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År 2009 genomgick Försvarsmakten en stor omorganisering när Sveriges Riksdag beslutade att 

avskaffa den allmänna värnplikten. År 2010 infördes istället GMU, en frivillig grundläggande 

militär utbildning. Som ett resultat av omorganisationen har Försvarsmakten blivit tvungna att 

profilera sig som en attraktiv arbetsgivare på en konkurrensutsatt marknad. För att stärka sitt 

varumärke och locka människor till att ta anställning har Försvarsmakten, i samarbete med 

reklambyrån DBB Stockholm, producerat ett stort antal reklamfilmer i olika reklamkampanjer.  

 

Vi har i vår studie genomfört en kvalitativ innehållsanalys av åtta reklamfilmer som 

producerades efter att värnplikten avskaffades med syftet att se hur Försvarsmakten 

kommunicerar sitt varumärke. Vi har även analyserat tre reklamfilmer som producerades 

innan införandet av GMU för att få en bredare förståelse för Försvarsmaktens 

marknadskommunikation.  

 

Vi har använt oss av en modifierad retorisk analys för att förstå vilka retoriska och semiotiska 

grepp som förekommer i filmerna och studerat det resultatet med teorier om 

varumärkesidentitet, corporate storytelling, marknadskommunikation och strategisk 

organisationskommunikation..  

 

I studiens slutsats framgår det att att reklamfilmerna ger en omfångsrik och täckande bild av 

Försvarsmaktens definition av deras varumärke. Bortser man dock från deras egen definition 

hittar man tillägg i reklamfilmerna som speglar varumärkesidentiteten på ett inte enbart 

positivt sätt.   
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In 2009 the Swedish Armed Forces underwent a major reorganisation when the Swedish 

government decided to abolish the general military service and instead introduced the 

voluntary Basic Military Training (GMU) in year 2010. As a result of the reorganisation 

the Swedish Armed Forces had to profile itself as an attractive employer in a competitive 

market. 
 

To strengthen its brand and attract people to take up employment the Swedish Armed 

Forces, together with the advertising agency DDB Stockholm, produced a large number of 

commercials for various advertising campaigns. 
 

In this qualitative study we have analyzed eight commercials produced after the 

abolishment of the general military service with the purpose to see how the Swedish 

Armed Forces communicate their brand. We have also analyzed three commercials that 

were produced before the introduction of the GMU to form a greater understanding of 

their commercials. 
 

We have used a modified rhetorical analysis to understand the rhetorical and semiotic 

approach appearing in the commercials and analyzed the results with theories on brand 

identity, corporate storytelling and marketing. 
 

In our conclusion we find that the commercials offer an extensive and comprehensive 

picture of the Swedish Armed Forces brand. In addition to the Swedish Armed Forces 

own definiton of their brand we found additional associations connected to the brand 

identity, some of these giving the recipient a negative perception of the commercials. 
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1. Inledning 
“Försvarsmakten är ett spännande varumärke, med positiv laddning, som står inför 

omfattande förändringar och kommunikativa utmaningar [...]” - Fredrik Svahn, 

Försvarsmaktens f.d. marknadschef (Dagens Media, 2010). 
 

Efter 108 år med allmän värnplikt beslutade Sveriges Riksdag år 2009 att låta den allmänna 

värnplikten vila i fredstid. År 2010 ersattes därför värnplikten med en grundläggande militär 

utbildning (GMU) som är en tre månader lång frivillig soldatutbildning som alla nya rekryter 

måste genomföra för att kunna utbilda sig vidare inom Försvarsmakten. Resultatet av att gå 

från en obligatorisk till en frivillig anställning har lett till att Försvarsmakten har behövt 

stärka och förändra sitt varumärke. Varumärket måste nu kunna förmedla bilden av 

Försvarsmakten som en attraktiv arbetsgivare på en konkurrensutsatt marknad. 
 

I vår studie kommer vi att undersöka hur Försvarsmaktens varumärke kommuniceras i deras 

marknadsföring, mer specifikt genom deras reklamfilmer och om det reflekterar vad 

Försvarsmakten vill förmedla genom sitt varumärke.  
 

Försvarsmaktens roll i samhället är unik. Dels sett till vilket uppdrag de har blivit tilldelade 

av Sveriges regering och riksdag men även i den funktion de fyller inom Sverige och i 

utlandet. Att med militära medel försvara våra gränser och verka för fredsbevarande insatser 

utomlands är en del av Försvarsmaktens uppdrag vilket kräver stor tilltro och starkt 

förtroende från samhället. Det leder oss till hur de arbetar för att förmedla sitt varumärke till 

allmänheten. Genom att analysera ett urval av deras reklamfilmer vill vi studera hur deras 

varumärke kommuniceras och på vilket sätt man kan uppfatta dess innebörd. Vi kommer att 

analysera Försvarsmaktens reklamfilmer med hjälp av marknads- och 

organisationskommunikationsteorier för att få en djupare förståelse om reklamfilmernas 

mål, syfte och uppbyggnad.  
 

I studien kommer vi även att använda oss av en teori om integrerad 

marknadskommunikation. Kotler och Keller (2009) ser integrerad marknadskommunikation 

som ett verktyg för att förstärka varumärkeskännedom hos konsumenter och förena rätt 

associationer till varumärkesidentiteten. Försvarsmakten har, i och med förändringen till 

frivillig anställningsform, ett behov av att göra fler människor medvetna om vad 

Försvarsmakten är och hur de arbetar. Integrerad marknadskommunikation är ett viktigt 

verktyg för att de effektivt ska kunna kommunicera sitt budskap till rätt målgrupp. 
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I studien kommer vi även att använda oss av organisationskommunikationsteorier för att 

förstå de bakomliggande anledningarna till varför organisationer kommunicerar som de gör. 

Deetz (2001) ser organisationskommunikation bland annat som ett sätt att beskriva och 

förklara en organisation. Falkheimer och Heide (2011) förklarar de regler, normer och 

föreställningar som organisationer måste följa i sin kommunikation. Försvarsmakten har ett 

behov av att kommunicera sin organisationsstruktur men måste samtidigt ha i åtanke hur de 

utformar den kommunikationen efter gällande riktlinjer och regler. 
 

För att besvara vår frågeställning så kommer vi dessutom att använda oss av 

varumärkesteorier som först och främst ger oss ett sätt att analysera vårt resultat men även 

för att förstå Försvarsmaktens varumärke och de olika delar som varumärket kommunicerar. 

Varumärkesidentitet är enligt Aker (1996) vad som ger mening, syfte och riktning åt 

varumärket. När de tre delarna av ett varumärke är bestämt ger det upphov till associationer 

och det är dessa som gör själva varumärket och avgör hur det uppfattas. Genom corporate 

storytelling så förmedlas associationerna till mottagarna genom användningen av olika 

retoriska och semiotiska verktyg. Fog, Budtz och Yakaboylual (2005) delar in corporate 

storytelling i tre steg där berättelsen skapar en gnista hos mottagarna som resulterar i en 

emotionell koppling till varumärket och gör mottagarna medvetna om de associationer som 

varumärkesidentitet förmedlar. 
 

Vår studie är intressant att genomföra av två anledningar. Den första är att en studie med 

liknande frågeställningar och syfte inte tidigare genomförts. Den andra anledningen är för att 

se hur en myndighet använder sig av ett kommersiellt medium för att rekrytera människor 

till sin organisation. Vi hoppas att resultatet av vår studie ska kunna bidra till en större insikt 

i vad Försvarsmakten representerar och förmedlar genom sitt varumärke. 

1.1 Bakgrund 

I bakgrundskapitlet kommer vi att redogöra för myndighetskommunikation, 

Försvarsmaktens uppdrag och varumärke samtförklara de beslut som ledde fram till den 

försvarsmakt vi ser idag. 

1.2 Försvarsmaktens kommunikation 

Försvarsmakten har en tydlig marknadsplan för hur rekryteringskommunikationen ska 

bedrivas. Marknadsplanen utgörs av tre huvudsakliga fokuspunkter för året 2015 varav den 

första lyder “att ligga i framkant med rekryteringskommunikationen” (Försvarsmakten, 

2015d). Med detta menas att Försvarsmakten ska vara en progressiv myndighet som håller en 

hög teknisk nivå med en tydlig fokus på målgruppen. Målgruppen, som Försvarsmakten 

kallar för Generation Ordning, kommer att behandlas i ett senare stycke. Den andra 
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fokuspunkten är att Försvarsmakten ska vara en attraktiv arbetsgivare som ska locka fler 

kvinnor till att söka. Den tredje och sista fokuspunkten är att rekryteringskommunikationen 

för 2015 ska lägga större vikt på deltidsjobb inom Försvarsmakten (Försvarsmakten, 2015d).  
 

Försvarsmaktens kortsiktiga mål är att man under 2015 ska anställa 3000 nya rekryter, varav 

20 % ska vara kvinnor. De långsiktiga målen handlar om att förstärka Försvarsmaktens 

image som en attraktiv arbetsgivare. Vid 2017 vill man därför att 30 % av Sveriges kvinnliga 

befolkning och 40 % av den manliga befolkningen ska ha en kännedom och ett intresse för 

Försvarsmakten. Man vill även att 20 % av kvinnorna och 30 % av männen ska ha ett intresse 

av att jobba för Försvarsmakten i en militär befattning (Försvarsmakten, 2015d).  
 

Generation Ordning är som sagt vad Försvarsmakten kallar sin målgrupp. Med Generation 

Ordning åsyftas de 18-25-åringar som “stressas över att vara evigt 25, med livserfarenhet 

och bankkonto som en 55-åring. Som ibland har svårt att finna sin plats i samhället och 

drömmer om vardagen” (Försvarsmakten, 2015d). I denna målgrupp finns även två 

prioriterade undergrupper; de som drivs av samhällsengagemang och de som drivs av 

prestation. Vad som enar dessa undergrupper är att båda riktar sig till folk som har 

ledarmentalitet, en tro på att man kan förändra samhället och som har personlig utveckling 

som starkaste drivkraft i valet av yrke (Försvarsmakten, 2015d).  
 

För att nå ut till sin målgrupp och leva upp till sitt informationskrav så är myndigheten aktiv 

på sociala medier. De officiella kanaler Försvarsmakten använder utöver sin hemsida är 

blogg, Facebook, Youtube, Google+ och Twitter. Försvarsmakten har även en mobil-app och 

ett aktivt RSS-flöde där man länkar till nyheter på hemsidan. På Facebook, som är 

Försvarsmaktens största kanal med cirka 110 000 följare, finns dessutom ett antal sidor för 

olika förband, skolor och dylikt. 
 

I Försvarsmaktens riktlinjer för intern och extern kommunikation är de något tvetydiga när 

det kommer till kommunikationens roll i organisationen. Under rubriken “Varumärket och 

visionen” (Försvarsmakten, 2011) konstateras det först att kommunikationens roll är att 

spegla varumärket. Varumärket i sin tur utgörs av organisationens förmåga och verksamhet. 

Under samma rubrik, men i ett annat stycke, skriver myndigheten dock senare att 

kommunikationens roll, tillsammans med organisationens uppträdande och beteenden, är 

att klä och utveckla varumärket. Oavsett vad kommunikationens specifika roll är så är det 

uppenbart att Försvarsmakten ser kommunikation som ett viktigt verktyg i deras arbete med 

att bygga förtroende för organisationen. Förtroende, menar Försvarsmakten, är avgörande 

för deras förmåga att utföra sitt uppdrag.  
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1.3 Försvarsmaktens organisation 

Försvarsmakten lyder under Sveriges Regering och riksdag med ansvar för rikets säkerhet 

och med uppdrag att beskydda dess intressen. Försvarsmakten tilldelades en budget på cirka 

45 miljarder kronor för 2015 och organisationen har ca 20.000 anställda. (Försvarsmakten, 

2015a). Så här formulerar Sveriges Regering Försvarsmaktens uppdrag: 
 

Försvarsmakten ska i första hand värna Sveriges värden och intressen. Ensamt och 

tillsammans med andra genom insatser både i Sverige, i närområdet och utanför 

det. Försvarsmakten stödjer det övriga samhället vid katastrofer. Försvarsmakten 

skickar förband till fredsbevarande och fredsframtvingande insatser runtom i 

världen. Dels för att hjälpa andra, dels för att stödja svenska säkerhetspolitiska 

intressen. Försvarsmaktens unika kompetens är väpnad strid (Försvarsmakten, 

2015e, s. 5). 
 
För att kunna genomföra sitt uppdrag har Försvarsmakten upprättat fyra huvuduppgifter: 
 

• Om Sveriges gränser kränks ska Försvarsmakten avvisa den kränkande parten från 

svenskt territorium. 

• Om Sverige blir angripet av främmande makt ska Försvarsmakten försvara landet och 

avvisa angriparen. 

• Vid katastrofer, till exempel vid översvämningar eller stormar, ska Försvarsmakten 

hjälpa till med olika former av stödinsatser. 

• Försvarsmakten har också i uppgift att verka för fred och säkerhet i vår omvärld. 

Detta gör vi genom att skicka trupper till fredsbevarande och fredsframtvingande 

insatser runt om i världen. 

(Försvarsmakten, 2015b) 

 

Försvarsmaktens nuvarande organisation är resultatet av ett flertal stora omorganisationer 

som har skett de senaste decennierna. Försvarsmakten var under åren som invasionsförsvar 

en omfattande organisation med förmågan att uppbringa 850 000 man till försvaret av 

Sverige i händelse av ett konventionellt militärt angrepp. Det hotet sågs av både regeringen 

och Försvarsmakten som mindre påtagligt efter Sovjetunionens fall i december 1991 och 

redan då började diskussionen om att förändra Försvarsmaktens organisation och uppdrag. 

Visionen var att skapa en mindre men mer flexibel militärstyrka som snabbare ska kunna 

besvara hot mot Sveriges territorium men även genomföra internationella insatser av främst 

humanitära och fredsbevarande karaktär (Regeringen, 1999). 
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Två ledord för det nya insatsförsvaret var effektivitet och flexibilitet. Hoten var inte längre 

lika sannolika att komma från en stat eller annan lättidentifierad fiende. Fienden hade tagit 

en mer komplex karaktär och det behövdes en förändrad Försvarsmakt att bemöta den nya 

hotbild som uppstått. Regeringen fastslog även att för att på bästa sätt bemöta den nya 

uppgift Försvarsmakten stod inför så skulle dess militära styrka delas upp i två delar: 

ståendeförband och kontraktsförband. Kontraktsförbanden är vilande förband som vid behov 

skulle kunna snabbinkallas. Trots att förbanden är vilande så tränar de regelbundet för att 

upprätthålla sin stridsförmåga (Regeringen, 2009). 
 

Det slutgiltiga beslutet att förvandla Sveriges försvar från ett invasionsförsvar till ett 

insatsförsvar togs 2004 där målbilden var att skapa den effektiva och flexibla militära styrka 

som tidigare diskuterats samtidigt som Försvarsmakten i större utsträckning skulle kunna 

medverka i humanitära och fredsbevarande uppdrag internationellt (Regeringen, 2004). 

Detta beslut var också startskottet på vad som senare kom att resultera i att Sverige den 

första juli år 2010 övergick från allmän värnplikt till grundläggande militär utbildning i och 

med proposition 2008/09:140 som fastslog att “Personalförsörjningen för alla 

personalkategorier i Försvarsmakten kommer att bygga på frivillighet” (Regeringen, 2009, 

s. 1). 
 

GMU består av en tre månader lång introduktionsutbildning för att ge rekryten 

grundläggande praktiska och teoretiska kunskaper för vidare utbildning och fortsatt 

tjänstgöring inom Försvarsmakten. Den sökande kan innan mönstringen önska både 

inriktning och form av anställning inom Försvarsmakten. Armén, flottan och flygvapnet är 

möjliga inriktningar medan formen av anställning kan bestå av antingen fulltid-, deltid- eller 

hemvärnsanställning. GMU är uppdelad i sju projekt där den sökande får träning i allt från 

strid och lagarbete till kunskap om Sveriges säkerhetspolitiska läge (Försvarsmakten, 2015c). 
 

Försvarsmaktens övergång från obligatorisk till frivillig mönstring har lett till behovet av att 

få människor att själva aktivt söka sig till Försvarsmakten. Detta har förändrat hur 

Försvarsmakten arbetar med att kommunicera både sitt uppdrag och innebörden av att 

arbeta inom organisationen. 
 

1.4 Försvarsmaktens varumärke 

Försvarsmaktens definition av deras varumärke lyder: “Varumärket är den samlade 

upplevelsen av Försvarsmakten. Det är organisationens förmåga och verksamhet som 

utgör varumärket.” (Försvarsmakten, 2011, s.3). Försvarsmakten vidareutvecklar 
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definitionen av sitt varumärke på följande sätt i 2011 års riktlinjer för intern och extern 

kommunikation; 
 

Begreppet varumärke innehåller ett antal vanligt förekommande grundläggande 

beståndsdelar - identitet, image och profil samt vision. Med identitet menas vilka 

egenskaper Försvarsmakten i själva verket har, vad Försvarsmakten objektivt sett är 

och står för. Med image menas omvärldens föreställningar om verkligheten, dvs hur 

Försvarsmakten uppfattas av andra utanför Försvarsmakten. Med profil menas de 

egenskaper för vilka Försvarsmakten eller en del av Försvarsmakten är känd hos 

intressenterna, och som måste synliggöras för att särskilja Försvarsmakten från andra 

konkurrerande organisationer på arbetsmarknaden. 

    (Försvarsmakten, 2011, s. 4) 

 

Försvarsmaktens varumärke är alltså föränderligt beroende på vilken förmåga de besitter och 

vad verksamheten utgör. Försvarsmakten har även tre värdeord; öppenhet, resultat och 

ansvar, som de menar inte förändras men som kan anpassas praktiskt beroende på aktuella 

uppdrag och omgivningar. Dessa värdeord kan ta en praktisk form i exempelvis etiska 

riktlinjer, handlingsregler och uppförandekoder (Försvarsmakten, 2015g). 

Det är dessa tre värdeord som bygger Försvarsmaktens värdegrund. Värdegrunden förklaras 

tydligare i denna, hämtad från Försvarsmaktens hemsida (2015h): 

 

    Modell 1.1 

 
 

Dessa värdeord är en del av Försvarsmaktens värderingar. De resterade två värderingarna är 

”mål” och ”vision”. Försvarsmaktens mål är att gemensamt sträva efter krigsförbandens 

förmåga och framgång. Krigsförbandens förmåga utgör således en del av Försvarsmaktens 

varumärke. Försvarsmaktens vision lyder: ”Försvarsmakten och våra krigsförband verkar, 
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syns och respekteras i Sverige och utomlands”. Försvarsmakten påpekar att visionen är just 

en vision och att den således inte behöver stämma överens med verkligheten men att den i en 

perfekt värld är förverkligad (Försvarsmakten, 2015g). 

1.5 Syfte 

Syftet med vår studie är att med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys undersöka hur 

Försvarsmaktens varumärke kommuniceras genom deras reklamfilmer. Studien ämnar också 

besvara hur Försvarsmaktens varumärke framställs gentemot deras egen definition av sitt 

varumärke. I vår analys kommer vi att utgå ifrån Försvarsmaktens definition av sitt 

varumärke. 

 

För att besvara hur varumärket syns i reklamfilmerna har vi valt att utgå från två begrepp 

inom varumärkesteori: storytelling och varumärkesidentitet. För att förstå hur 

Försvarsmakten, i sin roll som avsändare, väljer att kommunicera varumärket i 

reklamfilmerna använder vi oss av marknadskommunikation- och strategisk 

organisationskommunikationsteorier.  

1.6 Frågeställningar 

• På vilket sätt kommunicerar Försvarsmakten sitt varumärke genom sina 

reklamfilmer? 

• Skiljer sig Försvarsmaktens definition av sitt varumärke med hur varumärket 

framställs i reklamfilmerna? 
 

2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet kommer vi att redogöra för tidigare forskning om 

myndighetskommunikation och Försvarsmaktens varumärke.  

2.1 Myndighetskommunikation 

I Sverige var det först under början av 1970-talet som myndigheter fick en informations- eller 

kommunikationsavdelning att prata om. Fram till dess existerade knappt rollen som 

informatör eller kommunikatör bland myndigheter i Sverige. I samband med detta växte 

även det akademiska fältet rörande masskommunikation, där myndighetskommunikation 

var en del, fram och som ett resultat av det började universitet, högskolor och institut ge 

utbildningar i ämnet. Idag värdesätts kommunikation inom myndigheter högt och 

kommunikationschefer anses vara en naturlig del i det strategiska arbetet som myndigheter 

bedriver (Regeringen, 2007). 
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”Varje myndighet skall lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till 

enskilda i frågor som rör myndighetens verksamhetsområde” går det att läsa i 

Förvaltningslagen (1986:223) 4 §. Myndigheter har en skyldighet att delge information som 

rör deras verksamhet och följa händelser och förändringar som kan påverka deras 

verksamhet. Varje myndighet har instruktioner gällande vilken annan typ av information 

som myndigheten ska delge och kommunicera (Riksdagen, 2015). Exempelvis kan 

instruktionerna göra gällande vilka formuleringar som ska inkorporeras i deras 

kommunikation och information, till exempel “främja”, “verka för” och “sprida kunskap”. 

Instruktionerna täcker även uppfordrande formuleringar som till exempel ”ta initiativ till 

eller medverka i utbildnings- och informationsverksamhet samt andra opinionsbildande 

insatser” (Regeringen, 2007). Instruktionerna ska säkerställa att myndigheters 

kommunikation ger ett enhetligt budskap och att de på ett korrekt sätt följer sitt 

informationsansvar. 
 

Fredriksson och Pallas (2013) hävdar dock att myndigheters kommunikationsarbete styrs av 

mer än bara förordningar och regler. De menar att kommunikationen även påverkas av olika 

principer. Dessa principer förklarar på ett mer övergripande sätt vilka värderingar och 

bakomliggande synsätt som styr kommunikationsarbetet. Principerna som författarna utgår 

ifrån är hämtade ifrån Luc Boltanski och Laurent Thévenots bok On Justification som 

presenterar sex olika principer; kreativitetens, traditionens, ryktbarhetens, det civilas, 

marknadens och produktionens princip. I studien analyserade författarna myndigheters 

officiella styrdokument och dessa kategoriserades sedan in under de ovannämnda principer. 

Samtliga svenska nationella förvaltningsmyndigheter undersöktes och resultatet visade på att 

det är fyra principer som är ledande; ryktbarhetens, produktionens, de civilas och 

marknadens principer. De fyra principerna motsvarade 84% av svaren och en majoritet 

myndigheterna använde i regel mer än en av dessa principer i sitt kommunikationsarbete 

(Fredriksson & Pallas, 2013). 
 

Studien visade att Försvarsmakten är en myndighet som använder sig av två principer, i 

deras fall produktionens- och de civilas principer.  
 

Produktionens principer: “Vilar på kontroll, expertis, planering, effektivitet, 

prestation, mål, förutsägbarhet, standards, utveckling, koordinering, formalisering, 

med professionella och experter som exempel på legitima aktörer och kommer till 

uttryck i påståenden som “Med noggrann planering och tydlig ansvarsfördelning 

ökar vi möjligheterna att nå våra uppsatta mål.” (Fredriksson & Pallas, 2013, s.12). 
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De civilas principer: “Vilar på regler, lagstiftning, den allmänna viljan, 

gemensamma mål, delaktighet, rättigheter och skyldigheter, solidaritet, demokrati, 

mänskliga rättigheter, underordning av särintressen. Där medborgare, kollektiva 

intressen (fackföreningar, politiska partier, intresseorganisationer) anses vara 

legitima aktörer. Det är principer som kommer till uttryck i påståenden som ”Vi 

måste ta hänsyn till allas åsikter och försäkra oss om att alla för möjlighet att 

uttrycka vad de känner.” (Fredriksson & Pallas, 2013, s.11). 
 

Principerna ämnar till att ge oss en djupare förståelse av myndigheters 

kommunikationsarbete och bidra med perspektiv när vi senare kommer att analysera 

Försvarsmaktens kommunikation via sina reklamfilmer. Fredriksson och Pallas (2013) visar 

vilka ramar och riktlinjer som myndigheter måste efterfölja och som vi då måste ta i 

beaktande när vi gör vårt analysarbete. 

 

Då myndighetskommunikation är ett relativt nytt begrepp finns det inte många studier inom 

det akademiska fältet. På grund av detta har kapitlet om myndighetskommunikation blivit 

begränsat i sin omfattning. Vi har också valt att inte dra paralleller till studier om andra 

myndigheter då vi anser att Försvarsmaktens uppdrag och verksamhet särskiljer sig från 

andra myndigheter så pass mycket att eventuella jämförelser inte bidrar till studiens syfte.  

2.2 Försvarsmaktens varumärke 

I studien Attraktionsarbete och förändring i Försvarsmakten (2010) redogör författarna 

Erna Danielsson, Berit Carlstedt och Eva Johansson för de utmaningarna som ligger framför 

Försvarsmakten i arbetet med att stärka sitt varumärke under en tid av förändring i 

organisationen. Studiens syfte är att undersöka hur Försvarsmakten arbetar med att 

attrahera sin målgrupp. 
 

Studien visar att människor uppfattar varumärket Försvarsmakten som starkt men otydligt 

då varumärket innehar många olika betydelser och värden. De strategier som påbörjats för 

att stärka Försvarsmaktens varumärke fokuserar på att förklara Försvarsmaktens 

organisation, exempelvis hur deras vardag ser ut. Strategierna gör dock inget för att bringa 

klarhet i vad Försvarsmaktens varumärke representerar (Danielsson, Carlstedt & Johansson, 

2010). 
 

I Försvarsmaktens årsredovisning 2010 redovisas den interna och externa uppfattningen om 

varumärket Försvarsmakten. Rapporten konstaterar bland annat att “för en positiv påverkan 

på värdet i varumärket och för att öka attraktionskraften krävs en tydlig ledning och 

styrning för att åstadkomma en ökad konkurrenskraft”. Vikten av att i en positiv riktning 
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förändra värdet och innebörden av varumärket för att bättre spegla de nya behoven som 

Försvarsmakten står inför diskuteras och den nya utmaningen av att konkurrera på 

arbetsmarknaden belyses särskilt (Försvarsmakten, 2010). 
 

3. Teoretiskt ramverk 

I detta kapitel redogör vi för de teorier vi kommer att använda oss av i resultatkapitlet. 

Strategisk organisationskommunikation och marknadskommunikation ger oss en 

vetenskaplig grund från vilken vi kan redogöra för Försvarsmaktens kommunikation i 

praktiken. Varumärkesteori och begreppen varumärkesidentitet och corporate storytelling 

ger oss verktyg att analysera Försvarsmaktens varumärke och hur det förmedlas. 

3.1 Strategisk organisationskommunikation 

Organisationskommunikation härstammar från tidiga amerikanska teorier om 

organisationsledning men som akademiskt fält fick det sitt erkännande först på 1920-talet då 

man insåg dess potential inom försäljning. Då bestod utbildningen inom 

organisationskommunikation av träning i affärsretorik och övertalningsstrategier för att 

effektivisera försäljningen. Fram till 1950-talet användes termen “business and industrial 

communication” som samlingsnamn för vad som idag är känt som 

organisationskommunikation (Miller, 2003). 
 

Falkheimer och Heide (2011) är två svenska forskare som undersökte vad som styr 

organisationers strategiska kommunikation. De menar att man först och främst bör titta på 

de villkor som organisationer behöver anpassa sig efter. Författarna förklarar att dessa villkor 

är regler, normer och föreställningar, formade av samhället, som såväl kommersiella som 

icke-kommersiella organisationer måste anpassa sig efter. Dessa föreställningar tar sig 

uttryck i regulativa, normativa och kognitiva villkor. Här följer en förtydning av vad detta 

innebär i praktiken. Tabellen är tagen från boken Strategisk kommunikation (Falkheimer & 

Heide, 2011, s. 61). 
 

Tabell 1.1 

Namn Regulativa Normativa Kognitiva 

Kommunikation Offentlighetsprincipen Profession 

Etiska regler 

Hur vi tänker och 

pratar om 

kommunikation 

Institutionsbärare Politik Branschorganisationer Det sociala livet 
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och medier 

Uttryck Lagar, regler, 

föreskrifter 

Idéer om vad som ska 

göras och hur det ska 

göras 

Imitation 

Formalitetsgrad Formella Semiformella Informella 

Logik Instrumentalitet Vad som är 

passande/önskvärt 

Vad som är 

brukligt, 

konventioner 

Drivkrafter Direkta påföljder 

Repressalier 

Socialt tryck Osäkerhet 

Komplexitet 

Mekanismer Tvingande Föreskrivande Vanemässiga 

Varför får de styra För att det gynnar eller 

ger hot om straff 

Sociala förpliktelser De är tagna för 

givet eller 

omedvetet 

Legitimitetsprinciper Regler Moral Kultur 

 

Försvarsmaktens kommunikation faller tydligt under flera av dessa kategorier. Deras 

riktlinjer och styrdokument gällande extern och intern kommunikation ger tydliga direktiv 

för hur de förmedlar information till allmänheten. Som myndighet styrs de inte bara av krav 

utifrån myndighetsrollen utan även av förväntningar från samhället och mandat från 

regeringen. De förutsättningarna resulterar i att Försvarsmakten måste följa flera av de 

regulativa och normativa villkoren, som Falkheimer och Heide (2011) stipulerar, för att 

bibehålla sitt förtroende från samhället. Vi tror att denna tabell kommer ge oss en djupare 

förståelse för hur det retoriska budskapet i reklamfilmerna förmedlas. 

 

Organisationskommunikation omfattar dock mer än bara kommunikationsvetenskap och 

berör även de akademiska fälten av organisationssociologi, organisationspsykologi och 

företagsekonomi. Det resulterar i att det som forskningsområde kan uppfattas som 

fragmenterat (Heide, Johansson & Simonsson, 2012). Miller (2003) definierar 

organisationskommunikation som den interna och externa kommunikationen, av både 

formell och informell art, som såväl kommersiella som icke-kommersiella organisationer 

bedriver. Till exempel myndigheter. Deetz (2001) har identifierat tre olika sätt att beskriva 

organisationskommunikation: 
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• Ett specialområde där det utförs av informationsavdelningar och 

kommunikationskonsulter. Detta synsätt fokuserar kring den praktiska utvecklingen 

och historien av organisationskommunikation. 

• Ett fenomen som existerar inom organisationer, där arbetet går ut på att klarlägga vad 

inom en organisation som är kommunikation och vad som är något annat. Vad som 

karaktäriserar det, särskiljer det, variabler inom kommunikationen och vilka teorier 

som kan användas för att förklara fenomenet 

• Ett särskilt sätt att beskriva och förklara organisationer. Genom att ha 

kommunikationsperspektivet som utgångsläge kan man försöka förklara pågående 

organisationsprocesser och det är vad som sedan betraktas som 

organisationskommunikation. 
 

Dalfelt, Heide och Simonsson (2001) skriver om hur organisationskommunikationens 

gränser håller på att suddas ut och hur det närmar sig närliggande discipliner och 

forskningsfält. Då fler forskare inom medie- och kommunikationsvetenskap har börjat forska 

inom organisationskommunikation så har frågan om var gränsen till PR och 

marknadskommunikation går. Dalfelt, Heide och Simonsson (2001) finner att nutida 

forskning pekar mot att relationen mellan de olika fälten är mindre än vad som tidigare gjorts 

gällande och det finns överlappande områden och gråzoner i hur de kategoriserats. 

Författarna medger att organisationskommunikation, sett ur ett medie- och 

kommunikationsvetenskapligt forskningsperspektiv, fortfarande är outvecklat och att det 

finns tydliga luckor i kunskapsbasen. De menar att det är viktigt att mer forskning bedrivs då 

det går att dra tydliga paralleller till medie- och kommunikationsvetenskapliga teorier. 

3.2 Marknadskommunikation 

Marknadskommunikation kan definieras som målet att nå en bestämd målgrupp och påverka 

deras beteende genom att informera, övertala och påminna dem om varumärkets budskap 

(Kotler & Keller, 2009). Processen bygger på att forma rätt budskap och förmedla dessa 

genom rätt kommunikationskanal. Med den tekniska utvecklingen som skett de senaste 

decenniet så har även marknadskommunikation utvecklats i praktiken. Där man förut hade 

ett begränsat urval av kommunikationskanaler där man förmedlade ett och samma budskap 

har man idag ett stort antal kommunikationskanaler och plattformar tillgängliga där man 

anpassar sitt budskap efter kanalen eller plattformen (Clow & Baack, 2015). 
 

Integrerad marknadskommunikation är ett nytt perspektiv som introducerades i början av 

90-talet av Don Schultz, Stanley Tannenbaum och Robert Lauterborn i deras bok Integrated 

Marketing Communications från 1993. Det har bland annat sitt ursprung i förändringen som 

skett inom området där marknadsföring har gått från marknadsorienterad till 
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marknadsdriven. Konsumenternas förtroende för traditionella marknadsföringsbudskap och 

verktyg minskar för varje år som går vilket har resulterat i att sändarna behövt modifiera och 

utveckla hur de arbetar. Fokusen ligger idag på att försöka skapa en relation med 

konsumenten och genom att kartlägga medievanor, inköpsmönster och livsstil hos viktiga 

konsumentgrupper så kan marknadsföringen optimeras och nå fler konsumenter (Clow & 

Baack, 2015). 
 

Integrerad marknadskommunikation används för att öka effekten av kommunikation genom 

att skapa en konsekvent varumärkesbild, oavsett vilka kommunikationskanaler som används. 

En en stark varumärkesbild bland annat genom en stark varumärkeskännedom, förmågan att 

förena rätt associationer till varumärkesbilden och genom en stabil relation till mottagarna 

(Kotler & Keller, 2009). Integrerad marknadskommunikation har alltså en tydlig koppling till 

styrkan i ett varumärke. 
 

Att skapa intresse och behålla uppmärksamhet i reklam har blivit mer komplicerat än 

tidigare i och med det stora urval och de alternativ som finns tillgängliga för konsumenterna. 

Då vår studie kommer att undersöka hur Försvarsmakten förändrar sitt varumärke så är 

integrerad marknadskommunikation en teori vi kommer använda oss av när vi analyserar 

den varumärkesbild som förmedlas via Försvarsmaktens reklamfilmer. 

3.3 Varumärkesteori 
“A brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of these elements 

intended to identify and differentiate a product in the minds of concerned subjects.” 

(American Marketing Association, 2015). 
 

Varumärket som idé och begrepp har sitt ursprung från 1500-talet men det var först under 

1700-talet som varumärke blev ett fristående begrepp. Det nutida akademiska 

forskningsfältet om varumärken hade sin start i mitten av det förra seklet i samband med 

ökningen av reklam och marknadsföring i massmedierna (Hampf & Lindberg-Repo, 2011). 
 

Ett varumärke är något unikt, vilket också är dess stora styrka. Det har något ingen annan 

har. Hur ett varumärke uppfattas, vilka värden som associeras med det och hur det 

differentierar sig gentemot andra varumärken är alla grundläggande delar av hur ett 

varumärke är uppbyggt (Aker, 1996). 
 

Ett varumärkes fortsatta utveckling och framgång bygger dock på att ständigt bibehålla den 

särställning som ett varumärke har. Avsaknad av förmågan eller kompetensen att bibehålla 

ett varumärkes särställning från konkurrenterna resulterar i en försvagad förmåga att 
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bibehålla varumärkets unika värde (Aker, 1996). Kapferer (2008) hävdar att ett varumärke i 

grund och botten är ett förhållande som involverar starka emotionella band och lojalitet 

mellan varumärket och konsumenten. Genom de symboler och värden som är inkorporerade 

i ett varumärke så stärker det bara inte varumärkets särställning och unikhet gentemot 

konkurrenter men försäkrar även konsumenten om varumärkets innebörd och betydelse. 

3.3.1 Varumärkesidentitet 

Enligt Aker (1996) så är varumärkesidentiteten central för hur man bygger upp sitt 

varumärke och för att skapa en strategisk vision för hur varumärket skall associeras av 

konsumenterna. Det är varumärkets hjärta och själ. 
 

Brand identity is a unique set of brand associations that the brand strategist aspires 

to create or maintain. These associations represent what the brand stands for and 

imply a promise to customers from the organization members. 

    (Aker, 1996, s.68) 

 

Aker (1996) menar att en varumärkesidentitet ska ge mening, syfte och riktning för 

varumärket. När ett företag eller organisation väljer att skapa en varumärkesidentitet, ska de 

med hjälp av den enligt Aker (1996) kunna besvara följande hypotetiska frågor: vilka är mina 

kärnvärden? Vad står jag för? Hur vill jag uppfattas? Vilka relationer är viktiga för mig? Vilka 

attribut utmärker mig? 

 

Aker (1996) understryker vikten av en varumärkesidentitet då den i sin tur skapar vad som 

kanske är viktigast för ett varumärke, nämligen associationer. Associationer skapar, i sin tur, 

det förhållande mellan varumärke och konsument som Kapferer (2008) menar är själva 

kärnan till vad ett varumärke egentligen är. 
 

De Chernatony (1999) stödjer och utvecklar det resonemang Aker lägger fram och framhåller 

att “[…] corporations need to pay more attention to their cultures, since these encompass 

their staffs values and assumptions which affect their behaviour and thus influence 

stakeholders' perceptions […]” (ibid s.159). Han argumenterar att då varumärkesidentitet 

kommuniceras av alla delar av ett företag så måste den också efterlevas inte bara i en produkt 

eller tjänst utan även internt i den kulturen som råder inom företaget eller organisationen 

och i förlängning genom de anställdas beteende. 
 

Aker (1996) betonar att för att framgångsrikt kunna skapa och bibehålla en 

varumärkesidentitet så måste man som varumärkesinnehavare analysera dels det egna 
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varumärket men också den interna organisationen. Det finns fem områden som han anser 

ska ingå när man gör en sådan analys; 
 

• Varumärkets rådande image. När man bedömer varumärkets image är det viktigt att 

forskning och analys sträcker sig längre än produktattribut, användarsammanhang, 

förhållandet mellan varumärke och konsument med flera. Ett vanligt misstag är att 

fokusera för mycket på analysen av produktattribut och funktionsfördelar. 

• Varumärkets arv. Kunskap om vad varumärkets ursprungliga betydelse har kan ge 

insikt i vad en varumärkesidentitet borde innehålla. Det kan också hjälpa till att 

generera strategiska insikter i hur man kan få tillbaka ett varumärke på ‘rätt spår’. 

• Varumärkets styrkor och svagheter - vad kan levereras under det nuvarande 

varumärkets namn. För att ett varumärke ska kunna vara hållbart måste det stödjas 

av en stark organisation. Vilken varumärkesidentitet som är önskad och vilken 

varumärkesidentitet som organisationen faktiskt klarar av att bibehålla med 

tillgängliga resurser måste åtskiljas och fastställas. 

• Varumärkets och organisationens själ. Vad ger mening och betydelse till 

varumärket? Självkritik kan ibland vara svårt men upplysande. 

• Förhållande till andra varumärken. Positioneringen av ett varumärke kan inte göras 

utan att förhålla sig till andra varumärken. Ett varumärke skall vara väldefinierat med 

fastställda egenskaper sett i kontext till konkurrerande varumärken. 
 

Försvarsmaktens riktlinjer för intern och extern kommunikation ger tydliga direktiv för vad 

deras varumärke står för och vilka budskap de vill förmedla med det. Deras 

varumärkesidentitet blir också klargjord via de kärnvärden och attribut de associerar med sitt 

varumärke. Teorin om varumärkesidentitet ger en djupare förståelse för hur ett varumärke är 

uppbyggt och vad som krävs för att underhålla det. Kapferers (2008) och Akers (1996) teorier 

kommer vi i resultatdelen använda för att analysera de värden och budskap som varumärket 

Försvarsmakten kommunicerar via reklamfilmerna. 

3.3.2 Corporate storytelling 

Storytelling är ett kraftfullt verktyg för att förmedla och förstärka ett varumärke. Genom 

berättelser vill organisationer engagera människor på en emotionell nivå vilket i sin tur leder 

till att berättelsens budskap enklare fastnar. Fog, Budtz och Yakaboylual (2005) skriver om 

“branding genom storytelling” som en process med syftet att skapa positiva associationer till 

företaget genom storytelling. Branding genom storytelling kan enklast beskrivas som en 

trestegs-modell där berättelsen tänder en gnista hos mottagarna var på en emotionell 

koppling skapas till företaget. När mottagarna sedan är medvetna om vilka värderingar 

företaget speglar så sker därmed branding. 
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Corporate storytelling är den röda tråden mellan semiotikens och retorikens betydelse för 

varumärket. Storytelling sker ofta genom mediet reklamfilm med målet att förmedla och 

förstärka varumärken. Vi kommer att analysera Försvarsmaktens reklamfilmer genom en 

retorisk innehållsanalys i syfte att se hur varumärket kommuniceras. 

3.4 Teoretisk summering 

För att kunna undersöka studiens syfte och besvara dess frågeställningar så har vi valt att 

utgå ifrån två kommunikationsteorier och en varumärkesteori. De två 

kommunikationsteorier som vårt teoretiska ramverk utgår ifrån är marknadskommunikation 

och organisationskommunikation. 
 

Målet med marknadskommunikation är att kunna förmedla ett budskap eller innehåll till en 

bestämd målgrupp. Ett av medlen för att bedriva marknadskommunikation är 

marknadsföring, av vilket reklamfilm är en del. Vår studie vill besvara hur Försvarsmakten 

kommunicerar sitt varumärke genom sina reklamfilmer och marknadskommunikation ger 

oss en förståelse för hur de går tillväga för att göra detta. Vilka målgrupper som 

reklamfilmerna har och hur man ska nå fram med sitt budskap är båda viktiga frågor inom 

marknadskommunikation.  
 

Kotler och Keller (2009) har utvecklat konceptet integrerad marknadskommunikation vilket 

inkorporerar vikten av att skapa positiva varumärkesassociationer och bilda en stark 

varumärkeskännedom som en fundamental del i hur man framgångsrikt förmedlar ett 

budskap till en specifik målgrupp.  
 

Kapitlet om organisationskommunikation redovisar för de kommunikationsprocesser som 

pågår inom en organisation. Kapitlet redovisar även för svårigheterna att klassificera exakt 

vad som ingår i begreppet organisationskommunikation och vad som inte gör det. Stanley 

Deetz (2001) ger alternativ för hur man kan beskriva och tolka organisationskommunikation 

i sin helhet. Heide, Johansson och Simonsson (2012) pratar om fragmenteringen av det 

akademiska fältet som rör ämnet men hjälper oss även med en djupare förståelse genom att 

redogöra för under vilka villkor som organisationer idag bedriver sin kommunikation. 
 

Varumärkesteori är den andra delen av vårt teoretiska ramverk. Med hjälp av Aker (1996) 

och Kapferer (2008) så ger vi en kort beskrivning av begreppet varumärke och vidare även 

begreppet varumärkesidentitet som visar hur ett varumärke är uppbyggt och vad ett 

varumärke innehåller. Värderingar, associationer och budskap som kan sammankopplas med 



 

 23 

ett varumärke men även stegen man måste genomföra för att bibehålla ett konkurrenskraftigt 

varumärke. 
 

Vi avslutar varumärkeskapitlet med att redogöra för begreppet corporate storytelling. Genom 

storytelling skapar organisationer och företag positiva associationer till varumärket. 

Storytelling vill engagera människor på en emotionell nivå där ethos, pathos och logos spelar 

en viktig roll. Storytelling är vår ‘röda tråd’, vårt verktyg för att koppla samman 

varumärkesteori till användandet av semiotik och retorik i vår analys. 

4. Metod 
I detta kapitel redogöra för de metoder vi kommer använda i vår analys av materialet.  
Vi utgår från en kvalitativ retorisk innehållsanalys där semiotik omfattas av 
retorikbegreppet. 
 
Vetenskaplig metod är ett verktyg för att ta fram data, analysera och komma fram till ny 

kunskap. De två metoder som finns inom samhällsforskningen är kvantitativ metod och 

kvalitativ metod. Vad som skiljer dessa åt är framför allt hur man tar fram och analyserar 

data men därmed inte sagt att det inte går att kombinera de två metoderna. Det kan tvärtom 

vara en bra strategi för att få en bredare bild kring vad man forskar om (Ahrne & Svensson, 

2011). 
 

Olika metoder lämpar sig dock bättre i vissa sammanhang än andra. Vi har valt att använda 

oss av en kvalitativ metod då vår studie bygger på observationer och analyser. Mer specifikt 

kommer vi att använda oss av en kvalitativ retorisk innehållsanalys då ämnet som behandlas 

omfattar text, tal och bild. 
 

Kvalitativa metoder bygger på hermeneutik och fenomenologi med en vetenskapsteoretisk 

och filosofisk grund. Vår vetenskapssyn kommer att vara hermeneutisk då den centrala 

metodprocessen är tolkning av observationer. Hermeneutik är läran om just tolkning och 

förståelse (Ödman, 2007). 
 

Inom hermeneutiken talar man ofta om förförståelse på gott och ont. Förförståelse kan ofta 

innebära att man är “färgad” av en fråga eller ett ämne innan forskningen börjar. Inom 

hermeneutiken är dock detta inte nödvändigtvis en dålig sak. Den hermeneutiska cirkeln är 

ett begrepp som syftar på tolkningens framväxt genom samspel mellan förförståelse och ny 

kunskap. För att förstå delarna måste man förstå helheten och vice versa (Ödman, 2007). 
 

Studien kommer att utgå från en induktiv ansats. Enligt Ahrne och Svensson (2011) är 

forskarens roll viktig i en kvalitativ analys och kanske ännu viktigare när man utgår från en 
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induktiv ansats. Vår roll i forskningen är den som fullständig observatör. Undersökningen 

kommer att baseras på insamlat material som vi sedan observerar, analyserar och drar en 

slutsats ifrån. 

4.1 Kvalitativ innehållsanalys 
Kvalitativa metoder används bland annat till att analysera observationer, text- och 

bildanalyser och intervjuer - med andra ord situationer som inte kan bedömas genom 

statistiskt material och siffror. Eftersom den kvalitativa metodens fokus ligger på öppen och 

mångtydig analys så ställer det vissa krav på forskaren. Då forskarens uppfattning och 

tolkning av materialet ligger som utgångspunkt för resultatet så krävs det en större 

kännedom och kunskap om ämnet för att resultatet ska bli legitimt. Om inte forskaren har 

kunskap om ämnet så kan det resultera i att analysen inte sätts i rätt kontext och därmed leda 

till att resultatet, i värsta fall, blir vinklat eller ofullständigt (Ahrne & Svensson, 2011). 
 

Innehållsanalyser har olika abstraktionsnivåer. Den lägsta abstraktionsnivån är när man 

tittar på det som bokstavligen uttrycks i mediet. Detta är vanligast inom kvantitativ metod då 

man arbetar med statistiskt material. Den djupare abstraktionsnivån är när forskaren bryter 

ner materialet och gör en tolkning av mediets innehåll. Oavsett vilken abstraktionsnivå 

innehållsanalysen ligger på så sker dock alltid en tolkning av mediet enligt Bergström och 

Boréus (2012). 
 

Aspers, Fuehrer och Sverrisson (2004) definierar visuell metodik som en förlängning av 

utvecklingen i kvalitativ metod. Visuell metodik används för att analysera och tolka bilder 

och bildinformation för att besvara frågor om samhället. Oftast ligger fokus på 

stillbildsfotografier men videomaterial, som används i denna studie, är fullt möjliga att 

tillämpa.  

4.2 Retorik 

Retorik har sitt ursprung i antiken och syftar till konsten att övertyga i tal eller skrift. 

Retoriska begrepp och verktyg används för att uppnå olika effekter hos åhöraren eller 

läsaren. I vår analys kommer vi att använda oss av begreppen ethos, pathos och logos för att 

tolka reklamfilmerna. Dessa begrepp används i konjunktion med varandra för att ge ett 

samstämmigt budskap. Om inte talaren eller författaren uppvisar trovärdighet kommer de 

logiska argumenten hen argumenterar för inte övertyga och då inte heller väcka några 

känslor (Johannesson, 2013). 
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4.2.1 Ethos, pathos och logos 
I retorisk teori finns det tre strategier man kan använda sig av för att övertala eller övertyga 

någon. Dessa strategier är ethos, logos och pathos. I reklam används ofta argument som 

grundar sig i dessa strategier (Gripsrud, 2011). För att kunna analysera de budskap som 

förmedlas i reklamfilmerna och förstå hur reklamfilmerna är uppbyggda har vi använt oss av 

dessa strategier. Här följer en förklaring om vad dessa strategier innebär i praktiken: 
 
“Du tror på det för att jag har sagt det, säger ethos” (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 72). 

Ethos handlar om att som talare framstå som trovärdig. Ofta genom att påkalla positiva 

associationer till ens person till exempel förnuft. Om vi tror på budbäraren så har vi också 

lättare att tro på budskapet. 
 

“Orden sympati, empati, antipati och apati är besläktade med patos och har med känslor 

att göra” (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 82).  

Pathos handlar om att väcka känslor. Målet är att få publiken i affekt men det är situationen 

som bestämmer vilken patos som aktören försöker väcka. Att sälja en produkt eller tjänst 

genom bilder på lättklädda kvinnor och män är ett typiskt exempel på en patos-strategi. 
 

“Se och dra dina egna slutsatser, säger logos” (Carlsson & Koppfeldt, 2008, s. 78). 

Många köper inte produkter enbart för att säljaren var trevlig. Att övertyga genom 

information kallas logos i retorisk mening. Logos översätts enklast till argument eller tanke 

och spelar på människors förnuft och omdöme.  

4.3 Semiotik 

Semiotik, av grekiskans semeion som betyder tecken, är läran och studien av tecken. Enligt 

Søren Kjørup (2004) kan all kommunikation betraktas som tecken eller koder och därigenom 

gå att tolka via semiotik. Utöver de begrepp vi har valt att använda nämns också metafor, 

metonymi och kod som några av de grundläggande begreppen inom semiotik. Läran om 

semiotik används ofta när man studerar hur betydelser uppfattas och mening bildas (Kjørup, 

2004).  

4.3.1 Denotation 

Denotation är den bokstavliga och uppenbara meningen i ett tecken. Ett denoterande tecken 

har alltså inga andra tecken inom sig, och läsaren har inget överordnat innehåll att förhålla 

sig till. Kjørup (2004) använder exemplet “att gå med vargsteg”. Att gå med vargsteg betyder 

“att smyga” i en konnotativ tolkning, och det är just “att smyga” som är det överordnade 

innehållet i meningen. I en denotativ tolkning så finns dock inte den innebörden i meningen. 
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I den denotativa tolkningen så är den meningen precis de 16 orden som är uppenbara för 

läsaren. 
 

Då Försvarsmaktens definition av deras varumärke är baserat på deras verksamhet och 

förmåga har denotationen en stor roll i studien. Utan denotationen skulle läsaren ha svårare 

att förstå Försvarsmaktens varumärkesidentitet vilket vi anser skulle påverka studierns 

validitet. För att läsaren då ska få en god uppfattning om vad deras verksamhet och förmåga 

innebär och hur den speglas i reklamfilmerna så är det viktigt att denotationen är djupgående 

och beskrivande.  

4.3.2 Konnotation 

Ett konnoterande tecken har ett annat tecken att förhålla sig till. Detta nya tecken skapas när 

läsaren avkodar en text och bygger en nytt, överordnat, innehåll i tecknet. Det nya innehållet 

är skapat av läsarens personliga associationer med tecknet och konnotationens funktion är 

alltså att vara bryggan mellan dessa två tecken. Om man återigen läser Kjørups exempel “att 

gå med vargsteg” så kopplar man sannolikt ihop vargar med tystnad och därmed byggs den 

konnotativa tolkningen “att gå tyst” - eller med andra ord “att smyga” (Kjørup, 2004). 

4.4 Material 
Vi har valt att analysera reklamfilmer från fyra av Försvarsmaktens större reklamkampanjer; 

“Välkommen till vår verklighet”, “Det där löser sig nog”, “Det är mycket nu” och “Som vilket 

annat jobb som helst” från åren 2011-2014. 
 

Ur dessa reklamkampanjer har vi valt att analysera två reklamfilmer från vardera kampanj. 

Ur kampanjen “Välkommen till vår verklighet” har vi valt filmerna “Reklamfilm 1” och 

“Reklamfilm 2”. Ur kampanjen “Det där löser sig nog” har vi valt filmerna “Översvämning” 

och “Storm”. Ur kampanjen “Det är mycket nu” har vi valt filmerna “Huset” och “Taket” och 

ur kampanjen “Som vilket annat jobb som helst” har vi valt filmerna “Pilot (2)” och “Dykare”. 
 

För att få en djupare förståelse för Försvarsmaktens varumärke och för att enklare kunna 

urskilja hur varumärket medvetet marknadsförs i reklamfilmerna har vi även valt att 

analysera tre reklamfilmer som skapades innan GMU infördes. Reklamfilmerna från denna 

period är “Labyrint”, “Pansar” och “Pilot (1)”. 

4.5 Urval och avgränsningar 

Sedan år 2010 har åtta reklamkampanjer producerats med Försvarsmakten som avsändare. 

Sex av dessa har distribuerats över flera medium som till exempel tv, radio och tidningar. De 

andra två var mindre till omfattning och skedde via direktutskick och digital annonsering. 
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Vi har gjort ett strategiskt urval av reklamfilmer från fyra av de större reklamkampanjerna 

för att ge en varierad bild av materialet. Vi valde de första två reklamfilmerna ur 

kampanjerna för att hålla urvalet konsekvent. Reklamfilmerna finns tillgängliga på 

Försvarsmaktens Youtube-kanal. 
 

Innan införandet av GMU producerades ett begränsat antal reklamfilmer med 

Försvarsmakten som avsändare. Vi har av Försvarsmaktens marknadsavdelning mottagit tio 

reklamfilmer som sändes innan införandet av GMU. Vi valde tre av dessa för att ge en 

varierad bild av det tillgängliga materialet. Vi valde att inkludera reklamfilmer från innan 

införandet av GMU för att ge perspektiv till de andra åtta reklamfilmerna. De är till för att ge 

oss en djupare förståelse för hur Försvarsmakten bygger upp sin reklamfilmer och inte i ett 

jämförande syfte. 

4.6 Metodkritik 

Eftersom vi har valt en kvalitativ metod med hermeneutisk ansats så bygger vår analys och 

vårt resultat på våra egna individuella tolkningar. Kvalitativ forskning kan aldrig uppnå 

fullständig objektivitet då forskarens tolkning är central i forskningsprocessen.  
 

Inom hermeneutiken talar man, som vi tidigare har skrivit, ofta om förförståelse på gott och 

ont. Förförståelse kan ofta innebära att man är “färgad” av en fråga eller ett ämne innan 

forskningen börjar och därmed kan det påverka forskningens ansats. “Den hermeneutiska 

cirkeln” är ett begrepp som menar att denna förförståelse tillsammans med ny kunskap 

istället bygger grunden till tolkningens framväxt.  
 

Den analysmodell som vi har använt oss av är en, av oss, modifierad modell som är skapad av 

Carlsson och Koppfeldt. Det faktum att vi har modifierat modellen kan innebära att vi har 

uteslutit faktorer och frågeställningar som kan ha gett forskningen större validitet.  
 

Det material som vi har använt oss av är tillgängligt för alla men filmerna som producerades 

innan införandet av GMU måste begäras ut från Försvarsmaktens marknadsavdelning. 

4.7 Analysschema 

Vi har valt att använda oss av Carlsson och Koppfeldts analysmodell för retorisk analys ur 

boken Visuell retorik (2008). Lathunden kan användas som checklista och som disposition 

för skriftliga analyser av reklam, nyheter och politiska budskap i bildmedia.  
 

Analysschemat innehåller framförallt tre frågor som ska besvaras. Dessa frågor lyder: 
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• Hur används bild, text och design för att åskådliggöra och argumentera för 

budskapet?  

• Hur skapas trovärdighet, känsla, insikter? 

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

    (Carlsson & Koppfeldt, s. 116.) 

 

Vi har valt att modifiera det analysschema Carlsson och Koppfeldt (2008) presenterar i sin 

bok för att bättre anpassa det efter syftet och innehållet av vår studie. Det modifierade 

analysschemat finns bifogat. Då vårt material till stor del består av rörlig bild så har vi valt att 

begränsa analysschemat till retorikens argumentationstyper och semiotikens konnotation 

och denotation. 
 

Vi har valt att inte inkludera delarna disposition och stil, även kallad elocutio, från Carlsson 

och Koppfeldts analysschema. Dispositionen svarar närmast på hur ett budskap är 

strukturerat och inte vad det förmedlar. Stilen behandlar exempelvis typografi och därför 

menar vi att dessa två delar inte tillför en djupare förståelse för vårt analysarbete. 

5. Analys 

Till grund för vår studie ligger vår analys av Försvarsmaktens reklamfilmer som vi har 

genomfört genom en kvalitativ retorisk innehållsanalys. Vi använder ett, av oss modifierat, 

analysschema för att genomföra vår analys av reklamfilmerna. 

5.1 Labyrint 

Denotation. 

Reklamfilmen startar med att vi ser tre skällande hundar, förmodligen av rasen Dobermann, 

i ett turkost rum. I nästa sekvens ser vi två män och en kvinna i civila kläder framför ett 

upplyst bord i ett, annars tomt, vitt rum. På bordet ligger svarta byggklossar. Ovanför 

kvinnans huvud tänds en röd lampa och en signal ljuder. Efter signalen öppnas en lucka och 

de tre hundarna släpps ut från det turkosa rummet. Personerna börjar placera ut byggklossar 

på det upplysta bordet. Reklamfilmen övergår till en överblicksbild av en labyrint som stegvis 

lyses upp. Hundarna springer längst labyrintens korridorer och personerna placerar ut 

byggklossarna i vad som ser ut att vara en miniatyr av labyrinten. Personerna framstår som 

märkbart stressade av situationen. Hundarna fortsätter att skälla och springa genom 

labyrinten mot personerna i rummet. Personerna har nu en nästan uppbyggd 

miniatyrlabyrint på det upplysta bordet med en kloss som återstår. När den sista klossen 

placeras på bordet så är miniatyrlabyrinten färdigställd. Två glasdörrar in till rummet stängs. 

I samma sekvens når hundarna fram till rummet men hinner inte in på grund av 

glasdörrarna. Hundarna skäller och hoppar upp mot glasdörrarna. Personerna i rummet ser 



 

 29 

trötta och lättade ut. Därefter visas en överblicksbild av labyrinten som stegvis släcks ner. En 

text visas som säger: “HAR DU DET SOM KRÄVS FÖR ATT BLI OFFICER?” och under står 

det “FÖRSVARSMAKTEN” med deras logotyp bredvid. Signalen ljuder igen och texten 

“TESTA DIG PÅ OFFICER.NU” kan läsas i mitten av bilden. “FÖRSVARSMAKTEN” och 

deras logotyp kvarstår i bild. 
 

Konnotation. 

Personerna, som vi tolkar är sökande till officersutbildningen, är under tidspress med att 

klara av en uppgift för att inte riskera konsekvenserna av det hot som hundarna i 

reklamfilmen symboliserar. Personerna visar att i en farlig situation så måste man kunna 

arbeta som ett lag för att slutföra uppgiften. Att kunna tänka klart och ta rationella beslut i en 

stressframkallande situation visar den kompetens Försvarsmakten eftersöker i blivande 

officerare. Personernas agerande i reklamfilmen visar också hur människor som arbetar i 

Försvarsmakten presterar under liknande situationer. De egenskaper och attribut som 

personerna i reklamfilmen uppvisar speglar även de egenskaper som Försvarsmakten vill bli 

förknippade med.  
 

Ethos, logos och pathos.  

Personerna i reklamfilmen utsätts för en tuff utmaning. Vår tolkning är att personerna är 

sökande till officersutbildningen och därför behöver klara svåra tester för att bli antagna. 

Eftersom testet sätter så pass hårda krav på de sökande så kan man anta att Försvarsmaktens 

anställda är människor som har klarat just dessa hårda utmaningar - vilket ger oss förtroende 

för Försvarsmaktens förmåga. Detta förtroende kan man tydligt koppla till ethos. 
 

Genom att personerna påbörjar och slutför uppgiften tillsammans så visar det vikten av 

lagarbete och att inte agera som ensam individ. Detta är ett exempel på logos då man som 

tittare kan dra den logiska slutsatsen att lagarbete är grundläggande för framgång i liknande 

uppgifter, och så även för att vara en del av Försvarsmakten. 
 

I reklamfilmen sätts personerna i en obehaglig situation där en känsla av hotfullhet ligger i 

luften. De visar tecken på både stress och påfrestning. I slutet av reklamfilmen förmedlar 

personerna även en känsla av lättnad och utmattning när de har klarat uppgiften. 

Reklamfilmen spelar på pathos då reklamfilmen försöker väcka publiken i affekt. 

5.2 Pansar 

Denotation. 

Reklamfilmen börjar med en närbild på en svettig man i svetsglasögon. Kameran panorerar 

till att visa ytterligare en man bärande svetshandskar och arbetsoverall. Han fäller ner en 
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svetshjälm över ansiktet och håller en tänd skärbrännare i handen. Nästa klipp visar en 

kvinna som ser sig omkring. Hon håller i en stängd verktygslåda. Sedan visas en bild på alla 

tre tillsammans. De blickar ut över ett stort område och här ser vi även att mannen som först 

syntes håller en verktygslåda. På marken runt omkring dem ligger vad som ser ut att vara 

maskindelar. Bilden zoomas ut ytterligare och nu ser vi att det är en större mängd 

maskindelar runt omkring. Maskindelarna ligger prydligt uppradade. Kameran zoomar sedan 

ut från personerna längst med marken och fler och fler maskindelar blir synliga i bild. 

Reklamfilmen övergår sedan till en närbild av mannen i svetshjälm och sedan ut i en 

panoramabild som visar att området är större vad vi tidigare har sett. Fler maskindelar visas, 

däribland ett stridsvagnstorn. Texten “HAR DU DET SOM KRÄVS?” visas. Texten försvinner 

sedan samtidigt som området släcks ner. Texten “ASPIRANTUTBILDNINGEN” dyker upp 

och under den “ETT NYTT SÄTT ATT BLI SPECIALISTOFFICER”. En signal ljuder och ett 

rött sken belyser delar av området. Efter det hörs hammarslag och svetsljud. Signalen lyder 

igen och texten “ASPIRANT.NU” visas med underrubrikerna “ANSÖK FÖRE 7 SEPTEMBER” 

och “VÄRNPLIKT INGET KRAV”. Försvarsmaktens logotyp är samtidigt synlig längst ner i 

bild tillsammans med texten “FÖRSVARSMAKTEN”. 
 

Konnotation. 

Personerna som visas i reklamfilmen framstår som fokuserade och medvetna om vidden av 

sin uppgift. Vi tolkar uppgiften som att personerna ska montera en stridsvagn. En uppgift 

som borde vara övermäktig för tre personer. De ska genomföra detta i svagt ljus med bara en 

skärbrännare och två verktygslådor att tillgå. Trots uppgiftens omfattning så startar de tre 

personerna arbetet så fort ljudsignalen lyder, utan att visa tvekan eller tvivel. Personerna 

uppvisar egenskaper som beslutsamhet och handlingskraft trots en uppgift som vi tolkar som 

näst intill omöjlig. 
 

Ethos, logos och pathos. 

Genom att ta sig an en uppgift som för andra skulle framstå som övermäktig visar personerna 

prov på beslutsamhet som ger ett förtroendeingivande intryck. Detta är ett exempel på ethos. 
 

Vi finner inga intryck som vi kan härleda till varken logos, då de inte ger några rationella 

anledningar till att söka till Försvarsmakten, eller pathos, då reklamfilmen inte anspelar på 

några känslor för att nå över med sitt budskap. 

5.3 Pilot (1) 

Denotation. 

Reklamfilmen startar med ett klipp från ett rum där man ser tre personer i uniform, en 

stående och två sittande, framför en rad av skärmar. Bakom dem står ett bord med en lampa, 
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en telefon, två kartor, några böcker och en passare. Längst ner i högra hörnet står texten 

“RONNEBY 06:52” med undertexten “Värna Sveriges gränser”. På bilden ligger ett blått 

filter. Ett mekaniskt ljud hörs och det blåa filtret försvinner uppåt från bilden. Den stående 

personen rör sig från höger till vänster sida av bild. Nästa sekvens visar en man som drar upp 

kedjan på sin blåa flygoverall framför en rad av klädskåp. Reklamfilmen övergår till en 

radarbild där två röda vektorer rör sig mot radarbildens mitt. Kameran panorerar sedan över 

rummet där bakgrundsmusik spelas i snabbt tempo. Man se uniformsbeklädda människor 

prata i telefon och prata med varandra. Ett snabbt klipp visar återigen radarbilden där de 

röda vektorerna har kommit närmare radarns mittpunkt. I nästa sekvens hör man en signal 

och en man i uniform springer längs en korridor med ett rött sken. Kameran följer sedan en 

annan man, även han i uniform, som springer längs en korridor. Reklamfilmen övergår 

snabbt till en scen inifrån en flygplanshangar där man ser åtta män i uniform lämna 

hangaren springandes. En snabb närbild på en man byts sedan mot ett klipp där fem av de 

åtta männen stannar till framför två stridsflygplan av typen JAS Gripen. Musiken avstannar 

och nästa sekvens visar radarrummet där ett rött ljus roterar i rummet och de fyra 

personerna, som har avstannat i sitt arbete, tittar in i kameran. Reklamfilmen visar sedan en 

närbild på en av männen utanför hangaren. Nästa sekvens visar en bild där de fem männen 

står framför de två stridsflygplanen och tittar in i kameran. Det blåa filtret läggs på bilden 

och texten “NU VÄNTAR VI PÅ DIN ÅSIKT OM VÅRT ARBETE” dyker upp i mitten av 

bilden. Texten byts ut mot “OM DU HAR DET SOM KRÄVS FÖR ATT HA EN” och längst ner 

är Försvarsmaktens logotyp med texten “forsvarsmakten.se” synlig. 
 

Konnotation. 

Reklamfilmen visar en situation där ett hot snabbt uppstår. Människorna verkar stå i 

beredskap för att möta detta hot och agera snabbt. Vi tolkar via deras agerande att liknande 

situationer uppstår med viss regelbundenhet. Att de stannar upp i en så pass seriös situation 

för att vänta på vår åsikt kan leda till tolkningen att vår åsikt är väldigt viktig för dem. 
 

Ethos, logos och pathos. 

Med budskapet “Nu väntar vi på din åsikt om vårt arbete” som följs av “Om du har vad som 

krävs för att ha en” spelar de på pathos genom att i ett provocerande fråga försöka framkalla 

en reaktion hos mottagaren. 
 

Vi finner inga intryck som vi kan härleda till varken logos, då de inte ger några rationella 

anledningar till att söka till Försvarsmakten, eller ethos, då reklamfilmens budskap inte 

innehåller några försök till att inge tittare förtroende för dem. 



 

 32 

5.4 Reklamfilm 1 

Denotation. 

Reklamfilmen börjar med två olika närbilder på samma man. I den första närbilden är 

mannen klädd i grön mössa och mannen svettas ymnigt. I den andra närbilden är han även 

kamouflagemålad. En man med basröst börjar prata i bakgrunden.  

 

“We can’t offer you an epic opening scene, in which models pose like marines”. 

Tre svävare och två helikoptrar flyger fram över en isbeklädd sjö. På två ställen bryts isen av 

två undervattensexplosioner. Nästa sekvens visar nio män som är munderade i svart klädsel, 

hjälmar och kamouflagemålning. De befinner sig inne i en av svävarna och vissa av männen 

håller i vapen. Reklamfilmen visar återigen svävarna och helikoptrarna och det sker 

ytterligare två undervattensexplosioner. En helikopter filmas närmare och sedan även inifrån 

helikoptern där en person håller i ett maskingevär.  
 

“We can’t offer you to suddenly rise out of the water, holding some weird futuristic 

weapon”. 

Reklamfilmen visar ytterligare några bilder på en svävare och en helikopter innan den visar 

två personer i groddräkt som dyker upp ur vattnet. Personerna håller i var sitt automatgevär 

med sikten och lysen monterade på. Flera män hoppar i nästa klipp ut ur en helikopter och 

beger sig med dragna vapen in i en skog. 

 

“We can’t offer you top secret hit-and-run missions on unknown territories”. 

En av svävarna stannar vid en strand och de nio männen beger sig ut med dragna vapen. 

Även de beger sig in i skogen.  
 

“We can’t offer you ridiculously dramatic music playing in the background. Or even my cool 

american voice”.  

Flera män är nu inne i skogen och det börjar explodera omkring dem. De duckar för 

explosioner och kulor och man får se en närbild av en man som springer. De kommer fram 

till utkanten av skogen och en man skriker till. Han hoppar upp på flera exploderade bilar 

och är på väg att landa på andra sidan. När han landar har miljön förändrats. Mannen, som 

tidigare var klädd i stridsmundering och kamouflagemålat ansikte, har nu s.k. “grönkläder”, 

det vill säga en träningsoverall i grön kamouflagefärg. Istället för hjälm bär han 

Försvarsmaktens igenkännliga mössa - en så kallad “Olles brorsa”. Han har precis hoppat 

över ett hinder och springer, tillsammans med fem andra, en hinderbana. En röst hörs, och 

denna gången är det inte samma djupa basröst.  
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“Men vi kan erbjuda er vår verklighet. En utbildning som leder till ett jobb där du kan göra 

skillnad. På riktigt”.  

Mannen som hoppade över hindret sitter på knä och andas tungt. Två andra män springer 

tillbaka och lyfter upp honom. De hjälper honom vidare och nu ser man att rösten tillhör 

mannen till vänster. Han springer vidare, stöttandes den ena mannen, men vänder huvudet 

bakåt mot kameran och pratar.  
 

Reklamfilmen övergår till en vit stenvägg där det går att läsa: “ANSÖK TILL 

SOLDAT/SJÖMAN PÅ FÖRSVARSMAKTEN.SE”. Under ser man Försvarsmaktens logotyp 

och texten “FÖRSVARSMAKTEN”. 
 

Konnotation. 

Reklamfilmen visar att Försvarsmakten inte erbjuder det som många ser i militärfilmer eller 

liknande. De försöker istället säga att man kan göra en genuin skillnad som anställd i 

Försvarsmakten. Männen som springer hinderbanan speglar vardagen för Försvarsmaktens 

anställda och knyter samman med kampanjens namn: “Det här är vår vardag”. I slutet ser vi 

även att två av männen stöttar den tredje mannen som precis hoppat över hinderbanan. 

Männen i svarta kläder har dock inte visat några tecken på att hjälpa varandra. Den siste 

mannen i svarta kläder verkar vara också ensam kvar medan mannen i grönt, som hamnat 

sist, får hjälp av sina vänner. Detta tolkar vi som att Försvarsmakten klarar hinder och 

motgångar genom lagarbete och målmedvetenhet. 
 

Vår tolkning är att reklamfilmen försöker sälja, inte genom “action” och “cool futuristic 

weapons”, utan genom möjligheten att få göra en skillnad i samhället. Genom att berätta vad 

de inte kan erbjuda så talar de också om för tittaren vilka värderingar de inte står för. I 

reklamfilmens slut berättar de istället vad de erbjuder och detta ger en stark kontrast mot vad 

som tidigare har visats i reklamfilmen. 
 

Ethos, logos och pathos. 

Reklamfilmen är tydligt byggd på logos. Reklamfilmen byggs upp genom att en röst berättar 

vad Försvarsmakten inte erbjuder - och därmed vilka värderingar de inte har. I slutet vänder 

man på argumentet och berättar då vilka möjligheter som finns i Försvarsmakten. 

Kontrasten ger en tydlig effekt då man visar på vilka realistiska möjligheter man har som 

anställd i Försvarsmakten.  
 

Reklamfilmen innehåller även en tydlig pathos-strategi. Explosioner, vapen och helikoptrar 

används för att bygga upp spänning och man kan dra paralleller till actionfilmer där liknande 

estetiska grepp används för att behålla tittarens fokus.  
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För att få till den tydliga kontrasten mellan vad som är overkligt och vad som 

Försvarsmakten faktiskt erbjuder krävs det att reklamfilmen spelar mycket på tittarnas 

känslor. 
 

Då den effektfyllda delen av reklamfilmen kan uppfattas som oseriös och för lik en actionfilm 

så blir kontrasten även en tydlig ethos-strategi. Att Försvarsmaktens vardag inte handlar om 

explosioner och vapen utan istället samarbete och disciplin ger oss förtroende för 

Försvarsmakten.  

5.5 Reklamfilm 2 

Denotation. 

Reklamfilmen börjar med en närbild på en man med en genomskinlig skyddsmask. 

Reklamfilmen övergår sedan till en rymdscen där en stor rymdfarkost flyger framåt mot en 

annat, mindre rymdfarkost som befinner sig längre bort. Det första rymdfarkosten avlossar 

tre skott som missar den mindre rymdfarkosten. En mörk basröst hörs. 
 

“We can’t offer you hitech, sci-fi space wars.” 

En kontrollpanel blir synlig och en handskbeklädd hand trycker på en knapp. Den första 

rymdfarkosten avlossar ytterligare två skott som träffar den mindre farkosten. Farkosten 

sprängs och och en ljus chockvåg sprider sig. Explosionen blir större. Den större farkosten 

träffas av chockvågen och det går elstötar genom farkosten.  
 

“We can’t offer you airborne spy-missions, in which you have to act like a superhero, a lone 

wolf on steroids. We can’t offer you cool music playing in the background or even a voice so 

chillingly dramatic it would make you want to put on a coat”.  

En man i svart dräkt och hjälm med visir syns. Han befinner sig i den större farkosten som 

precis har träffats av chockvågen. Rummet han befinner sig i skakar och han går med besvär 

till en lucka som leder ut ur rymdfarkosten. Han slänger sig ut ur farkosten och faller snabbt 

mot jorden. I olika vinklar filmas mannen falla och han gör en volt i luften. Mannen faller allt 

snabbare mot marken och ingen fallskärm vecklas ut. Marken kommer allt närmare, mannen 

skriker och bilden blir svart. En ny röst hörs. 
 

“Men vi kan erbjuda dig vår verkligen. En utbildning som leder till ett jobb där du kan göra 

skillnad. På riktigt.” 

Reklamfilmen övergår sedan till att visa en man iförd bombdräkt och hjälm med visir. 

Klippet är filmat ur grodperspektiv och mannen ser ut att ta bort snö från marken för att 

synliggöra något. I nästa klipp ser vi att mannen sitter på huk på marken och borstar fram en 

odetonerad granat. Han sitter bredvid en blå bil på en annars tom gata. Bredvid mannen i 
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bombdräkt står en annan man och nu ser man att det är han som talar. Mannen tittar och 

pratar in i kameran och han bär militärklädsel, dock utan skyddshjälm. Reklamfilmen byter 

till ett perspektiv som visar männen längre bort. Det är snö på gatan och dimma i luften. 

Mannen i bombdräkt ställer sig upp. 
 

Reklamfilmen övergår till en vit trävägg där det går att läsa: “ANSÖK TILL 

SOLDAT/SJÖMAN PÅ FÖRSVARSMAKTEN.SE”. Under ser man Försvarsmaktens logotyp 

och texten “FÖRSVARSMAKTEN”. 
 

Konnotation. 

Då bakgrundsrösten är väldigt förtydligande och instruerande leder detta till att 

reklamfilmen är lätt att tolka. Försvarsmakten vill tydliggöra vad en anställning innebär och 

vilka möjligheter man har. Försvarsmakten handlar inte om individuellt hjältemod eller 

hemliga uppdrag, så som militära styrkor ofta framställs som i filmer. I slutet övergår 

reklamfilmen till två män vid en odenoterad granat. Då mannen som står upp inte bär 

skyddsdräkt eller hjälm kan vi tolka scenariot som en övning där han vägleder mannen i 

bombdräkt i hur man desarmerar en granat. Detta leder oss till en tolkning att samarbete och 

utbildning är viktiga delar inom Försvarsmakten. Tillsammans övar de två männen på en 

riktig situation där deras kunskaper kan rädda liv. 
 

Ethos, logos och pathos. 

Sci-fi och explosioner i rymden kan snabbt uppfattas som oseriöst och för lik en actionfilm. 

Försvarsmakten visar istället att deras yrke inte handlar om individuellt hjältemod utan om 

samarbete och utbildning. Kontrasten i reklamfilmen gör det faktumet extra tydligt och 

allvaret och seriositeten som visas i bombscenariot, där Försvarsmakten kan göra en skillnad, 

bygger ett förtroende för myndigheten. Här spelar reklamfilmen tydligt på ethos. Har vi 

förtroende för Försvarsmaktens agerande i en speciell situation leder det ofta till ett 

förtroende för Försvarsmakten som helhet. 
 

Explosioner, rymdskepp och krig används för att bygga upp spänning. Bakgrundsrösten 

berättar för oss att Försvarsmakten inte erbjuder detta men ändå behåller vi vår fokus tack 

vare en spännande handling som kan sluta hur som helst. Här spelar reklamfilmen på våra 

känslor, pathos. Det tydliga slutet av rymdscenen, och därmed även slutet av pathos, 

förstärker i den här reklamfilmen ethos då den tydliga kontrasten resulterar i att 

Försvarsmakten framställs som en trovärdig och seriös myndighet. 
 

Vi finner inga intryck som vi kan härleda till logos, då de inte ger några rationella 

anledningar till att söka till Försvarsmakten. 
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5.6 Översvämning 

Denotation. 

Under reklamfilmens gång spelas en låt som är specialskriven för reklamfilmen. Låten är 

gammaldags och det är en kvinna som sjunger. Texten lyder: “Det blir tops, det blir bra, 

allting ordnar sig en dag. Det finns ingen väg som som är för tung och det vet du och jag. 

Som jag sa, det blir bra, allting ordnar sig” och därefter bryts låten.  
 

Reklamfilmen börjar med ett klipp inifrån en bil. Bilen kör på en översvämmad väg och 

vatten forsar ner från en backe utmed vägen. Man ser ett rött hus som viker samman för 

vattnets kraft och därefter en man i regnbyxor som vadar i vatten. Vattnet går upp till höften 

och han går mot en stor husdörr. Reklamfilmen övergår till ett rött hus som faller ner utför 

en backe som skapats då delar av marken som huset står på har försvunnit i ett ras. Huset 

bryts samman i vattnet. Reklamfilmen pausar sedan och musiken tystnar. En stillbild på 

huset som rasar finns kvar och texten “ORDNAR DET SIG VERKLIGEN ALLTID?” dyker 

upp. I bakgrunden hörs ett svagt brus. En svart stillbild kommer fram och texten “ANSÖK 

TILL GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING PÅ FORSVARSMAKTEN.SE SENAST 

DEN 28 OKTOBER” syns i bildens mitt. Ett klickande ljud hörs och texten ändras till 

“VÄLKOMMEN TILL VÅR VERKLIGHET”. Under syns Försvarsmaktens logotyp och texten 

“FÖRSVARSMAKTEN”.  
 

Konnotation. 

Musiken som spelas är lättsam, uppiggande och hoppfull. Man får känslan av att en 

översvämning inte är ett problem och att situationen löser sig själv trots att hus och hem 

förstörs. Frågan som Försvarsmakten ställer vänder dock denna känsla på ända. Den snabba 

vändningen bygger en seriositet och ger tittaren en eftertanke. Vi tolkar det som att 

Försvarsmakten ser på scenariot som allvarligt. Myndigheten menar att det är de som tar 

hand om liknande situationer och att arbetet är nödvändigt för att situationen ska ordnas.  
 

Ethos, logos och pathos. 

Reklamfilmen använder sig mycket av pathos. Översvämningarna och de rasade husen ger en 

känsla av obehag. Samtidigt spelas en lättsam musik där sångerskan sjunger att “allting 

ordnar sig en dag”. Musiken ger en känsla av lättsamhet och känslorna mellan denna 

lättsamhet och obehag krockar. 
 

Reklamfilmen använder sig även av logos. Frågan som Försvarsmakten ställer är retorisk och 

det är logiskt att tro att situationen inte ordnar sig - om inte någon hjälper till. 

Försvarsmakten fastställer då att deras hjälp behövs, vilket också är rimligt. Att 
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Försvarsmakten ställer upp i så pass tuffa och utmanande situationer ger oss förtroende för 

dem, vilket är ett tecken på ethos.  

5.7 Storm 

Denotation. 

Reklamfilmen startar med en panorering över en rotvälta framför tre bostadshus, husen är 

två våningar höga målade i rött och med vita knutar. Det ligger snö på marken. En låt spelas i 

bakgrunden där en man sjunger ackompanjerad av ett dragspel. Han sjunger “Livet kan 

spela alla ett spratt men det går lätt med ett skutt och ett skratt. För det ordnar sig alltid till 

slut ska du se.” Nästa sekvens visor vågor som slår in över ett promenadstråk. I förgrunden 

hänger en trädkrona över bilden och på höger sida så ser man en gräsmatta som sluttar nedåt 

mot promenadstråket. I bakgrunden av bilden står en samling av träd och framför dem står 

tre stycken bilar som vågorna sköljer över med jämna mellanrum. Reklamfilmen övergår till 

en skakigt filmad sekvens där man ser ett stort rött hus med vita knutar som har en stege 

uppställd mot taket på vänster sida av huset och sedan två stora träd som fallit över huset. 

Framför huset kan man se snö på marken och ett flertal träd som fallit på marken. I nästa 

sekvens ser man bilstrålkastare längs med en bilväg och i strålkastarnas blickfång ligger ett 

nedfallet träd över vägbanan. Sekvensen är filmad inifrån bilen och bilden följer med längs 

vägen innan den bromsas upp precis framför trädet. Reklamfilmen övergår till en stillbild 

med det nedfallna trädet, upplyst av bilstrålkastare i bakgrunden och en texten “ORDNAR 

DET SIG VERKLIGEN ALLTID?” visas på bilden. Sedan övergår reklamfilmen till en svart 

bakgrund med texten “ANSÖK TILL GRUNDLÄGGANDE MILITÄR UTBILDNING PÅ 

FÖRSVARSMAKTEN.SE SENAST DEN 28 OKTOBER.”. Texten ersätts med en ny text där 

det står “VÄLKOMMEN TILL VÅR VERKLIGHET” och under syns Försvarsmaktens logotyp 

och texten “FÖRSVARSMAKTEN”. 
 

Konnotation. 

Låten som spelas i bakgrunden under reklamfilmen är gladlynt och låt-texten vill förmedla 

att även om dåliga saker händer så löser det sig till slut om man går in med en positiv 

inställning. Texten “ORDNAR DET SIG VERKLIGEN ALLTID?” i slutet ger dock något av en 

tankeställare då man börjar fundera om det faktiskt alltid ordnar sig i liknande situationer. 

Försvarsmakten ser på scenariot som allvarligt. Myndigheten menar att det är de som tar 

hand om liknande situationer och att arbetet är nödvändigt för att situationen ska ordnas. 
 

Ethos, logos och pathos. 

Pathos är ett återkommande tema både visuellt och verbalt i reklamfilmen. Förstörelsen av 

omgivningarna som visas i reklamfilmen ska ge mottagaren en känsla av oro eller obehag. 
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Musiken och musiktexten spelar på motsatta känslor där en känsla av munterhet och glädje 

förmedlas. 
 

Påståendet i slutet av reklamfilmen är ett användande av logos. Den är retorisk men det är 

både logiskt och rimligt att tro att det inte alltid ordnar sig utan att någon gör något. I det här 

fallet anspelar det på att Försvarsmakten skulle agera för att situationen ska ordna sig till slut 

och att de skulle göra det i liknande eller värre situationer, Försvarsmaktens kapacitet att 

träda in och agera i liknande situationer är ger dem förtroende, vilket är ett tecken på 

reklamfilmens användande av ethos. 

5.8 Huset 

Denotation. 

Reklamfilmen visar en man som går baklänges igenom ett hus. Huset är bombat och mannen 

bär på kevlarväst. Nere till vänster i bild dyker en namnruta upp som avslöjar att mannen 

heter Jan Björkqvist. Mannen tittar ibland in i rutan och pratar. Han säger “Jag går här 

bland spillrorna av ännu ett civilt mål”. Han kommer in i nästa rum och en man syns i ett 

annat rum. Samtliga rum är förstörda och det är hål i väggen. Mannen går vidare och säger 

“Under dagen har vi fått in olika rapporter om antalet skadade men vi kan konstatera att 

gårdagens granatattacker har varit de mest förödande hittills”. Mannen fortsätter att gå 

långsamt igenom huset. De ljusa väggarna är förstörda av sprickor och skotthål. I ett annat 

rum står en annan man och plockar upp rester. Det krasar av glas och sten när Jan Björkqvist 

rör sig från rum till rum. Han kommer in i en korridor och säger “Och ungefär nu så stänger 

du av helt och börjar istället knappa på din mobil för att slentriangilla din polares senaste 

festbild på Instagram. Kanske ihop med en kul kommentar eller bara någonting safe, 

hashtag yolo”. Han backar igenom korridoren och stannar i ett rum. I rummet står ett bord 

med en burk, en spis, två plaststolar och ett skåp. Ett klickande ljud hörs och en vitgrå bild 

fälls ner. Ett dovt brus hörs och texten “DET ÄR MYCKET NU” syns i mitten av bilden. Ett 

pipande ljud hörs och texten ändras till “MEN ANSÖK TILL FÖRSVARET SENAST 1 

SEPTEMBER”. Nere i bild syns även “forsvarsmakten.se/rekrytering”. Det piper till igen och 

texten “OM DU VILL GÖRA SKILLNAD PÅ RIKTIGT” syns. Länken till Försvarsmaktens 

hemsida står kvar. Ett mekaniskt ljud hörs och Försvarsmaktens logotyp syns tillsammans 

med texten “FÖRSVARSMAKTEN”. 
 

Konnotation. 

Mannen som går igenom huset är uppenbarligen journalist. Han pratar om bombningen 

precis som en journalist skulle beskriva händelsen i en nyhetssändning. Därefter börjar han 

prata direkt till tittaren. Han insinuerar att vi som tittare är ointresserade av det som visas då 

han påstår att vi förmodligen tar upp mobilen och lägger vårt fokus på annat istället. Han 
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beskriver tittarens agerande på ett sätt som många säkerligen känner igen sig i. Texten “DET 

ÄR MYCKET NU” kan innebära att den typen av nyhetsrapporter har blivit så pass frekventa 

att intresset och viljan att hjälpa har mattats ut.  
 

Vår tolkning är att reklamfilmen främst använder sig av skuldbeläggande för att få folk att 

göra skillnad. Reklamfilmen menar att folk generellt sett hellre ägnar sig åt Instagram eller 

andra mindre viktiga vardagssysslor än att engagera sig i en verklighet där hus bombas. 

Reklamfilmen visar att Försvarsmakten är en organisation som gör skillnad på riktigt och att 

de som ägnar sig åt Instagram istället bör söka till Försvarsmakten om de också vill göra 

skillnad - vilket reklamfilmen menar att de inte gör nu.   
 

Ethos, logos och pathos. 

Som tidigare har skrivits så är vår tolkning att reklamfilmen använder sig av skuldbeläggande 

för att framkalla en reaktion. Utöver skuldkänslor så skapas även andra känslor; exempelvis 

empati och sorg, när man ser bilder på ett sönderbombat hus. Detta är ett tydligt exempel på 

pathos.  
 

Vi finner inte tecken på vare sig ethos eller logos i reklamfilmen. 

5.9 Taket 

Denotation. 

Man ser en kvinna med svart hår som bär en kakifärgad skjorta och en ljuslila scarf runt 

halsen. En liten mikrofon sitter fast på hennes skjorta. Hon står framför en stadsbild och 

högst upp i högra hörnet finns två röda rutor, den första med en vit punkt i sig och den andra 

med texten “DIREKT”. I bakgrunden kan man höra stadsljud blandat med bilar som tutar 

och sirener från ambulans eller polisbil. Hon säger “Ja, efter ett par lugna nätter här i 

huvudstaden så regnade bomberna återigen i vad som tros vara en attack från 

oppositionen. Man befarar att det förekommer ett tjugotal döda och flertalet skadade civila 

offer. Ungefär nu slutar du lyssna på mig och börjar istället fundera på när det där trevliga 

matlagnings programmet börjar på tv ikväll.” Bilden sprakar sedan till och man hör ett 

explosionsljud. Samtidigt riktar kvinnan blicken bort från kameran. Hon tar ett djupt 

andetag och säger sedan “Du tror det är halvåtta eller kanske klockan åtta. Ja, åtta är det 

nog. Det är du nästan helt säker på.” Man hör ett klickande ljud sen byts bilden till texten 

“DET ÄR MYCKET NU” som står i svarta bokstäver mot en grå bakgrund. Ett sorlande ljud 

låter konstant och sedan ett pipande ljud och texten byts ut till “MEN ANSÖK TILL 

FÖRSVARET SENAST 1 SEPTEMBER” och längst ner i bildrutan syns 

“forsvarsmakten.se/rekrytering”. 
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Konnotation. 

Vi tolkar reklamfilmen som en direktsänd nyhetsrapportering med kvinnan i rollen som 

journalist. Miljön omkring henne ska spegla en krigs- eller konfliktzon där våld och risken för 

att skadas är överhängande. Kvinnan bryter sedan mallen för hur man uppfattar en 

nyhetsrapportering och övergår till att prata direkt mot mottagaren. Kvinnans kommentarer 

om tittarnas bristande intresse och uppmärksamhet kan relateras både till den mer frekventa 

rapporteringen från liknande händelser idag men också att människor ofta prioriterar sig 

själva framför andra. Texten “DET ÄR MYCKET NU” ger en känsla av skuldbeläggande från 

avsändaren till mottagaren då det man som tittare anser ta mycket tid i ens liv är tv-program 

eller liknande. Försvarsmakten betraktar istället händelser av våld och konflikt som det 

centrala i deras verklighet, vilket får tv-programmen att verka som obetydliga. 
 

Budskapet i reklamfilmen är att ifrågasätta vad som egentligen är viktigt. Om man väljer att 

söka sig till Försvarsmakten så får man möjlighet att påverka det de de anser vara viktigt. 
 

Ethos, logos och pathos. 

Reklamfilmen använder sig av känslor för att framkalla en reaktion hos tittaren. Genom att 

jämföra situationen kvinnan i reklamfilmen är i med tittarens påstådda behov att byta kanal 

för att titta på ett nöjesprogram leder till att reklamfilmen skuldbelägger tittaren. Ljudet av 

sirener och explosioner framkallar rädsla och oro hos tittaren vilket är ett tecken på 

användandet av pathos. 
 

Vi finner inte tecken på vare sig ethos eller logos i reklamfilmen. 

5.10 Pilot (2) 
Denotation. 

Reklamfilmen börjar med en svart bild med vit text som säger “HUR VAR DET PÅ 

JOBBET?”. Nästa sekvens visar en bild på en blå himmel där solen roterar ovanifrån. En man 

hörs tala i bakgrunden: “En massa flängande fram och tillbaka”. Reklamfilmen övergår 

sedan till att vara filmad inifrån ett stridsflygplan. Rösten fortsätter: “Många bollar i luften 

samtidigt”. Planet gör en så kallad “tunnel roll” och reklamfilmen övergår till att filma 

piloten. Piloten, som sitter med pilothjälm och syrgasmask, tittar åt höger och reklamfilmen 

visar ett nytt stridsflygplan som flyger parallellt med det första flygplanet. De två flygplanen 

närmar sig ett större transportflygplan. Rösten säger “Aah, vi hann tanka på vägen hem i 

alla fall”. Reklamfilmen övergår till det första flygplanet där en lång slang med munstycke 

hänger från transportflygplanet och är på väg att kopplas fast i stridsflygplanet. Bilden blir 

svart, ett pipande ljud hörs och texten “SOM VILKET ANNAT JOBB SOM HELST.” kommer 

fram. Efter några sekunder hörs ännu ett pip och den första meningen följs av texten 



 

 41 

“NÄSTAN.”. Ett mekaniskt ljud hörs och texten försvinner och ersätts av Försvarsmaktens 

logotyp och texten “FÖRSVARSMAKTEN”. Längre ner i bild kan man också läsa 

“jobb.forsvarsmakten.se”. 
 

Konnotation. 

Reklamfilmen är kort och har ett tydligt syfte. Försvarsmakten vill visa att deras jobb är unikt 

sett till deras arbetsuppgifter. Här visas ett transportflygplan när det tankar ett stridsflygplan 

vilket självklart är ett väldigt selektivt exempel. Frågan “HUR VAR DET PÅ JOBBET?” följs 

normalt sett av ett svar som sannolikt kan upprepas nästa dag. I det här fallet ger 

bakgrundsrösten ett svar som skulle kunna passa in på vilken vardag som helst. Vi tolkar 

reklamfilmens roll som svar till frågan som att Försvarsmakten vill visa att detta är en del av 

deras vardag. Försvarsmakten försöker alltså att marknadsföra sitt yrke och sin vardag som 

något extraordinärt för att få människor att ansöka till Försvarsmakten.  
 

Ethos, logos och pathos. 

Sättet stridsflygplanet framställs på är väldigt lättsamt. Innan tankningen av stridsflygplanet 

påbörjas så gör piloten en “tunnel roll”. Det är soligt ute. Situationen framstår i helhet som 

enkel och rolig och yrket lika så. Reklamfilmen spelar på pathos och vi ska få positiva 

associationer till ett yrke inom Försvarsmakten. Reklamfilmen använder sig även av logos 

genom att visa upp yrket pilot som roligare än andra yrken. 
 

Vi hittar inga tydliga tecken på ethos. 

5.11 Dykare 

Denotation. 

Reklamfilmen öppnar med ett pipande ljud där texten “HUR VAR DET PÅ JOBBET?” visas i 

vit text mot en svart bakgrund. I nästa sekvens filmar kameran från fören av en gummibåt 

som i hög fart åker fram genom vattnet. Man ser fem män klädda i marinens uniform och 

flytväst. Fyra sitter ner och en står upp och styr båten. Siffran tre är synlig på kontrollpanelen 

från vilken mannen styr båten. En svensk flagga hänger längst bak i båten och det är 

vattenstänk på kameralinsen. Himlen är blå men molnig. “Bra” säger en mans röst. Nästa 

sekvens visar samma båt köra snabbt och hoppa på vågorna samtidigt som den manliga 

rösten säger “Va på nån konferens på en båt och så eh ja, fick lite tid över för ett dopp också 

faktiskt.” Samtidigt visar reklamfilmen en rad olika sekvenser. Den första är från bakom 

ryggen på föraren där man ser hans högra hand och delar av hans militärgröna uniform. 

Framför honom sitter en man i svart dykardräkt med små dykartuber på ryggen. Sedan ser 

man en gummibåt långt ut i havet med flera människor på. Kusten syns i horisonten. 

Reklamfilmen övergår till en scen ifrån en båt där man ser en man sittandes i förgrunden 
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med dykardräkt på. En annan man är halvt synlig och håller sin högra hand vid förarens 

kontrollpanel. På kontrollpanelen står siffran nummer nio och en man ii dykardräkt som styr 

båten. En ny sekvens visar en gummibåt som i hög fart kör förbi kameran. Man ser sedan två 

män i full dykarmundering sitta på kanten av en gummibåt. Under vattnet ser vi sedan 

männen dyka i och simma bort. Ett pipande ljud hörs och texten “SOM VILKET ANNAT 

JOBB SOM HELST.” visas i vit text mot en svart bakgrund. Ett till pipande ljud lägger till 

ordet “NÄSTAN.” efter den första meningen. Texten försvinner och ersätts av 

Försvarsmaktens logotyp och texten “FÖRSVARSMAKTEN”. Längre ner i bild kan man också 

läsa “jobb.forsvarsmakten.se”.  
 

Konnotation. 

Reklamfilmens budskap är att visa ett exempel på hur en arbetsdag inom Försvarsmakten 

kan se ut. Samtidigt visar man skillnaden i hur pass mycket den skiljer sig från andra 

människors vardagar. Försvarsmakten vill locka människor att söka sig till att jobba inom 

Försvarsmakten där man får en annorlunda vardag som framstår som roligare och mer 

spännande än de flesta andra vardagar. 
 

Ethos, logos och pathos. 

Reklamfilmen vill porträttera männens yrke som lättsam och rolig. Att åka gummibåt i hög 

fart och bada under arbetstid är det få andra yrken som kan erbjuda. De spelar på pathos och 

vill genom positiva associationer locka fler till att söka sig till Försvarsmakten. Reklamfilmen 

använder sig även av logos genom att visa upp yrket dykare som roligare än andra yrken. Vi 

hittar inga tydliga tecken på ethos. 
 

6. Resultat 

I detta kapitel kommer vi att diskutera vår analys med hjälp av de kommunikations- och 

varumärkesteorier samt begrepp som vi behandlar i kapitlet teoretiskt ramverk. 

6.1 Kommunikation 

Kotler och Keller (2009) menar att marknadskommunikation används för att påverka 

beteendet hos en bestämd målgrupp genom att informera, övertala och påminna dem om 

varumärkets budskap. Dessa tillvägagångssätt används i stor utsträckning i reklamfilmerna 

med syftet att förmedla Försvarsmaktens varumärke. I flertalet av reklamfilmerna kan man 

se hur information används för att förmedla innebörden av varumärket. Försvarsmakten 

definierar sitt varumärke följande: “Varumärket är den samlade upplevelsen av 

Försvarsmakten. Det är organisationens förmåga och verksamhet som utgör varumärket.” 

(Försvarsmakten, 2011). Försvarsmaktens förmåga och verksamhet är visuellt representerade 
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och informerade om i en majoritet av reklamfilmerna, exempelvis i reklamfilmen 

“Reklamfilm 1” där man kan se helikoptrar och svävare användas av Försvarsmaktens 

personal. Ett annat exempel är reklamfilmen “Pilot (2)” där två av Försvarsmaktens anställda 

flyger stridsflygplan. I de reklamfilmer där Försvarsmaktens förmåga inte är visuellt 

representerad så är deras förmåga ändå representerad i det behov som situationen kräver. 

Ett exempel på detta är reklamfilmerna “Översvämning” och “Storm” där Försvarsmakten 

inte medverkar visuellt men där behovet av deras verksamhet och förmåga framkommer 

tydligt. 
 

Kotler och Keller (2009) menar även att marknadskommunikation används för att påminna 

målgruppen om varumärkets budskap. Varje reklamkampanj har ett överliggande budskap 

som förmedlas och upprepas i reklamfilmerna genom olika visuella och retoriska grepp. I 

”Reklamfilm 1” och ”Reklamfilm 2” ser vi exempelvis hur egenskaperna lagarbete och 

målmedvetenhet poängteras och upprepas. Dessa egenskaper skapar associationer som 

Försvarsmakten vill förknippas med. 
 

Det sista målet med marknadskommunikation handlar även om att övertala mottagarna. 

Reklamfilmerna använder sig frekvent av de retoriska greppen ethos, logos och pathos där 

man riktar sig till mottagarnas känslor, förnuft eller förtroende för Försvarsmakten för att 

förmedla sitt budskap. Pathos är det vanligaste förekommande retoriska greppet medan 

ethos och logos förkommer i lika stor utsträckning. I följande tabell ser vi hur ofta de tre 

greppen används i reklamfilmerna. 
 

Tabell 1.2 

Namn Ethos Logos Pathos 

Labyrint* Ja Ja Ja 

Pansar* Ja Nej Nej 

Pilot (1)* Nej Nej Ja 

Reklamfilm 1 Ja Ja Ja 

Reklamfilm 2 Ja Nej Ja 

Översvämning Ja Ja Ja 

Storm Ja Ja Ja 
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Huset Nej Nej Ja 

Taket Nej Nej Ja 

Pilot (2) Nej Ja Ja 

Dykare Nej Ja Ja 

Total 6 (2 + 4) 6 (5 + 1) 10 (0 + 10) 

Reklamfilmerna med asterix (*) är skapade innan införandet av GMU. Är “Ja” i fetstil så förekommer 

det retoriska begreppet i större utsträckning. 

 

Att informera, påminna och övertala mottagarna är ett sätt för Försvarsmakten att genom 

sina reklamfilmer skapa positiva associationer till sitt varumärke och därmed locka 

människor att söka till Försvarsmakten. 
 

Kotler och Keller (2009) menar att integrerad marknadskommunikation är en vital del i 

byggandet av relationen mellan mottagare och organisation. Integrerad 

marknadskommunikation fokuserar på skapandet av positiva associationer och att 

varumärkesbilden reflekteras konsekvent - oavsett vilka medier och kommunikationskanaler 

som används. I reklamfilmerna skapas positiva associationer med olika syften. I 

reklamfilmen “Pilot (2)” framställs yrket som roligt för att locka människor till 

Försvarsmakten. I reklamfilmen “Reklamfilm 1” används lagarbete som en positiv association 

för att stärka förtroendet för Försvarsmakten. I reklamfilmen “Huset” blir relationen mellan 

mottagarna och Försvarsmakten extra tydlig då journalisten pratar direkt till mottagaren. 

Här menar vi dock att inga positiva associationer byggs då journalisten snarare skuldbelägger 

tittaren för att få hen att söka till Försvarsmakten. Detta skuldbeläggande utvecklas i nästa 

kapitel och i slutsatsen. 
 

Falkheimer och Heide (2011) förklarar de regulativa, normativa och kognitiva villkor som 

organisationer måste anpassa sin kommunikation efter i tabell 1.1. Tabellen har gett oss 

större förståelse för varför reklamfilmerna producerades, de bakomliggande anledningar till 

detta och hur beslutet tar sig i uttryck i praktiken. Då GMU infördes efter ett politiskt beslut 

står exempelvis politik som institutionsbärare. Samtidigt följer beslutets praktiska uttryck, 

det vill säga reklamfilmerna, en semiformell grad. Anledningen till att Försvarsmaktens 

kommunikation varierar mellan dessa villkor är, som vi tidigare nämnt, att 

kommunikationen inte bara styrs utav styrdokument från regeringen och interna riktlinjer 

utan även av samhällets förväntningar på organisationen. Detta innebär att Försvarsmaktens 

kommunikation använder sig av alla tre villkor som Falkheimer och Heide (2011) beskriver. 
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Analysen av reklamfilmerna ur ett kommunikationsperspektiv gav inte upphov till ett resultat 

som motsäger det vi förväntade oss eller vad Försvarsmakten vill kommunicera. 

Användandet av ethos, logos och pathos strategierna påvisar de egenskaper som vi kan 

förvänta oss av Försvarsmakten i hur de vill kommunicera sin förmåga och verksamhet. 

Försvarsmaktens specifika kunskaper visas upp i situationer som visar exempel på 

innebörden av deras varumärke. 

6.2 Varumärke 

Kapferer (2008) understryker vikten av att skapa ett förhållande mellan varumärke och 

mottagare. Det är vad som ligger till grund för att senare kunna förmedla innebörden och 

betydelsen av varumärket. Det Försvarsmakten vill förmedla med sitt varumärke och bygga 

denna relation på har de definierat i sina riktlinjer för intern och extern kommunikation. 

Definitionen lyder: “Varumärket är den samlade upplevelsen av Försvarsmakten. Det är 

organisationens förmåga och verksamhet som utgör varumärket.” (Försvarsmakten, 2011). 

Förmåga och verksamhet är alltså de två kärnvärdena i vad de vill förmedla och 

kommunicera genom sitt varumärke. Dessa kärnvärden är tydligt representerade i 

reklamfilmerna då de visar den förmåga som Försvarsmakten besitter men även bredden på 

deras verksamhet. 
 

Förmågorna kan också ses i samband med de kompetenser som uppvisas ett flertal gånger i 

de olika reklamfilmerna. I reklamfilmerna “Pansar”, “Reklamfilm 1” och “Dykare” ser vi hur 

Försvarsmaktens förmåga visas på varierande sätt. Att montera en stridsvagn, att flyga 

helikoptrar och svävare samt att dyka är alla kompetenser som ingår i den förmåga 

Försvarsmakten besitter. Förmågan är dock mer än bara specifika kompetenser i hur man 

hanterar material eller fordon. Den visas även i hur Försvarsmakten kan agera och hantera 

situationer där resten av samhället inte har den förmågan. Reklamfilmerna “Storm” och 

“Översvämning” visar på extrema situationer där samhället har behov av Försvarsmaktens 

förmågor. 
 

Försvarsmaktens verksamhet bygger på det uppdrag det har tilldelats av Sveriges Regering 

och riksdag. Uppdraget lyder: “Försvarsmakten ska i första hand värna Sveriges värden och 

intressen. Ensamt och tillsammans med andra genom insatser både i Sverige, i närområdet 

och utanför det. Försvarsmakten stödjer det övriga samhället vid katastrofer [...]” 

(Försvarsmakten, 2015e). I reklamfilmerna ser vi hur Försvarsmaktens verksamhet speglas 

både utomlands och i Sverige. I reklamfilmen “Storm” ser vi exempel på hur en svensk 

militär insats kan se ut i Sverige. I det fallet ser vi ett scenario där Försvarsmaktens förmåga 

skulle kunna hjälpa samhället vid en naturkatastrof. Detta är även ett scenario som ibland 

sker i verkligheten, exempelvis när Försvarsmakten deltog i brandbekämpningen i Sala där 
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en stor brand rasade i flera dagar. Främst bidrog man till släckningen av branden då man 

skickade fyra helikoptrar som vattenbombade branden men det genomfördes även 

evakueringar, rekognoscering och transport av material (Försvarsmakten, 2015f). 
 

Försvarsmaktens varumärkesidentitet byggs dels upp av de värdeord som de kopplar 

samman med sin organisation men även hur Försvarsmakten uppfattas, vad de står för och 

vilka attribut som de utmärks av. Aker (1996) menar att det är dessa frågeställningar som ger 

ett varumärke sin mening, sitt syfte och riktning vilket i sin tur skapar de associationer som 

bildar varumärkesidentiteten. De associationer Försvarsmakten förmedlar med sina 

reklamfilmer är tydligt sammankopplade med sitt varumärke. Som vi nämnde tidigare så 

uppvisar reklamfilmerna den förmåga och verksamhet som Försvarsmakten definierar som 

innebörden av sitt varumärke. Associationerna som byggs därutöver visar Försvarsmakten i 

ett positivt sken och försöker förstärka den emotionella relationen som Kotler och Keller 

(2009) menar sker när man skapar integrerad marknadskommunikation. 
 

Reklamfilmerna “Pansar” och “Dykare” visar upp lagarbete och samarbete som viktiga 

egenskaper för att arbeta inom Försvarsmakten. “Storm” och “Översvämning” förmedlar 

rollen som Försvarsmakten tar i fall av extrema händelser och att de besitter en kunskap och 

förmåga som samhället är i behov av. I “Reklamfilm 1” och “Reklamfilm 2” så understryker 

Försvarsmakten att det man ser i reklamfilmerna inte överensstämmer med 

Försvarsmaktens verklighet utan betonar istället möjligheten att kunna göra en skillnad och 

bidra till något större än en själv. Försvarsmakten spelar mycket på vad de kan ge mottagarna 

i utbyte mot att de tar anställning. Reklamfilmerna skapar en vi-känsla och vill att 

mottagarna ska uppleva hur man som individ kan bidra till samhället och göra en skillnad 

samtidigt som man i utbyte får uppleva saker som inte tillhör en “vanlig vardag”. Dessa 

associationer ger en tydlig koppling till varumärket och visar att Försvarsmaktens förmåga 

och verksamhet bygger på individers insats och engagemang. 
 

Associationer som förstärker varumärket kan också skapas genom corporate storytelling 

(Fog, Budtz & Yakaboylual, 2005). Genom berättelser vill organisationer engagera människor 

på en emotionell nivå vilket i sin tur leder till att berättelsens budskap enklare fastnar. Att 

relationen mellan varumärke och mottagare är en viktig del av hur budskapet förmedlas kan 

man alltså se både i Kapferers (2008) teori om varumärkesidentitet och Fogs, Budtzs och 

Yakaboyluals (2005) teori om corporate storytelling. 
 

Syftet med corporate storytelling är att uppvisa en organisations värderingar. Om en 

organisation kan göra mottagarna medvetna om organisationens värderingar så har man 
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genomfört en lyckad branding (Fog, Budtz & Yakaboylual, 2005). Försvarsmakten lyckas 

med detta på grund av många anledningar. Först och främst marknadsför de ingen specifik 

produkt i sina reklamfilmer utan kan istället fokusera på Försvarsmakten som helhet. I flera 

kampanjer och filmer, bland annat i “Välkommen till vår verklighet” och “Som vilket annat 

jobb som helst”, kan mottagaren få en bild av Försvarsmaktens verksamhet och förmåga - 

vilket även är Försvarsmaktens definition av deras varumärke.  
 

Här kan man alltså se ett tydligt exempel på hur de stärker sin varumärkesidentitet genom 

storytelling. Anledningen till varför Försvarsmakten lyckas med att visa upp sina värderingar 

är att de bokstavligen förklarar pedagogisk vilka de är och vilka möjligheter som finns i 

Försvarsmakten. I reklamfilmerna “Reklamfilm 1” och “Reklamfilm 2” ur reklamkampanjen 

“Välkommen till vår verklighet” berättar en röst för oss först vad Försvarsmakten inte kan 

erbjuda och sen vad de kan erbjuda. Här blir Försvarsmaktens värderingar tydligt uppvisade 

i reklamfilmerna. 
 

Försvarsmaktens reklamfilmer skapar dock inte bara positiva associationer. I reklamfilmerna 

“Huset” och “Taket” ser vi att journalisterna använder sig av skuldbeläggande för att få folk 

att söka till Försvarsmakten. Journalisterna menar att vårt vardagliga fokus ligger på tv-

program, Instagram och liknande istället för konflikter och våld som är en konstant i deras 

verklighet. Dessa två reklamfilmer avviker från de andra reklamfilmerna som lägger större 

vikt vid möjligheterna att kunna hjälpa och göra skillnad i vardagen. Detta retoriska grepp 

skapar även negativa associationer som kan ge upphov till dåligt samvete genom en upplevd 

brist av engagemang. 
 

Försvarsmaktens reklamfilmer bygger på relationsskapande då de visar upp organisationens 

verksamhet och förmågor men även vilken skillnad man som anställd kan bidra med. Denna 

relation stärks även av det faktum att Försvarsmakten vill ta del av våra åsikter om deras 

arbete, vilket vi kan se i reklamfilmen “Pilot (1)”. Denna relation bidrar till att 

Försvarsmakten tydligare kan få ut sitt budskap - vilket är att få människor att söka till 

Försvarsmakten. 
 

7. Slutsats 

Syftet med denna studie har varit att undersöka hur Försvarsmaktens varumärke 

kommuniceras i deras reklamfilmer och om det finns någon skillnad mellan Försvarsmaktens 

definition av sitt varumärke och varumärkesbilden som kommuniceras. För att kunna svara 

på dessa frågor har vi använt oss av en metod som är grundad i semiotik och retorik. För att 

minimera risken av att vårt resultat blir allt för påverkat av våra egna tolkningar har vi 
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använt oss av en färdigställd analysmodell som är skapad av Carlsson och Koppfeldt (2008). 

Denna analysmodell har senare modifierats för att bättre passa vår studie. 
 

Resultatet av vår analys har ställts mot teorier om marknads- och 

organisationskommunikation för att bättre förstå vilka funktioner Försvarsmakten har 

använt sig av i reklamfilmerna och varför reklamfilmerna är skapade. Resultatet har ställts 

emot teorier om varumärken för att vi ska kunna förstå hur varumärken är uppbyggda och 

hur man som mottagare uppfattar varumärken. Genom frågeställningarna vill vi få svar på 

hur Försvarsmaktens varumärke syns i reklamfilmerna.  
 

Försvarsmaktens definition av deras varumärke är “den samlade upplevelsen av 

Försvarsmakten. Det är organisationens förmåga och verksamhet som utgör varumärket” 

(Försvarsmakten, 2011). Vi anser att det finns brister i den definitionen då verksamheten och 

förmågan är föränderlig, baserad på politiska beslut och förändringar i omvärlden. Om 

förmågan och verksamheten är föränderlig så bör även upplevelsen av dessa vara föränderlig. 

Detta leder då till att även varumärkets betydelse kan skifta. Ska man som mottagare vara 

medveten om Försvarsmaktens varumärke måste man därmed vara uppdaterad om den 

aktuella politiken som styr Försvarsmakten och ha en grundkunskap om säkerhetspolitik och 

följa händelser och konflikter i omvärlden. I och med att gamla varumärkesassociationer till 

varumärket Försvarsmakten kan kvarstå gör det att varumärket kan inkludera flera olika 

värderingar och betydelser beroende på vem som tolkar det. 

 

De brister som vi anser att definitionen har stärks av Danielssons, Carlstedts och Johanssons 

studie Attraktionsarbete och förändring i Försvarsmakten (2011). Deras studie visade att 

Försvarets varumärke är starkt men otydligt. De skriver att orsaken till detta är att 

varumärket innehar för många betydelser och värden vilket vi menar kan vara resultatet av 

att ha en varumärkesdefinition som är föränderlig. Försvarsmaktens varumärkesdefinition 

litar på att mottagarna är medvetna om de beslut och situationer som påverkar 

Försvarsmaktens verksamhet och förmåga. Dessa beslut och situationer kan exempelvis vara 

politiska beslut från Riksdagen eller konfliktsituationer som påverkar Sveriges 

säkerhetspolitiska läge. Om inte mottagarna är medvetna om sådana aktuella beslut och 

situationer menar vi att de inte heller är medvetna om Försvarsmaktens varumärke – enligt 

Försvarsmaktens definition. De menar även att de strategier som påbörjats för att stärka 

varumärket fokuserar på att förklara Försvarsmaktens organisation, vilket vårt resultat visar 

att de gör på ett framgångsrikt sätt.  
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Försvarsmaktens varumärke kommuniceras tydligt i reklamfilmerna genom att visa upp 

Försvarsmaktens organisation i varierande situationer där det visas prov på deras förmåga 

och verksamhet. Den samlade upplevelsen skapas av en stor variation av teman, berättelser 

och situationer i reklamfilmerna. Reklamfilmerna förmedlar, trots denna stora variation, en 

konsekvent varumärkesbild av Försvarsmakten då de olika situationerna bygger en helhet 

som i slutändan förmedlar deras definition av varumärket. 
 

Försvarsmaktens varumärke reflekteras i reklamfilmerna genom en bred och samlad bild av 

de förmågor som Försvarsmakten besitter och den verksamhet de bedriver. När vi har 

undersökt hur varumärket, enligt Försvarsmaktens definition, framställs så görs detta på ett 

täckande sätt. Vad som däremot skiljer sig är vår tolkade varumärkesbild, baserad på 

reklamfilmerna, jämfört med hur varumärket framställs enligt deras definition. Det sker 

tillägg till varumärkesbilden i reklamfilmerna som inte enbart skapar positiva associationer. 

Dessa tillägg är bland annat användandet av skuldbeläggande. Detta skapar en “vi-och-dom”-

känsla som går stick i stäv med den värdegrund som Försvarsmakten menar att de bygger sin 

verksamhet på. I modell 1.1 går det att läsa att värdegrunden baseras bland annat på 

”uppfattningar och förväntningar på det militära”. Om detta skuldbeläggande påverkar 

människors uppfattningar om Försvarsmakten på ett negativt sätt kan det leda till att 

varumärket kopplas samman med negativa associationer. Fog, Budtz och Yakaboylual menar 

att positiva associationer förenklar en organisations förmåga att nå ut med sitt budskap. 

Detta skuldbeläggande kan alltså eventuellt leda till att Försvarsmakten får svårare med att 

nå ut med sitt budskap till sin målgrupp.  

 

Avslutningsvis kan vi fastställa att Försvarsmaktens varumärke är tydligt kommunicerat 

enligt deras egen definition, men vi finner vissa tillägg i varumärkesbilden som faller utanför 

den definitionen. Reklamfilmerna innehåller associationer som stärker varumärket och 

lägger en grund för det förhållande som byggs upp mellan mottagare och varumärke. Genom 

de kommunikationsteoretiska perspektiv och verktyg vi använde oss av kunde vi utifrån vår 

analys konstatera hur varumärket reflekterades i reklamfilmernas innehåll. 

7.1 Förslag till vidare forskning 

Denna studie har fokuserat på åtta reklamfilmer från olika kampanjer. En av kampanjerna 

som vi inte har undersökt är kampanjen “Vad håller du på med?”. Ett intressant uppslag till 

fortsatt forskning är att undersöka hur den enskilda kampanjen påverkade Försvarsmaktens 

varumärke då den i stor mån spelade på en “vi-mot-dom” känsla. Reklamkampanjen visade 

människor i vardagliga situationer, exempelvis när en man gör konst av post-it lappar eller 

när en kvinna tar en selfie ur en konstig vinkel, med frågeställningen “Vad håller du på 
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med?”. Kampanjen fick stark kritik i media för att vara elitistisk och många kritiker menade 

att Försvarsmakten förgyllde krigsföring. Erik Lagersten, dåvarande informationsdirektör, 

menade att syftet med kampanjen var att ”[...] utmana mottagaren av kampanjens budskap 

till att tänka efter vad de gör med sin tid” (Resume, 2013) medan Alex Schulman, skribent på 

Aftonbladet, menade att Försvarsmakten gjorde ett angrepp mot kulturen och nedvärderade 

människor som inte var en del av Försvarsmakten (Aftonbladet, 2013). 
 

Förslag till vidare forskning kan således vara att göra en fallstudie om hur varumärket, 

genom denna kampanj, uppfattas ur ett mottagarperspektiv.  
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9. Bilagor 

9.1 Analysschema 

Semiotik 

• Denotation. Vad man ser; människorna, föremålen, miljön, situationen. 

• Konnotation: Hur tolkar vi det vi ser i reklamfilmerna? 
 

Retorik 

• Ethos: Hur väcks förtroende och skapas trovärdighet hos mottagaren? 

• Logos: Hur vädjas det till förnuftet? Hur leds mottagaren till att se, förstå och dra 

slutsatser? 

• Pathos: Vilka känslor skapas och hur? 
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9.2 Reklamfilmer 
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Dykare. 


