dock ha fungerat även om det 

fanns en viss förvirring. Budskapet att alla är välkomna, alla kan vara värnpliktiga, att könet inte 

spelar någon roll och liknande tolkningar uppfattades av respondenterna som positiva. 

Rekryteringsmyndighetens kampanj uppfattades som att den vände sig till hon, han och alla 

däremellan. Full acceptans på det levererade budskapet från respondenterna. 

 

Vidare ville vi ta reda på huruvida myndighetskommunikation på något sätt skulle ha bidragit till 

respondenternas beslut om de hade tagit del av kommunikationen innan beslutet togs. 

Rekryteringsmyndighetens kampanj var den av de tre som i stort sett alla respondenter svarade 

att dess innehåll knappast skulle ha påverkat deras beslut i att genomföra värnplikt. Det finns två 

undantag i vårt material och det var de två respondenter som beskrivit sig som de som var mest 

osäkra inför valet att genomföra värnplikten. Av resterande var ett argument för att budskapet 

inte hade spelat någon roll för deras beslut att de redan hade bestämt sig. Respondent 4 är 

tydligast i sin argumentation mot att budskapet inte var viktigt medan respondent 6 får 

representera den positiva responsen på kampanjens budskap: 

 

”Nej, den här hade inte påverkat mig. För min del har det mer varit så att just för att det är väldigt mycket killar 

så har det motiverat mig mer. För att då vill jag motbevisa det liksom - att jag också klarar av det. Så det har 

peppat mig mer, så jag funkar väl inte riktigt som alla andra. Så den här videon hade nog inte påverkat mig 

någonting, men jag tror att den har påverkat många andra ungdomar.” – Respondent 4 (Kvinna) 

 

”[...] det är lite fint att de försöker vara lite mer, alltså jag vet inte vad man ska säga, ”PK” eller vad man ska 

säga i det här. När de säger ”för han, för hon, för hen”. Och det tycker jag väl är jättepositivt och att de visar att 
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de är en öppen förening. Men om man tänker de som har sökt sig hit nu, många som jag bor med, tycker väl att 

det här är löjligt typ. [...] för att det är lite pretto, de tycker väl att det är lite löjligt typ. Men jag tror absolut att 

jag tyckte att den var bra. Och att det var ganska fint.” – Respondent 6 (Kvinna) 

 

Efter Rekryteringsmyndighetens kampanj var det dags att gå över till de två kampanjer som vi 

valt från Försvarsmaktens kommunikativa flöde. Den första är den som vi valt att kalla för ”8:e 

mars-kampanjen”, och av tio respondenter var det fem som hade sett kampanjen innan 

intervjutillfället. Samtliga respondenter förstod kampanjens budskap, vilket också var väldigt 

tydligt formulerat i annonsen - rubriken löd ”Vi är överbemannade”. Hälften av respondenterna 

beskriver att de ser en ”soldat” och hälften att de ser en ”kvinnlig soldat” - det går dock inte att 

se något mönster i om det är män eller kvinnor som gör respektive beskrivning. På frågan om 

respondenterna tror att de skulle ha påverkats av kampanjens budskap om de hade sett den innan 

beslut om värnplikt togs, hävdade majoriteten att den nog skulle haft en viss inverkan. Resultatet 

visar att Försvarsmaktens budskap tas emot bra av respondenterna - här sammanfattat av 

respondent 3: 

 

”Ja, det tror jag påverkar lite mer. Då ser man verkligen att hon är en soldat och ungefär som jag sa, att det är 

inte bara män som de visar på bilder” – Respondent 3 (Kvinna) 

 

Avslutningsvis ber vi respondenterna att avkoda kampanj nummer 3. Även den har 

Försvarsmakten som avsändare och är en del av en stor kampanj där många bilder ingår. Det 

gemensamma budskapet kan sammanfattas till att Försvarsmakten svarar på frågor. 

Igenkänningen hos respondenterna var god, åtta av tio hade sett kampanjen innan 

intervjutillfället. Budskapet i annonsen togs emot bra av respondenterna och dess innebörd 

upplever vi var tydligt för målgruppen. I de manliga respondenternas svar finns en tydlig 

förståelse för den problematik som kvinnor kan uppleva inom försvaret. Att Försvarsmakten är 

tydlig med att de besvarar frågor upplever respondenterna som mycket bra. Att kampanjbilden 

känns trovärdig och äkta är också något som respondenterna känner är viktigt. 

 

”Jag tror de vill förmedla att det funkar lika bra för killar som för tjejer. Skulle det uppstå problematiska saker 

så ska de inte vara problem.” – Respondent 6 (Kvinna) 

 

När det gäller kampanjens eventuella påverkan innan beslut så är den här tveklöst den som 

respondenterna hävdar hade haft just det. En av de manliga respondenterna verkade inte bry sig 

om det tydliga kvinnliga budskapet i annonsen utan tolkade det som att Försvarsmakten är öppen 

med att svara på frågor - alla frågor som vem som helst ställer. 
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”[...] innan jag ryckte in så skickade jag en del frågor om vad som gäller för olika saker. Ja, man blir ju mer 

intresserad av att fråga om man har nånting man undrar över. Och vart man kan fråga.”   

– Respondent 7 (Man) 

 

Sammanfattningsvis visar denna del av undersökningen att respondenternas avkodning mellan 

skiljer sig mellan myndigheternas kommunikation. Medan Rekryteringsmyndighetens kampanj 

upplevs som svårtolkad (dock med ett tydligt budskap) uppfattas Försvarsmakten som mer 

lättillgänglig och autentisk. Detta påverkade också hur respondenterna svarade på frågan om 

kampanjen hade haft någon inverkan på deras beslut att söka sig till försvaret – få trodde att 

Rekryteringsmyndighetens kampanj skulle påverkat dem medan majoriteten svarade det motsatta 

om Försvarsmaktens kampanjer.  

 

5.3 Bilder av soldater 

I denna del av studien vill vi komma åt respondenternas tidigare bild av en svensk soldat, vad de 

tycker och tänker om de bilder av soldater som myndigheterna förmedlar och avslutningsvis om 

dessa bilder motsvarar verkligheten. De resultat som redovisas i denna del av 

resultatredovisningen kommer att lyftas under stycke 6.2 där teorier om stereotyper diskuteras.  

5.3.1 Föreställd bild av en soldat - och identifikation med den 

I vår studie vände vi oss till våra respondenter med frågan om hur deras bild av en svensk soldat 

såg ut innan de började utbildningen och vad de trodde att denna bild baserades på. Bilden de 

beskriver är samstämd med få nyanser – en soldat är lika med en man som är stark både fysiskt 

och psykiskt, dessutom är han ordningsam. Respondent 1 ramar in respondenternas 

gemensamma resonemang på följande sätt: 

 

”[...] asså man tänker ju att det är en mansdominerad verksamhet. Man tänker väl också på att det är en stor 

stark man som klarar av det mesta och är både psykiskt stark och fysiskt stark. Lite mer tuff kanske man kan 

uttrycka det.” – Respondent 1 (Man) 

 

Soldatyrket och militären har historiskt förknippats med maskulina normer vilket rimligtvis färgar 

människors bilder av soldater. Respondenterna nämner själva att de tror att deras bild färgats av 

både populärkultur, samhällskultur och myndighetskommunikation i framförallt sociala medier. 

Två av de manliga respondenterna resonerar om varför bilden av en soldat så instinktivt utgörs 

av dels tuffhet och dels av en man: 
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”[...] från filmer så har jag knappt sett soldater som inte är stenhårda, tuffa eller springer genom eld. Om man 

kollar på reklamer eller inslag om försvarsmakten så är det ju så att soldaterna brukar se tuffa ut med 

stridsmålning och en AK5: a.”. – Respondent 2 (Man) 

 

”Det är ju mycket från krigsfilmer man har sett. Sådant har ju tryckts på en under uppväxten. Man har ju 

också sett militärer innan och då är det oftast killar, det är inte så jättemycket tjejer." – Respondent 10 (Man) 

 

Vidare berättar Respondent 10 att hans bild nyanserats på senare tid. Bilden respondenten hade 

av en soldat när han var liten, det vill säga ”en stor och stark, ordningsam kille” har förändrats: 

 

”[...] på Instagram har det varit väldigt mycket tjejer, och ju äldre man blir så ändras ju bilden. Ju äldre man blir 

så uppfattar man att vara soldat som att det är ett yrke liksom, som vem som helst kan ha.”  

– Respondent 10 (Man) 

 

När samtalen leds in på hur respondenterna tänkt sig en kvinnlig soldat innan de började 

utbildningen beskriver de bilden med samma typ av attribut som de använde vid beskrivningen 

av en soldat, bortsett från ordet man då givetvis. Flera av respondenterna menar att de inte ser 

någon större skillnad på män och kvinnor i försvarsmakten. En kvinnlig respondent menar att 

det snarare handlar om att det är en viss personlighetstyp som söker sig till det militära: 

 

”Jag tänkte att kvinnorna och männen är typ var av samma råge, men att det är en speciell sorts person som söker 

sig till försvarsmakten.”– Respondent 5 (Kvinna) 

 

Att samtliga respondenter hade haft tydliga bilder av soldater blev tydligt i våra intervjuer. De 

allra flesta beskrev en stereotyp av en soldat. En bild de fått från flera håll: filmer, läroböcker i 

skolan, samhället och marknadsföring från bland annat Försvarsmakten. Men hur identifierade de 

sig själva med dessa bilder? Och begränsade eller motiverade bilden av idealsoldaten 

respondenterna inför valet att söka sig till försvarsmakten? 

 

De flesta av respondenterna menar att de delvis kunde identifiera sig med sin tidigare bild av en 

svensk soldat, att de sökt sig till försvaret med förhoppning om att en dag uppfylla bilden helt: 

 

”Man hoppas att när man är klar här att man mer kan se sig själv bättre i den bilden. Vi är ju långt ifrån 

klara och det byggs på hela tiden. Man ser sig själv som en soldat lite mer för varje vecka som går”.  

– Respondent 8 (Kille) 
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På frågan om identifikation med bilden av en svensk soldat skiljde sig svaren mellan killar och 

tjejer. Det blev tydligt att tjejerna ville förklara sitt val att söka sig till försvaret mer än killarna, att 

de ville framhäva vissa egenskaper och förutsättningar som gjorde dem lämpade att bli soldater: 

 

”Tanken var att jag vill göra det här för att jag vill jobba upp detta, bli bättre både fysiskt och psykiskt. Jag har 

alltid varit… ja, jag har aldrig tyckt om att vara som alla andra. [...] jag är ganska tävlingsinriktad, så det har 

varit en liten del av det hela. För min del har det handlat mycket om att motbevisa samhället”.  

– Respondent 4 (Kvinna) 

 

”[...] jag tycker om älgjakt och vara ute i skogen och så och har spelat fotboll och hockey med killar. Sånt som 

inte är jättenormativt för tjejer i min ålder. Sen i kompisgänget har det väl varit att jag inte har varit den 

”tjejigaste” tjejen om man ska gå efter könsnormer.” – Respondent 5 (Kvinna) 

 

5.3.2 Förändrad bild av en svensk soldat 

Avslutningsvis i vårt block om bilder av soldater frågar vi respondenterna om deras bild av en 

svensk soldat har ändrats sedan de började utbildningen. Med två undantag svarar alla att ja, 

bilden har förändrats. Främst är det variationen mellan olika typer av människor som sökt sig till 

försvaret som bidrar till den nyanserade bilden av en militär med enkom idealsoldater: 

 

”[...] nu förstår man att försvaret består av alla möjliga sorters personer och inte bara av de här jättestarka och så. 

Vi har väldigt kul här på kvällarna och även när vi jobbar kan vi ta en paus och så har vi små lekar och så. 

Befälen, de är väldigt hårda. Det är lite mer så man tänker sig försvaret, men vi rekryter vi känns lite mer som vi 

gjorde i gymnasiet (skratt).” – Respondent 3 (Kvinna) 

 

”[...] min uppfattning av en soldat innan det var att man var mer hård. Men när man väl kom hit, efter 

grundutbildningen när allt skrikande tar slut, så förstår man att soldater är väldigt ödmjuka och stresståliga. 

Sedan har man förstått mer och mer att en soldat är en vanlig människa och att man har ett yrke här.” 

 – Respondent 10 (Man) 

 

Flera av respondenterna belyser samtidigt distinktionen mellan rekryter (de värnpliktiga) och 

befälen. Respondent 6 menar att själva utbildningen som de just nu är mitt uppe i formar de 

värnpliktiga till soldater: 

 

”Det börjar på rekrytnivån där alla är lika, sedan formar de oss till soldater och så tar de ut de bästa som blir 

officerare, lite så känns det som. Så officerarna är ju mer ”soldatiga” än vi är. Sedan kommer vi som försöker 
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platsa in i den här bilden.” – Respondent 6 (Kvinna) 

 

Sammanfattningsvis visar denna del av studien att den tidigare bilden av en svensk soldat är 

gemensam hos respondenterna - en stark (både fysiskt och psykiskt) man som dessutom är 

ordningsam. Det är en bild som påverkats av många olika faktorer, där bland annat populärkultur 

och samhällets normer spelat in. Att respondenternas tidigare bild av en svensk soldat skulle visa 

sig vara en kvinna hittade vi ingen indikation på alls trots att deras bild av en kvinnlig soldat i 

mångt och mycket liknade beskrivningen av en manlig soldat. Trots att få av respondenterna 

identifierade sig fullt ut med denna idealbild av en soldat uppgav flera att de sökt sig till försvaret 

med förhoppning att uppfylla bilden efter genomförd utbildning. 

 

 

5.4 Bilder av soldater i myndighetskommunikation 

Efter att vi undersökt vilka bilder som våra respondenter hade av soldater tog vi oss an samma 

tema utifrån de bilder som Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten förmedlar av en svensk 

soldat i sin kommunikation. Följande resultatredovisning analyseras utifrån teorier om icke-

stereotyp framställning i kommunikation under stycket 6.3.  

 

För att ringa in hur våra respondenter upplevde framställningen av de människor som var med i 

kampanjmaterialet ställde vi frågor om vad de ansåg personerna på bilderna utstrålade, om de 

upplevde framställningen som en stereotyp bild av en soldat, om skildringen stämde överens med 

deras tidigare bild av en svensk soldat och om de kunde identifiera sig själv med personen på 

bilden. 

 

Personen på Rekryteringsmyndighetens kampanjmaterial beskrivs som främst sammanbiten och 

fokuserad. En av respondenterna menar att ”det här sammanbitna och fokuserade är stereotypt 

för soldater enligt mig”. Respondenterna menar även att personen utstrålar allvar och seriositet. 

Bilden visar en ung person i civila kläder, hen representerar en 18-åring som står inför mönstring. 

Med andra ord en potentiell soldat. Respondenterna tycker inte att det är en stereotyp 

framställning utifrån att personen ska representera en framtida soldat. Respondent 1, 4 och 5 

vidareutvecklar den spontana tanken: 

 

”Det är inte det här man tänker på när man ser en soldat. Inte vad jag tänker på iallafall. Men nu när man har 

varit här så inser man ju att vem som helst av oss som är här kan ju vara en soldat.” – Respondent 1 (Man) 
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”Om man tänker på Försvarsmakten rent konservativt, så nej. Men om man ser till att de vill fånga upp dagens 

ungdom så är det ju en typisk svensk ”medelungdom”. Då känns det ganska rimligt att de har valt just den här 

personen faktiskt.” – Respondent 4 (Kvinna) 

 

”Då är det ju att hon har utsläppt hår, och det brukar man inte ha. Sen så sminkar sig ju inte direkt tjejer som 

är soldater.” – Respondent 5 (Kvinna) 

 

Få av respondenterna tycker att skildringen av personen överensstämmer med deras tidigare bild 

av en svensk soldat. Däremot, som representant för en svensk soldat ställer sig alla positiva till 

personen på bilden. Respondent 9 och 10 menar att personen mycket väl representerar en person 

som gör värnplikt för att bli soldat: 

 

”[...] alltså alla ser ju helt olika ut. Och alla har olika kroppsbyggnader fast man gör samma grej. Så nu så 

tycker jag det, eftersom jag vet att alla ser olika ut.”– Respondent 9 (Kvinna) 

 

”Att representera en svensk soldat, det kan vem som helst göra. Så länge man följer försvarsmaktens värdegrund 

och uppförandekod.” – Respondent 10 (Man) 

 

”[...] det ser ut som att vi är i samma ålder. Man hade förmodligen kunnat sminka upp mig på det sättet också. 

Men främst för att myndigheten väljer att lyfta upp tjejer i en reklam för försvaret, det hade de inte gjort i 

exempelvis Ryssland, de hade inte gjort så. Det här är Sverige och vi brukar vara bra på det.”  

– Respondent 2 (Man) 

 

På frågan om respondenterna kan identifiera sig med personen på bilden glider åsikterna isär och 

det märks att det är en svår fråga att svara på. De som svarar att de kan identifiera sig med 

personen på bilden gör det med motivering att det är en ung person. Respondent 2 funderar över 

varför personen är framställd på ett så allvarstyngt sätt: 

 

”Jag har haft lite svårt att identifiera mig med just den här stereotypen som jag ser det. Sammanbitet, jag tycker 

inte att det är så i försvarsmakten heller. ”[...] största delen är det motsatsen. Vi skojar i garaget och pratar, vi 

tittar inte rakt ut och bara gör det vi ska.” – Respondent 2 (Man) 

 

I jämförelse med Rekryteringsmyndighetens värnpliktskampanj visar Försvarsmaktens 8 mars-

kampanj en annan typ av person. Respondenterna beskriver personen på bilden som lugn, glad, 

stolt, positiv och mänsklig. Respondent 4 plockar upp flera detaljer från bilden som hon menar 

signalerar kunskap och erfarenhet: 
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”[...] blicken och ansiktsuttrycket är ju liksom värme och positiv känsla. En snäll person som gör någonting bra. 

”[...] många som inte känner till verksamheten och ser en sådan här bild skulle inte veta vad en basker innebär, 

men den betyder någonting. Och att man bär på ett vapen. Det krävs vissa utbildningar för att bära ett vapen så 

det säger ju ganska mycket om att det är en erfaren person. Man kan lita på den här personen.”  

– Respondent 4 (Kvinna). 

 

På frågan om detta är en stereotyp bild av en soldat instämmer alla. ”Man ser ut såhär”, är det flera 

personer som konstaterar. Flera av respondenterna menar dock att personen på bilden är 

stereotypt framställd för att vara en kvinnlig soldat: 

 

”[...] det är ju den här bilden jag har av en tjej i försvaret. Men som sagt jag brukar oftast förknippa försvaret 

med män, speciellt innan jag ryckte in.” – Respondent 2 (Kille) 

 

”[...] som kvinna är hon stereotyp men det kanske inte riktigt är en stereotyp att vara en kvinna i försvaret. Så 

lite hälften, hälften.” – Respondent 3 (Kvinna) 

 

”Jag tänker att det är så här en soldat ser ut. Så på ett sätt är det ju på ett stereotypt sätt. Men det kanske är ett 

icke stereotypiskt sätt att framställa kvinnliga soldater. Men eftersom de har jobbat så hårt för att ha det här som 

marknadsföring… så det är så här jag tänker att det ser ut liksom, stereotypiskt alltså.” 

 – Respondent 6 (Kvinna) 

 

En av de kvinnliga och en av de manliga respondenterna fortsätter på respondent 6 resonemang 

här ovan. De menar att annonsen speglar en tidsanda, både generellt i samhället och i försvaret. 

En tid då jämställdhet lyfts som en central fråga vilket också speglas i marknadsföring: 

 

”[...] i dagens samhälle är det ju en stereotyp bild, men hade det varit förr hade det inte varit det. [...] om man 

tänker allmänt på reklam idag så vill ju många vara mer jämställda. Det är väldigt mycket de här minoriteterna 

som får synas, man vill få in det mer.” – Respondent 4 (Kvinna) 

 

”Den är stereotyp, med uniform, kroppsskydd, radio, basker, vapen. Men för länge sedan så fanns inte kvinnor 

med på bilder. Men i dagens samhälle är det en stereotypisk bild av en soldat.” – Respondent 4 (Man) 

 

Alla respondenter anser att personen på bilden självklart representerar en svensk soldat. Att hon 

har uniform med svensk flagga på verkar bidra till övertygelsen. Däremot speglar inte personen 

den bild som respondenternas hade av en svensk soldat innan de påbörjade utbildningen - en 

beståndsdel saknas; personen på bilden är inte en man. 
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”[...] ja förmodligen. Min första tanke på den svenska armén är dock en man.” 

– Respondent 4 (Man) 

 

Dock är det flera av respondenterna som menar att det är precis såhär som de såg framför sig en 

kvinnlig soldat. Respondent 6 menar att bildens övriga attribut, som vapen och ansiktsmaskering, 

signalerar att detta är en soldat: 

 

”[...] om man tänker att min tidigare bild av en svensk soldat var en manlig soldat så är det ju inte så. Men om 

man tänker på hur hon är klädd, att hon är lite rufsig i håret, står utomhus och håller i ett vapen. [...] ja, hon ser 

ut som att hon har koll på läget.” – Respondent 6 (Kvinna) 

 

När vi frågar om respondenterna kan identifiera sig med personen på bilden så är svaret ja från 

samtliga. Respondent 7 identifierar sig med känslan som bilden förmedlar honom: 

 

”[...] ja, om man har löst en uppgift eller så. Då kan man känna sig lite gladare. Man har gjort något bra och så 

kommer de fram och tar den här bilden. Man är lite stolt att man har genomfört något, men vill inte visa det för 

mycket.” – Respondent 7 (Man) 

 

”[...] det kan jag väl. Med tanke på att jag också går i uniform och brukar ha kamouflagefärg i ansiktet och 

vapen och stridsväst. Så ja det kan jag, mer än de som inte gör värnplikt i alla fall.” 

 – Respondent 4 (Kvinna) 

 

Den tredje bilden som vi visar har också den Försvarsmakten som avsändare. Approachen skiljer 

sig dock från de båda första bilderna genom att bilden visar ett gäng rekryter under en övning. På 

bilden finns också ett stridsfordon. I fokus är en kvinna som respondenterna beskriver med ord 

som sammanbiten, tuff, seriös och stark. Detta är den bild som respondenterna beskriver som 

tuffast och också den som de är mest stereotyp. 

 

”Det här skulle jag säga är en klassisk soldatbild.” – Respondent 8 (Man) 

 

”[...] det är ju så här jag tänkte om en kvinnlig och manlig soldat. de ser lite tuffare ut än de tidigare bilderna. 

Det är den här bilden jag hade innan av försvaret. De här stereotyperna finns det många av här. Men nu i 

efterhand har man också förstått att det inte alls är så försvaret är uppbyggt.”  – Respondent 1(Man) 

 

”Just enligt mina stereotyper av soldater - ja. Tunga vapen och bandfordon med seriösa personer på bilden.”  

– Respondent 2 (Man) 
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Flera av de kvinnliga respondenterna tar tanken om stereotyper ett steg längre och resonerar 

kring om den kvinnliga soldaten kan utge en stereotyp soldat: 

 

”[...] det är ju lite ovanligt att det är en tjej som är en soldat men nu är det ändå hon som är i fokus. ”[...] de har 

satsat på att få in fler kvinnor, att de vill få in fler kvinnor, det riktar sig till kvinnorna. Så det är väldigt bra, 

man ser att de har försökt faktiskt.” – Respondent 3 (Kvinna) 

 

”[...] alltså det märks att de försöker få in det här att det ska vara lika mycket tjejer som killar när det är flera 

personer på bilderna. Hade man tagit en bild härifrån så hade det varit mest killar. Men man märker att om 

man ska ta kort så vill man ju få med tjejer så att det ska synas att de finns. Bilden ser äkta ut tycker jag, inga 

konstigheter. Så ser en kvinnlig soldat ut och så ser en manlig soldat ut.” – Respondent 4 (Kvinna) 

 

Även den här bilden upplevs som representativ. Även om det återigen reflekteras över glappet 

mellan kommunicerad bild och verkligheten: 

 

”[...] den här kampanjen syftar ju på att tilltala kvinnor. Det är två kvinnor och en stridsvagn. Det är inte 

riktigt representativt för hur det ser ut här. Men hur de är klädda och hur det är när man är ute i fält så är de 

absolut representativa för en soldat i svenska försvarsmakten.” – Respondent 6 (Kvinna) 

 

Det här är trots ovanstående perspektiv den bild som respondenterna anser stämma bäst överens 

med den imaginära bild de hade av en svensk soldat. Detta samtidigt som de kan identifiera sig 

med både personerna på bilden och situationen. 

 

Sammanfattningsvis visar respondenternas svar i detta tema att myndigheternas framställning av 

soldater i kommunikation, i detta fall kvinnliga soldater, är samtidsenlig. Personerna beskrivs som 

representativa för värnpliktiga i dagens jämställda Sverige och att det är kvinnor på bilderna 

verkar inte spela någon större roll för huruvida respondenterna kan identifiera sig med 

personerna. Det gäller framförallt för Försvarsmaktens material där personerna är gestaltade med 

attribut som kopplas till det militära. Respondenternas resonemang visar även att de inte per 

automatik klassar personerna i annonserna som icke-stereotypa enbart för att soldaterna är 

kvinnor istället för män. 

 

5.5 Kommunikation som spegel av verkligheten 

Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten jobbar för en mer jämställd försvarsmakt vilket 

speglas och ramas in i de respektive myndigheternas externa kommunikation. I följande stycken 
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visar vi svaren på om respondenterna upplever att den bild som myndigheterna förmedlar speglar 

verkligheten? Upplevs den kommunicerade bilden av försvarsmakten vara sann, och upplever 

respondenterna att de bilder av en svensk soldat som kommuniceras är de som möter dem i 

verkligheten på regementet? Svaren sätts i ett teoretiskt perspektiv i kapitel 6.4 där vi lyfter 

vetenskapliga resonemang om spegelteorier och reklam. 

 

Respondenternas spontana svar på ovanstående frågor är att kommunikationen speglar 

verkligheten. Att bredden av människor som representerar en soldat eller en värnpliktig - hur de 

gestaltas, hur de ser ut och vad de gör på bilderna - är trovärdig. 

 

”[...] alla olika typer av människor är här i försvaret just nu och det är det som de försöker säga. Man ska inte 

bara tänka att det är en viss typ som hamnar här.” – Respondent 1 (Man) 

 

En av de kvinnliga respondenterna menar att militären är en plats där alla typer av människor är 

välkomna, en plats där man kan vara precis hur man vill och att det inte spelar någon roll vilken 

bakgrund personer har: 

 

”[...] här gör man ju samma grej och man har olika förutsättningar. Fast det kan hända att de borde jobba lite 

mer med såhär att jämna ut ännu mer för att få fler kvinnor. Men de försöker ju... Ja, men annars så är det ju 

ändå så här.” – Respondent 9 (Kvinna) 

 

Just vad gäller studiens valda kampanjer som tydligt visar riktning mot en mer jämställd 

försvarsmakt som inkluderar fler kvinnor finns många tankar. Respondent 2 reflekterar till 

exempel över att han trodde att Försvarsmakten skulle vara sämre på arbetet med jämställdhet 

och att han blivit positivt överraskad sedan han påbörjade sin utbildning med värnplikt. 

 

”[...] jag trodde Försvarsmakten skulle vara lite sämre än vad de är på att få det så lika som möjlig för män och 

kvinnor. Men det är mycket bättre än jag trodde. Så de här reklamerna är väldigt sanningsenliga skulle jag säga. 

De gör inte bara så här för att de måste, utan för att det faktiskt är så här, mer än vad jag trodde innan jag 

ryckte in.”– Respondent 2 (Man) 

 

Flera av de andra respondenterna resonerar utifrån en annan approach. Även om det spontana 

svaret är att bilderna som kommuniceras överensstämmer med verkligheten beskriver många av 

respondenterna ett glapp. Ett glapp som handlar om att kvinnorna, i förhållande till hur det ser ut 

i verkligheten, är överrepresenterade i kommunikationen. Detta gäller inte enbart för de material 

som vi presenterar under intervjun, utan även generellt för de båda myndigheternas 
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kommunikation. En kvinnlig respondent belyser detta vid flera gånger under vårt samtal. Hon 

menar att myndigheterna, och då speciellt Försvarsmakten, ”inkvoterar” tjejer i sin 

marknadsföring: 

 

”[...] om man loggar in på Försvarsmaktens Instagram så ser man ”tjej där, tjej där, tjej där, tjej där”. När man 

vet att det inte är så. Vi är två tjejer och 24 killar i min pluton liksom.” – Respondent 6 (Kvinna) 

 

Respondent 6 berättar vidare att detta varit ett ämne för diskussion bland rekryterna i hennes 

pluton. Hon beskriver att åsikterna går isär om strategin att ”inkvotera” tjejer kommunikation i 

syfte att locka fler tjejer; att vissa tycker att det är ett bra sätt för att nå förändring medan andra 

anser att det är fel av en statlig myndighet att ”vinkla” sin marknadsföring: 

 

”[...] det är många som tycker att en myndighet liksom borde presentera, via sina sociala medier och i sin 

marknadsföring, hur det verkligen ser ut och stå för det. För man kan ju bli lite snopen när man kommer hit och 

ba ”det va inte alls som det va på sociala medier. [...] många tycker att deras sociala medier inte ska gå ut på att 

göra reklam på det sättet.”– Respondent 6 (Kvinna) 

 

Flera av de kvinnliga respondenterna resonerar kring frågan om antalet kvinnor i myndigheternas 

kommunikation kontra hur det ser ut i verkligheten. Av de manliga respondenterna är det enbart 

en person som reflekterar över fördelningen i materialet. Respondent 10 utgår dock enbart från 

de material som vi visar under intervjun: 

 

”[...] jag tycker att de här visar en sann bild. Men om man bara hade sett de här annonserna då kanske man 

hade tänkt att det var 50/50 kvinnor och män – men det är det ju inte. Men de har ju många fler reklamer som 

visar annat.” – Respondent 10 (Man) 

 

Samtidigt som respondenterna belyser glappet mellan hur myndigheterna kommunicerar 

fördelning mellan män och kvinnor kontra verkligheten är det tydligt att de förstår syftet bakom 

varför myndigheterna valt att visa kvinnor i den utsträckning de gör. Om detta resonerar en 

kvinnlig respondent som följer: 

 

”De kanske vill visa upp så många kvinnor som möjligt i reklamerna för att visa att det kan vara tjejer också. 

Men sen, det är ju ändå inte så många tjejer här. [...] jag tror ändå fler kvinnor kan komma med framöver om de 

fortsätter jobba med det.” – Respondent 9 (Kvinna) 

 

Sammanfattningsvis visar svaren på frågorna i detta tema att myndigheternas kommunikation 
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bara delvis speglar de värnpliktigas verklighet. Å ena sidan visar kommunikationen att 

försvarsmakten är en plats dit alla olika typer av människor är välkomna, vilket respondenterna 

upplever som sanningsenligt. Å andra sidan menar dock respondenterna att kommunikationen 

snarare speglar en av myndigheterna önskade målbild där kvinnor finns representerade i större 

utsträckning. 

 

5.6 Kommunikationens roll för ökad jämställdhet 

I den här avslutande delen av resultatredovisningen vill vi närma oss vad respondenterna anser 

om betydelsen av myndigheternas jämställdhetskommunikation. Följande resultat diskuteras 

utifrån teorier om gestaltning under stycke 6.5.  

 

Samtliga tio respondenter fick ta del av tre olika kampanjer, en från Rekryteringsmyndigheten och 

två från Försvarsmakten - först i separata omgångar och avslutningsvis i en gemensam 

genomgång där sedan intervjuerna avslutades med att vi försökte få en bild av huruvida 

målgruppen ansåg att myndigheternas kommunikation helt enkelt - ur ett jämställdhetsfrämjande 

sätt – ”gör sitt jobb”.  

 

Den första kampanjen som respondenterna fick ta del av var den film som 

Rekryteringsmyndigheten producerat och som innehåller en transformering av en ”kille” till en 

”tjej” - upplägget i filmen är androgynt och könlöst. Mottagandet var ganska bra hos 

respondenterna även om det var många som inte riktigt förstod om det var en kille eller en tjej - 

eller en av varje. Budskapet var dock respondenterna positiva till, speciellt respondent 10 som 

hade det mest analyserande svaret av alla intervjuade. 

 

”Den har ett bra budskap, att man kan vara vem man vill och göra värnplikt. Jag tycker att den är bra, men jag 

förstår faktiskt inte varför de sminkar killen om det är en kille. Det de vill ha med här är kanske allt mellan en 

kille och en tjej också. Så allt är tillåtet.” – Respondent 10 (Man) 

 

Överlag så lämnade Rekryteringsmyndighetens kampanj ett ganska svalt engagemang hos 

respondenterna. Kampanjen ogillades inte, men verkade inte heller ha lämnat några starka intryck 

hos de intervjuade. Respondent 6 och 7 får här representera det svala engagemang som 

kampanjen gav: 

 

”Jag tycker att den är ganska bra. Men den representerar ju fortfarande inte hur det ser ut här.” 

– Respondent 6 (Kvinna) 
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”Njaa, den hade inte så mycket värde. Inte som jag ser det.”– Respondent 7 (Man) 

 

Vidare gick intervjuerna över till att analysera två av Försvarsmaktens annonskampanjer, dels den 

vi valt att kalla 8:e-mars kampanjen (kampanjen lanserades i samband med internationella 

kvinnodagen) och dels den som fått namnet ”Många har många frågor” och är en del av en större 

kampanj med många besvarade frågor. Kampanjerna från Försvarsmakten skapade generellt sett 

ett större engagemang från respondenterna. Annonsernas betydelse för ett ökat 

jämställdhetsarbete inom Försvarsmakten var enligt respondenterna stort. Annonsernas budskap 

och gestaltning benämndes positivt av de flesta som vi intervjuade. Den första av 

Försvarsmaktens annonser (8 mars-kampanjen) fick överlag ett positivt omdöme från 

respondenterna, vilket följande tre citat får representera: 

 

”Jag tycker att den är väldigt bra.” – Respondent 5 (Kvinna) 

 

”Den är mer representativ för hur det faktiskt är att vara såhär liksom.” – Respondent 6 (Kvinna) 

 

”Jag tycker att det verkar vara en bra annons. Den har ett bra budskap och jag skulle tro att den når ut till 

många. Framförallt kvinnor vilket det verkar som att den vill nå ut till.” – Respondent 8 (Man) 

 

Den tredje kampanjen som visades under intervjuerna var den från Försvarsmakten som vi valt 

att kalla ”Många har många frågor”. Den visade sig också fånga respondenternas intresse på ett 

mer engagerande sätt. Annonsen är den av de tre som uttryckligen vänder sig främst till kvinnor - 

rubriken ”Kan man ha mens i fält” är i sig riktad till kvinnor. Annonsens budskap intresserade 

respondenterna och kampanjens utformning fick bra respons, den visade hur en vardag som 

värnpliktig kan se ut - annonsen uppfattades alltså som autentiskt av vissa respondenter. 

 

”Den är bra för att den antagligen får många kvinnor att gå in på hemsidan och framförallt är den här 

kampanjen väldigt bra då den visar att de svarar på stora frågor som antagligen många har.”  

– Respondent 10 (Man) 

 

”Jag tycker att den är bra. Det är en normal dag för en soldat, det är ungefär så det är 

och kan se ut.” – Respondent 4 (Kvinna) 

 

Avslutningsvis visade vi upp samtliga tre kampanjer samtidigt och ville ha respondenternas svar 

på hur de sammanfattningsvis såg på de utvalda kampanjernas styrka i att förbättra jämställdheten 

inom försvarsmakten. Frågan var om respondenterna tyckte att myndighetskommunikationen 
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helt enkelt ”gör sitt jobb”. Sammantaget tycker de flesta av respondenterna att kommunikationen 

gör precis det - alltså ”sitt jobb”. Om målet är att höja antalet kvinnor inom försvarsmakten så är 

den här sortens kommunikation rätt väg att gå. 

 

”Ja, det är väl att fortsätta med såna här viktiga frågor (pekar på bild tre). Jag kan tänka mig att många 

funderar över sånt när de ska söka. Så fler såna här frågor och svar. Hur det är att vara här för båda könen.” 

 – Respondent 9 (Kvinna) 

 

”[...] de öppnar upp ögonen och visar att de inte vill ha den där stereotypen som jag tänkt på innan. Att de vill ha 

allt och alla som passar in här.  – Respondent 1 (Man) 

 

Det finns dock en viss kritik bland respondenterna. Verkligheten på P4 i Skövde är att av 300 

värnpliktiga så är endast 24 kvinnor - några av respondenterna svarar att även om de anser att 

kommunikationen är bra så har myndigheterna helt klart misslyckats med att rekrytera nog många 

kvinnor till försvarsmakten. Respondent 2 får avsluta med sitt träffande och sammanfattande 

citat: 

 

”Jag tycker att det är bra att de visar att myndigheterna vill mer. Och jag tror det lockar - som annonsen ”Frågor 

på det” - den ger en tydligare bild av att det går att vara med. Men sedan vet jag inte om de lyckades jättebra då 

det var 25 av 300 som ryckte in här exempelvis. Så ja, och nej. Ett bra jobb med kommunikationen men det 

kanske inte ha gett superbra utdelning.” – Respondent 2 (Man) 
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6. ANALYS OCH DISKUSSION 

I följande kapitel diskuteras resultat av intervjuerna utifrån valda teorier, det vill säga Stuart Halls 

encoding/decoding-modell, gestaltningsteorin (framing) samt teorier och forskning om reklam, spegelteorier och 

stereotyper.  

 

6.1 Myndigheternas kodning och gestaltning samt målgruppens 

avkodning  

I enlighet med Stuart Halls encoding/decoding-modell producerar sändaren medieinnehållet 

(encoding) och formar det med ett specifikt budskap (1980). I ljuset av denna teori om 

kodning/avkodning är studiens valda kampanjer kodade med samma grundbudskap: samtliga 

kampanjer vill förmedla att det behövs fler kvinnor inom försvaret i syfte att öka jämställdheten. 

 

Att genom kommunikation visa att försvarsmakten är jämlik, inkluderande och jämställd har som 

syfte att vidga människors bild av försvaret som en plats för enbart män. Enligt Hallahans teorier 

(1999) om gestaltning är denna typ av inramande kommunikation en viktig del i uppbyggandet av 

den sociala verkligheten eftersom den hjälper till att forma de perspektiv genom vilka människor 

ser världen. 

 

I vår intervju med kommunikationschefen på Rekryteringsmyndigheten (intervju, 2018) framgår 

liknande resonemang som går att koppla till teorier om gestaltning. Kommunikationschefen 

beskriver att myndigheten vill gestalta verksamheten, i detta fall mönstringen, som en miljö för 

alla typer människor vilket ramar in jämställdhetsaspekten i kommunikationen. 

 

Hallahan (1999) menar att gestaltning kan ses som en reflektion av de värderingar som 

upphovsmannen till meddelandet står för vilket stämmer väl med hur både marknadsstrategen på 

Försvarsmakten och kommunikationschefen på Rekryteringsmyndigheten resonerar under vår 

intervju. 

 

För att undersöka hur vår studies respondenter avkodar budskapen i de tre myndighetskampanjer 

vi har valt ut användes Stuart Hall´s encoding/decoding-teori (1980). Hall menar att det inte alltid 

är så att mottagaren köper budskapet rakt av – en så kallad dominant läsning - utan istället väljer 

att tolka det på sitt eget sätt. I vår studie har vi kunnat identifiera att respondenterna valt att 

avkoda kampanjernas budskap på ett förhandlande sätt – alltså en blandning av dominant och 

oppositionell läsning (Hall, 1980). Med en dominant läsning menas att läsaren avkodar budskapet 
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som det var tänkt av sändaren, en oppositionell läsning innebär en kritisk avläsning där sändarens 

kodning monteras ned för att kunna motsägas av mottagaren. 

 

Respondenterna har i hög grad tagit till sig kampanjernas budskap men samtidigt valt att, till viss 

del, montera ned budskapet. Att samtliga kampanjer vill förmedla att det behövs fler kvinnor 

inom försvaret är inget respondenterna säger emot, däremot så är antalet kvinnor i kampanjerna 

något som respondenterna inte resonerar med utan går emot. Flera av respondenterna är tydliga 

med att den jämställdhet som myndigheterna kommunicerar inte stämmer överens med den 

verklighet de befinner sig i inom försvarsmakten. Läsarna håller alltså bara delvis med i 

myndigheternas budskap. 

 

En annan del av Hall´s teori om encoding/decoding handlar om avkodarens konnotativa mening 

som exempelvis tillskrivs av mottagarens kulturella förutsättningar (Hall, 1980). Vår studies 

samtliga respondenter har samma kulturella förutsättningar utifrån att de är i samma miljö här 

och nu, och därför anser vi att Hall´s teori om detta kan vävas in i det sätt våra respondenter har 

avkodat myndigheternas kommunikation. Respondenternas igenkänning av attribut (vapen, 

stridsmålning, kläder etc.) tyder på att den konnotativa meningen är gemensam för 

respondenterna. 

 

6.2 Stereotypa bilder av soldater 

Lippman (1922) säger att stereotyper kan beskrivas som bilder i vårt huvud och att människor 

agerar utifrån hur de tror att det är och inte utifrån hur det verkligen är. Exakt så är det att kliva 

in på ett svenskt regemente om man saknar tidigare erfarenhet av försvarsmakten. En soldat är en 

man. En soldat är stark – både fysiskt och psykiskt. Så ser den stereotypa bilden av en svensk 

soldat ut och det är även den bild vår studies respondenter har. Bilden har respondenterna fått 

genom både populär- och samhällskultur och myndighetskommunikation i sociala medier. De har 

sedan barnsben blivit matad med att soldater är stora starka män som springer genom eld – och 

när man har matats med en sådan bild så blir tillslut bilden stereotypisk. 

 

Vi kunde också identifiera en ganska oväntad sak i vår studie. En del av respondenterna upplevde 

att bilderna av de kvinnliga soldaterna var stereotypa och förklarade det med att kvinnor idag är 

så pass vanligt förekommande i försvarsmaktens kommunikation. Och att visa många kvinnor i 

kommunikation med syfte att öka antalet kvinnor i försvarsmakten går hand i hand med det som 

Pollay (1986) säger om att överförenklade bilder av verkligheten till slut upplevs som sanna. 
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Även Rosengren och Sjödins konstaterande att kommunikationens påverkan på hur vi uppfattar 

exempelvis könsroller är stark (2011) visar att myndigheternas val att visa många kvinnliga 

soldater i sin kommunikation är rätt väg att gå. Inte minst säger den marknadsstrateg på 

Försvarsmakten vi intervjuade att det betyder mycket att förstärka bilden av kvinnliga soldater för 

att komma ifrån bilden av att det inte förekommer så många kvinnliga soldater inom det svenska 

försvaret. 

 

6.3 Icke stereotypa bilder av soldater i myndighetskommunikation 

Stereotypen för en soldat är en man. Vi är många som per automatik skulle svara som den här 

studiens respondenter om vi ombads att beskriva vår bild av en soldat. För att bredda denna bild 

jobbar Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten med kommunikation som de hoppas ska 

nyansera bilden och på sikt luckra upp de maskulina normerna i försvaret (intervju med 

marknadsstrateg Försvarsmakten, 2018). Denna studie inkluderar tre kampanjer som visar 

kvinnor som soldater, med andra ord icke-stereotyp kommunikation som inte följer den sociala 

kategori de tillhör (Taylor och Stern, 1997). 

 

Icke-stereotyp framställning har föreslagits för att bidra till ett mer mångsidigt samhälle (Mastro, 

2009), vilket är en given parallell till myndigheternas ambition att bidra till ett mer mångsidigt 

försvar med hjälp av kommunikation. Vår studie visar däremot att respondenterna inte per 

automatik klassar framställningen av personerna i annonserna som icke-stereotypa enbart för att 

soldaterna är kvinnor istället för män. Rekryteringsmyndighetens kampanj är den som uppfattas 

som minst stereotypisk. De värnpliktiga anser att den stereotypa bilden av en svensk soldat 

luckras upp genom kommunikationen då den visar en person som transformeras från kille till tjej 

genom att bli sminkad och stylad. Däremot framgår synpunkter om att personens allvarsamma 

utstrålning är stereotyp för hur en soldat ofta framställs. 

 

Av de tre kampanjerna betraktas de båda kampanjerna som har Försvarsmakten som avsändare 

förstärka den stereotypa bilden av en svensk soldat - detta oavsett kön på de som syns på bilden. 

Istället handlar det om hur personerna är gestaltade, till exempel attribut i form av klädsel, 

stridsmålning i ansiktet och vapen. Den bild som upplevs som mest stereotypiskt visar soldater 

under en fältövning där en stridsvagn syns i periferin. Bilden är laddad med många attribut som 

respondenterna plockar upp när de tolkar budskapet - kontextuella ledtrådar i enlighet med 

gestaltningsteorin och då specifikt i form av attributgestaltning. Detta begrepp handlar om hur 

sändaren gestaltar ett budskap med hjälp av karaktärisering av objekt, händelser och personer. 

Detta kan ta sig uttryck i att sändaren framhäver vissa egenskaper i budskapet (Hallahan, 1999), 
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vilket i detta fall kan kopplas till studiens kampanjmaterial. 

 

Att respondenterna inte per automatik anser att det skulle vara normbrytande att visa en kvinna 

som soldat i stället för en man i myndighetskommunikation är intressant men inget 

uppseendeväckande bland våra respondenter. De förklarar det på egen hand genom att flera av 

dem beskriver det som att annonserna speglar en tidsanda då jämställdhet lyfts som en central 

fråga, både generellt i svenska samhället och i försvaret. En tid då nya stereotyper av soldater 

formas - ”i dagens samhälle är detta stereotypiska bilder av en soldat”. Detta resonemang kan 

förklaras utifrån Eisends teorier om stereotyper (2010) som menar att stereotyper är specifika för 

kulturella sammanhang och att de därmed kan vara dynamiska och föränderliga. 

 

6.4 Speglar kommunikationen verkligheten? 

Enligt Pollay (1986) kan reklam och marknadsföring ses som en förvrängd spegel av samhället. 

Men inte av hela samhället utan bara den del som i slutändan gynnar annonsörerna. Det görs 

alltså en tillspetsning av verkligheten, en spegelförvrängning, för att budskapet ska bli så effektivt 

som möjligt. Och det är inget som exempelvis Försvarsmakten hymlar med att de gör, snarare är 

det en transparent och öppen strategi från myndighetens sida. Allt för att nå det kommunikativa 

målet så effektivt som möjligt. 

 

Att intervjua en grupp respondenter och få tillgång till deras åsikter är intressant på många sätt. 

Inte minst när man kommer fram till den del som innefattar frågor om hur mottagarna faktiskt 

tycker att kommunikationen känns som en trovärdig bild av verkligheten de för närvarande 

befinner sig i. Huruvida vår studies respondenter upplever att de utvalda kampanjerna speglar 

deras verklighet är just en sådan del av vår studie. 

 

Intressant är dock att respondenterna är medvetna om att kommunikationen visar en förvrängd 

bild av att genomföra värnplikten – det är inte på långa vägar lika många kvinnor som män inom 

Försvarsmakten – men att de samtidigt visar en förståelse för att det behöver vara så för att öka 

intresset för kvinnor ytterligare. Det vi har kunnat utläsa ur vårt material är att det är övervägande 

kvinnor som tar upp frågan i våra intervjuer, bland våra respondenter är det bara en av männen 

som reflekterar över fördelningen mellan män och kvinnor. Sändare och mottagare verkar alltså 

ha kommit till någon slags överenskommelse i frågan om huruvida det är okej att förvränga 

verklighetsbilden i syfte att öka antalet kvinnor i försvarsmakten – en strategi som alltså enligt 

Pollay (1986) kan få människor att tro att dessa förvridna versioner av verkligheten faktiskt är 

sanna. 
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6.5 Kommunikationens betydelse för ökad jämställdhet 

För att människor ska påverkas av ett kommunicerat budskap krävs att budskapet är fulländat 

med tillräckliga ledtrådar - gestaltning bidrar med de ledtrådarna (Hallahan, 1999). 

Vår studie visar att respondenterna anser att både Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten 

har valt passande kommunikationsinsatser för att öka jämställdheten inom det svenska försvaret - 

att frågan är gestaltad på ett sätt som mottagarna utan besvär tolkar. Det sätt myndigheterna valt 

att rama in jämställdhetsperspektivet tas emot väl av respondenterna och budskapet att man 

passar in i försvaret oavsett kön är något som tilltalar målgruppen. Vi har ur studien även kunnat 

identifiera att förståelsen för kvinnors utmaningar inom försvaret har (till exempel hur det är att 

ha mens i fält), tack vare kommunikation, ökat hos de manliga värnpliktiga. 

 

Att myndigheternas budskap om ökad jämställdhet träffar rätt i just denna målgrupp är ingen 

tillfällighet och kan belysas utifrån teorier om gestaltning då de är ett användbart sätt att 

undersöka det strategiska skapandet av PR-meddelanden och publikens respons på dessa 

(Hallahan, 1999). Om public relations definieras som processen att etablera och upprätthålla 

ömsesidigt fördelaktiga relationer mellan en organisation och allmänhet som den beror på (Cutlip, 

Center & Broom, 1995) är upprättandet av gemensamma referensramar om ämnen eller frågor av 

gemensamt intresse en nödvändig förutsättning för att effektiva relationer ska upprättas. I detta 

fall har sändaren och mottagarna redan gemensamma referensramar – respondenterna är väl 

insatta i försvarets ambitioner och mål gällande jämställdhetsfrågorna. 
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7. SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING 

I det här kapitlet presenteras slutsatser utifrån studiens valda frågeställningar. Här finns även förslag på framtida 

forskning och slutligen kritik mot studien.   

 

Syftet med studien är att belysa hur unga män och kvinnor, som gör sin grundutbildning med 

värnplikt, uppfattar myndighetskommunikation som ska främja ökad jämställdhet inom den 

svenska försvarsmakten.  

 

7.1 Frågor som användes för att svara på syftet var: 

Hur tolkar värnpliktiga kommunikation som ska bidra till en mer jämställd försvarsmakt? 

Vilken bild hade de värnpliktiga av en svensk soldat innan de började utbildningen och har den förändrats? 

Anser de värnpliktiga att den stereotypa bilden av en svensk soldat förstärks eller luckras upp genom 

myndigheternas kommunikation, och i så fall hur? 

Upplever de värnpliktiga att myndigheternas kommunikation speglar verkligheten, och i så fall hur? 

Upplever värnpliktiga att myndighetskommunikation bidrar till ökad jämställdhet inom försvarsmakten, och i så 

fall hur? 

 

7.1.1 Hur tolkar värnpliktiga kommunikation som ska bidra till en mer jämställd 

försvarsmakt? 

Vår studies respondenter visade i hög grad förståelse och engagemang för frågor om jämställdhet 

och vikten av att försvaret strävar åt att bli mer jämställt. Vår studies samtliga respondenter har 

samma kulturella förutsättningar vilket påverkar hur de tolkar myndigheternas kommunikation. 

Respondenternas delar förförståelse genom att de alla spenderat en tid i Försvarsmaktens 

utbildning. Därmed har de gemensam igenkänning av attribut som vapen, stridsmålning, och 

kläder vilket tyder på att den konnotativa meningen är gemensam för respondenterna. 

Detta återspeglades i respondenternas avkodning av respektive kampanjer: 

 

Rekryteringsmyndighetens kampanj var inte enkel att avkoda enligt respondenterna; 

transformeringen från ”kille” till ”tjej” var svår att tyda. Kampanjens budskap ansåg 

respondenterna dock desto tydligare - att alla kan vara värnpliktiga och att könet inte spelar 

någon roll. Detta budskap uppfattades av respondenterna som positivt. 

 

Gällande Försvarsmaktens kampanjer var både budskap (Försvarsmakten vill öka antalet 

kvinnor) och utformning (både kvinnliga och manliga soldater) tydligt enligt respondenterna. Att 
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annonsernas bildval visade upp soldater i verkliga miljöer, med hög igenkänningsfaktor hos 

respondenterna som följd, tolkades också som positivt. Vi kan konstatera att de kampanjer som 

visar upp så verklighetstrogna bilder av värnplikten som möjligt är de som tränger igenom till 

målgruppen på effektivast sätt. 

 

Att samtliga kampanjer vill förmedla att det behövs fler kvinnor inom försvaret är inget 

respondenterna säger emot. Respondenterna har i hög grad tagit till sig kampanjernas budskap 

men samtidigt valt att, till viss del, montera ned budskapet. Detta genom att belysa att antalet 

kvinnor i kampanjerna inte motsvarar hur det ser ut i verkligheten. Läsarna håller alltså bara 

delvis med i myndigheternas budskap. 

 

7.1.2 Vilken bild hade de värnpliktiga av en svensk soldat innan de började 

utbildningen och har den förändrats? 

Samtliga respondenter hade en tydlig bild av en svensk soldat innan de började sin utbildning: En 

soldat är lika med en man som är stark både fysiskt och psykiskt, dessutom är han ordningsam. 

Denna stereotypa bild beskriver respondenterna ha fått dels genom populärkultur och dels 

genom samhällsnormer men även från myndighetskommunikation i sociala medier. Samtliga 

nämner att de tagit del av myndighetskommunikation i samband med att värnplikten 

aktualiserade i deras liv men bara några av respondenterna uppger att detta har påverkat deras 

bild av en soldat.  

 

Vid beskrivning av en kvinnlig soldat nämns dock samma typer av egenskaper och attribut, 

respondenterna menar att de de facto inte ser någon egentlig skillnad på män och kvinnor i 

försvarsmakten. 

 

Respondenterna menar att de delvis kunde identifiera sig med sin tidigare bild av en svensk soldat 

och att de sökte sig till försvaret med förhoppning om att en dag delvis komma ifatt bilden. Det 

som var intressant i intervjuerna var att de kvinnliga soldaterna hade ett större behov av att styrka 

egenskaper och färdigheter som gjorde dem kvalificerade att söka sig till värnplikten. 

 

Respondenterna menar att deras bild av en svensk soldat förändrats sedan de började 

utbildningen. Främst är det variationen mellan olika typer av människor som sökt sig till försvaret 

som bidrar till den nyanserade bilden av en militär med enbart idealsoldater. 
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7.1.3 Anser de värnpliktiga att den stereotypa bilden av en svensk soldat 

förstärks eller luckras upp genom myndigheternas kommunikation, och i så fall 

hur? 

Vår studie visar att respondenterna inte per automatik anser att myndigheternas kommunikation 

luckrar upp den stereotypa bilden av en soldat enbart för att de visar kvinnor istället för män. 

Istället är det andra faktorer (som attribut eller utstrålning) som bidrar till att framställningen 

upplevs som stereotyp. 

 

Rekryteringsmyndighetens kampanj är den som uppfattas som minst stereotypisk, då den visar 

person som transformeras från kille till tjej genom att bli sminkad och stylad. Just att personen 

stylas är något som respondenterna reagerar på, detta eftersom smink och styling är långt ifrån 

det militära. Däremot framkommer synpunkter om att personens allvarsamma utstrålning är 

stereotypisk för hur en soldat ofta framställs.  

 

Försvarsmaktens kampanjer anses förstärka den stereotypa bilden av en svensk soldat - detta 

oavsett kön på de som syns på bilden. Istället handlar det om hur personerna är gestaltade, till 

exempel attribut i form av klädsel, stridsmålning i ansiktet och vapen. Bilderna är laddade med 

många attribut som respondenterna plockar upp när de tolkar budskapet - kontextuella ledtrådar i 

enlighet med gestaltningsteorin och då specifikt i form av attributgestaltning.  

 

Att respondenterna inte per automatik anser att det skulle vara normbrytande att visa en kvinna 

som soldat i stället för en man i myndighetskommunikation är intressant men inget 

uppseendeväckande bland våra respondenter. De menar att annonserna speglar en tidsanda då 

jämställdhet lyfts som en central fråga, både generellt i svenska samhället och i försvaret. En tid 

då nya stereotyper av svenska soldater formas - ”i dagens samhälle är detta stereotypiska bilder av 

en soldat”.  

 

7.1.4 Upplever de värnpliktiga att myndigheternas kommunikation speglar 

verkligheten, och i så fall hur? 

Denna undersökning visar att de värnpliktiga tycker att myndigheternas kommunikation delvis 

speglar verkligheten, delvis snarare speglar en önskad målbild. Det första perspektivet styrks av 

att respondenterna anser att kommunikationen visar på olika typer av människor som får 

representera en värnpliktig eller en soldat, och att det också är så som det ser ut i verkligheten. 

Att militären är en plats där alla typer av människor är välkomna. Även de kommunicerade 

budskapen om jämställdhet upplevs stämma bra med verkligheten då arbetet med jämställdhet är 

en naturlig del av Försvarsmaktens värdegrundsarbete. 
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Det andra perspektivet, som handlar om att kommunikationen snarare speglar en av 

myndigheterna önskad målbild, styrks av respondenternas åsikter om ett glapp mellan 

kommunikation och verklighet. Ett glapp som handlar om att kvinnorna, i förhållande till hur det 

ser ut i verkligheten, är överrepresenterade i kommunikationen. Att det finns 24 kvinnliga 

värnpliktiga av 300 på P4 visar att den bild som myndigheterna valt att kommunicera inte visar 

upp en rättvis könsfördelning inom försvarsmakten.  

 

Samtidigt som respondenterna belyser glappet mellan hur myndigheterna kommunicerar 

fördelning mellan män och kvinnor kontra verkligheten är det tydligt att de förstår syftet bakom 

varför myndigheterna valt att visa kvinnor i den omfattning de gör - att kommunikationen måste 

vinklas på det sättet för att lyfta frågan om ökad jämställdhet. Sändare och mottagare verkar alltså 

ha kommit till någon slags överenskommelse i frågan om huruvida det är okej att förvränga 

verklighetsbilden i syfte att öka antalet kvinnor i försvarsmakten. 

 

7.1.5 Upplever värnpliktiga att myndighetskommunikation bidrar till ökad 

jämställdhet inom försvarsmakten, och i så fall hur? 

Vi har kunnat identifiera att respondenterna anser att både Rekryteringsmyndigheten och 

Försvarsmakten har valt passande kommunikationsinsatser för att på sikt öka jämställdheten 

inom det svenska försvaret. Budskapet att man passar in i försvaret oavsett kön är något som 

tilltalar målgruppen och myndigheternas kommunikativa ansats är något som respondenterna 

tycker om och dessutom anser vara viktigt.  

 

Studien visar också att genom att myndigheterna visar en breddad bild av vem som kan vara en 

soldat kan fler identifiera sig med att göra värnplikt. Det som de tänker är utpräglade budskap 

riktade mot kvinnor kodas nödvändigtvis inte av som ett sådant av mottagarna utan kan även 

sända kommunikativa signaler till manliga mottagare. Vi har ur studien även kunnat identifiera att 

förståelsen för kvinnors utmaningar inom försvaret har, tack vare kommunikation, ökat hos de 

manliga värnpliktiga - vilket i förlängningen betyder att jämställdheten ökar. 

 

Vad gäller att locka fler kvinnor till försvaret med hjälp av kommunikation är det för tidigt att 

veta exakt vilka resultat dessa kampanjer har bidragit till. Däremot, sett till myndigheternas 

kampanjer som riktat sig till dessa värnpliktiga (bland annat Rekryteringsmyndighetens kampanj) 

är utfallet ingen succé då procentandelen kvinnor i nuläget är låg. Men det är tydligt att våra 

respondenter tror att denna typ av kommunikation ”gör sitt jobb”.  
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7.2 Framtida forskning 

Försvarsmakten utgör på flera sätt en egen värld i det svenska samhället. Att få en inblick i denna 

värld har varit mycket spännande. Inför och under arbetet med denna studie har vi samtalat med 

många människor (förutom våra tio respondenter) på både Rekryteringsmyndigheten och 

Försvarsmakten. Dessa samtal har gett oss många idéer som skulle kunna översättas till dels 

framtida forskning om myndighetskommunikation, dels framtida forskning om försvaret och 

kommunikation. 

 

Grundutbildning med värnplikt återupptogs 2017 och den första kullen ungdomar (födda 1999) 

genomför just nu utbildningen. De är med andra ord den första gruppen som omfattats av den 

könsneutrala plikten. Denna studie belyser att Rekryteringsmyndigheten och Försvarsmakten på 

olika sätt applicerar strategisk kommunikation för att nå målen om ökad jämställdhet inom 

försvaret, bland annat att öka antalet kvinnor som genomför värnplikten. I nuläget är detta arbete 

i kombination med den könsneutrala plikten tidigt att utläsa. Med detta som utgångspunkt är det 

relevant att vid ett senare skede undersöka vilken effekt som kommunikationen har haft vad 

gäller antalet kvinnor inom Försvarsmakten. Då kan en studie om huruvida strategisk 

kommunikation har påverkat målgruppens syn på försvaret generellt, och värnplikten specifikt, 

genomföras. 

 

Det skulle även vara intressant att se hur denna studies resultat förändras om man valde att 

intervjua en annan målgrupp än värnpliktiga? Till exempelvis officerare som är än mer insatta i 

försvarsmakten än de värnpliktiga - eller varför inte det motsatta, intervjuer med unga som helt 

saknar relation till försvarsmakten? Och hur skulle resultatet påverkas av att låta respondenterna 

tolka andra typer av kommunikationsmaterial? Är detta samma strategiska jämställdhetsambition i 

de bilder som förmedlas i de kanaler som inte sköts av Försvarsmaktens centrala 

kommunikationsavdelning? 

 

7.3 Kritik mot studien 

Denna studie inkluderar material från tre kampanjer från Rekryteringsmyndigheten (2017) och 

Försvarsmakten (2018). Givetvis har myndigheterna haft flera andra kommunikationsaktiviteter, 

till exempel på YouTube, under samma period men vi har valt att avgränsa studien till att 

inkludera enbart dessa tre. Det beror på studiens förhållandevis koncentrerade upplägg och 

Försvarsmaktens tilldelning av intervjutid med respektive respondent. Under studiens gång blev 

vi medvetna om att respondenterna tog del av myndigheternas kommunikation via exempelvis 

YouTube, den exponeringen finns dock inte med i denna undersökning. 
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8. IMPLIKATIONER FÖR SAMHÄLLET OCH  

ARBETS-/YRKESLIV  

Som avslutning på denna uppsats diskuterar vi dess resultat och slutsatser utifrån ett samhälls- och/eller yrkes- 

och organisationsperspektiv.  

 

Försvarsmakten vill uppdatera människors sinnebild av soldater i syfte att få fler kvinnor att söka 

sig till försvaret och därmed förändra verkligheten. Det gör man genom strategisk 

kommunikation som visar kvinnor i Försvarsmaktens samtliga befattningar - som tidigare varit 

starkt förknippade med maskulina normer. Vår studie visar emellertid att 

myndighetskommunikation bara till viss del bidrar till människors bild av soldater. Det råder stor 

konkurrens med både populär- och samhällskultur i stort. Samtidigt visar denna studie att genom 

att myndigheterna i sin kommunikation visar en breddad bild av vem som kan vara en soldat så 

kan fler identifiera sig med att göra värnplikt. Detta bidrar till att nå nya målgrupper som annars 

skulle ha missats, däribland både kvinnor och män som inte identifierar sig med den historiska 

normen av en soldat. Detta ser vi som en signal till alla med makt att forma människors bild av 

företeelser i samhället - det uppfattas som viktigt att tänka inkluderande och strategiskt i all form 

av kommunikation om man vill bidra till samhällsförändringar.  

 

Studien visar också att myndighetskommunikation med så verklighetstrogna bilder av värnplikten 

som möjligt är de som målgruppen tolkar på effektivast sätt och också de som uppskattas bäst. 

Att hålla sig till autentiska bilder är enligt vår studie att rekommendera för att behålla 

trovärdigheten som avsändare och nå fram med sitt budskap - en signal till kommunikatörer som 

dagligen jobbar med att paketera budskap.  

 

Att som kommunikatör tänka på att inte bekräfta traditionella könsstereotyper vid framställning 

av kommunikation är också något som vår studie identifierar som betydelsefullt. Speciellt i 

kommunikation som vänder sig till yngre målgrupper med ett naturligt förhållningssätt till frågor 

om jämställdhet. Däremot är inkluderande kommunikation snarare att betrakta som en 

utgångspunkt för denna generation och upplevs därmed inte som uppseendeväckande.    

 

Avslutningsvis vill vi återigen poängtera att trots att den här studien speglar kommunikation om 

försvarsmakten kan den enkelt sättas i ett större kommunikationsperspektiv där det finns en 

strävan efter ökad jämställdhet. Om myndigheter, och andra organisationer, inte är medvetna i sin 

strategiska kommunikation så kan de istället bli begränsande. Detta gynnar inte jämställdhets-

utvecklingen i samhället då ord och bilder som väljs i kommunikation kan påverka livsval. 
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BILAGA 1: Studiens valda kampanjer  
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BILAGA 2: Intervjuguide 

 

Inledande frågor 

Berätta lite om dig själv. 

Hur blev du intresserad av att bli soldat? 

Hur har det pratats om värnplikt i din omgivning tiden innan det blev aktuellt för dig att visa 

intresse för den här utbildningen? Hur har detta påverkat dig? 

Minns du om det var någon kommunikation om utbildningen eller försvaret som gjorde intryck 

på dig? Kampanj, webb, direktkommunikation via brev? 

 

Frågor om respondentens tidigare bild av en svensk soldat 

Kan du beskriva hur din bild av en svensk soldat såg ut innan du började utbildningen?  

Varför tror du att du hade den bilden? 

Tycker du att du själv passar in i den beskrivningen? 

Om inte - trots att du inte anser dig passa in i din egen bild av en svensk soldat har du sökt dig till 

försvaret. Kan du förklara hur du tänkte om det? 

Kan du beskriva hur din bild av en kvinnlig soldat såg ut innan du började utbildningen? 

Kan du beskriva hur din bild av en manlig soldat såg ut innan du började utbildningen? 

Varför tror du att du hade de här bilderna av kvinnliga respektive manliga soldater? 

 

Frågor om kännedom om myndigheternas jämställdhetsarbete 

Känner du till försvarsmaktens mål för en ökad jämställdhet? 

Har du uppmärksammat om någon kommunikation har handlat om jämställdhet? 

Märker du av arbetet med ökad jämställdhet inom försvarsmakten här på regementet? 

Tycker du att det är viktigt med en jämställd försvarsmakt? 

 

Receptionsanalys av kommunikation från Försvarsmakten och Rekryteringsmyndigheten  

Kan du beskriva vad du ser? 

Vilket budskap tror du myndigheten vill förmedla? 

Om du hade sett den här kampanjen innan du tog beslutet att söka dig till försvaret, hur tror du 

att den hade påverkat dig? 

Tycker du att den personen på bilden representerar en svensk soldat? 

Vad tycker du att personen/personerna i bilden utstrålar? 

Upplever du att personerna på bilden framställs på ett stereotypt eller icke-stereotypt sätt? 

Stämmer skildringen av personen/personerna på bilden överens med din tidigare bild av en 
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svensk soldat? 

Kan du identifiera dig med personerna i bilden? 

Är det viktigt för dig? 

Vad tycker du om framställningen? 

 

Motsvarar bilderna (respondentens egna och de i kommunikationen) verkligheten? 

Tycker du att de här bilderna förmedlar en sann bild av försvarsmakten? 

Upplever du att de bilder av en svensk soldat som kommuniceras är den som möter dig här på 

regementet? 

Har din bild av en svensk soldat ändrats under din tid i utbildningen? 

Utifrån att myndigheterna siktar mot en mer jämställd försvarsmakt - tycker du att 

kommunikationen gör sitt jobb? 
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BILAGA 3: Samtyckesformulär 

 

Samtyckesformulär 

Våra namn är Sofie Grahn och Jonathan Strandlund och vi är studenter på Kommunikation och 

PR-programmet vid Karlstads universitet.  

Examensarbetet är en studie där vi undersöker hur unga män och kvinnor, som genomför sin 

grundutbildning med värnplikt, uppfattar kommunikation som ska främja ett jämställt försvar. Vi 

är intresserade av att se om den bild som myndigheterna kommunicerar om en svensk soldat 

motsvarar den som intervjupersonerna själva haft inför utbildningen, och om de kan identifiera 

sig i den av myndigheterna kommunicerade bilden. 

Vi hoppas att du går med på att bli intervjuad som en del av denna studie.  

Deltagandet i den här studien är frivilligt och du kan när du vill avbryta intervjun. Om du känner 

att du inte vill att vi använder detta material när intervjun är genomförd är du fri att dra tillbaka 

ditt samtycke och vi kommer då radera både anteckningar och ljudinspelningar. 

Vår tanke är att göra en ljudinspelning, men om du vill delta utan ljudupptagning är detta helt 

okej. I så fall kommer vi istället göra anteckningar. Ljudinspelningarna kommer inte användas av 

någon annan än oss och raderas då vi transkriberat intervjuerna. 

Samtliga intervjupersoner är anonyma i allt publicerat material och kommer endast bli 

identifierade genom kön. Uppsatsen kommer att presenteras vid ett uppsatsseminarie på 

Karlstads universitet och sedan publiceras på uppsatsportalen DIVA. 

 

Jag har läst detta formulär och ger mitt samtycke till att bli intervjuad samt ljudinspelad.  

Jag är medveten om att jag när som helst kan avbryta intervjun och när som helst dra tillbaka mitt 

samtycke, dock innan uppsatsen publiceras. 

 

Signatur ___________________________________________ 

Vill du ta del av studien när den är klar kan vi skicka den till dig.  

Vänligen ange epost-adress här nedan: 

 

___________________________________________ 


