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Abstract 

This qualitative study intends to identify how the military profession is represented on the 

Swedish Armed Forces’ Instagram account from March 1 to September 1 2017. The method 

used is Multimodal CDA, which enables the investigation of both linguistic and visual 

elements. Ten Instagram posts are analyzed in order to examine how representations are 

formed linguistically and visually, as well as how language and images interact to form the 

picture of the Swedish soldier. The study focuses on concepts such as power and ideology, 

but strategic narrative also plays an important part in the analysis. The results show that the 

Swedish Armed Forces mainly tells a story in which values such as collectivity, functionality, 

challenges and personal growth are highlighted. Meanwhile, stories of combat, conflict and 

war are absent. 
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1. Inledning 

Försvarsmakten har under senare delen av 1900-talet samt under 2000-talet genomgått stora 

förändringar, både vad gäller organisationen och uppdraget. Under 1970- och 1980-talet lades 

ett stort antal förband ner som en följd av Försvarsbeslutet 1977. Vid millenieskiftet skedde 

sedan en omriktning från invasionsförsvar till insatsförsvar, vilket ledde till att ännu fler 

förband lades ner. År 1964 kunde Försvarsmakten mobilisera omkring 800 000 man; år 2012 

skapade dåvarande överbefälhavaren Sverker Göransson rubriker med sitt uttalande om att 

Sverige vid ett angrepp inte skulle kunna försvara sig mer än en vecka (Försvarsmakten, 

2017f; Holmström, 2012).  

Under 2000-talet har Försvarsmakten allt mer tvingats relatera till hur allmänhetens bild av 

organisationen påverkar personalförsörjningen (Försvarsmakten, 2016). Myndigheten är 

numera beroende av att kommunicera i olika kanaler för att lyckas attrahera nya medarbetare, 

men även för att informera om verksamheten samt stärka stödet bland allmänheten och det 

politiska styret. Försvarsmakten bedriver följaktligen ett aktivt kommunikationsarbete, bland 

annat på den egna webbsidan, genom reklamkampanjer och i sociala medier som Facebook, 

Instagram, Youtube och Twitter (Försvarsmakten, 2017a). I Försvarsmaktens riktlinjer för 

sociala medier (Försvarsmakten 2011, 2-3) tydliggörs att myndigheten ser dessa plattformar 

som en viktig del i det strategiska kommunikationsarbetet: 

Det allt större samtalet om Försvarsmakten i sociala medier kan skapa en bättre förståelse i 
samhället för myndighetens uppdrag och verksamhet. Men sociala medier är också arenor för 
opinion där alla kan uttrycka sin åsikt och göra den hörd. För Försvarsmakten innebär det en 
möjlighet att ha örat mot marken för att förstå tendenser och trender som kan påverka 
myndigheten. Det finns också bättre förutsättningar att engagera olika målgrupper och göra 
samhället delaktigt i myndighetens utveckling.  

Trots detta är Försvarsmaktens kommunikationsarbete fortfarande något av ett underutforskat 

område, i synnerhet när det handlar om kommunikation i sociala medier. Det finns en 

handfull studier om strategisk kommunikation i sociala medier i svensk kontext och på  

EU-nivå, men förändringar i försvarsuppdraget och den snabba utvecklingen av sociala 

medier gör att dessa snabbt blir ”gamla”. Försvarsmaktens närvaro på Instagram är ett hittills 

outforskat fält och således ett relevant ämne att undersöka. Ämnet är även intressant med 

tanke på beslutet om återinförande av obligatorisk värnplikt, vilket fattades i mars 2017 
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(Regeringskansliet, 2017). Personligen finner jag också ämnet engagerande utifrån egen 

militär erfarenhet; under perioden 2013-2016 tjänstgjorde jag nämligen som copywriter vid 

Psyopsförbandet på Ledningsregementet i Enköping. Denna studie ämnar på grund av 

ovanstående anledningar således visa hur Försvarsmakten genom Instagram porträtterar den 

yrkeskår som ska försvara Sveriges gränser.  

1.1 Bakgrund  

I detta avsnitt introduceras Försvarsmakten och Instagram, då förståelsen för dessa företeelser 

är av central betydelse för studien. Inledningsvis beskrivs Försvarsmaktens organisation och 

uppdrag samt värnplikten genom historien. Därefter presenteras det sociala mediet Instagram. 

1.1.1 Försvarsmakten  

Försvarsmakten är en statlig myndighet med uppdrag att ansvara för Sveriges militära 

försvar. Det är följaktligen regeringen och riksdagen som bestämmer Försvarsmaktens 

inriktning, uppdrag och uppgifter. Det görs genom ett årligt regleringsbrev, vilket styr det 

kommande årets verksamhet och budget. Försvarsmakten ska bidra till Sveriges säkerhet 

genom att (Försvarsmakten, 2017e): 

 • upprätthålla tillgänglighet i fred samt vara beredda att inta höjd beredskap för att 
kunna förebygga och hantera konflikter och krig, skydda Sveriges handlingsfrihet 
inför politisk, militär eller annan påtryckning och om det krävs försvara Sverige 
mot incidenter och väpnat angrepp 

 • främja vår säkerhet genom att delta i operationer på vårt eget territorium, i 
närområdet och utanför närområdet 

 • upptäcka och avvisa kränkningar av det svenska territoriet och i enlighet med 
internationell rätt värna nationella suveräna rättigheter och intressen i områden 
utanför territoriet och 

 • med befintlig förmåga och resurser bistå det övriga samhället och andra 
myndigheter vid behov. 

Myndigheten har omkring 20 000 kontinuerligt anställda samt omkring 30 000 tidvis 

tjänstgörande (Försvarsmakten, 2017c). Överbefälhavaren (ÖB) är chef för Försvarsmakten 

och har det övergripande ansvaret för verksamheten (Försvarsmakten, 2017b). Sedan 2015 är 

det Micael Bydén som är Sveriges ÖB (Försvarsmakten, 2017g).  
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Personalförsörjningen har historiskt till stor del lösts genom obligatorisk värnplikt. Den 

allmänna värnplikten infördes 1901 och levde sedan kvar i över hundra år, om än i en allt mer 

krympande skala. Under 1960-talet, när det svenska försvaret var som störst, gjorde omkring 

50 000 män värnpliktsutbildning varje år.  Vid millennieskiftet var antalet endast 16 658. Tio 1

år senare blev värnplikten vilande vid fredstid och i stället infördes 2010 en frivillig 

grundläggande militär utbildning, GMU. Ett försämrat säkerhetsläge i Östersjöområdet samt 

svårigheter att tillgodose personalförsörjningen på frivillig väg gör dock att regeringen den  

2 mars 2017 återinför skyldigheten att mönstra och genomföra värnplikt. Den nya 

försvarspolitiska inriktningen har brett stöd över blockgränserna i riksdagen. Skyldigheten 

gäller både män och kvinnor, och de första att beröras av förändringen är ungdomar födda 

1999. Det är dock stora skillnader mot tidigare års värnplikt; under 2018 och 2019 kommer 

endast cirka 13 000 personer att mönstra per år. Omkring 4 000 av dem kommer sedan att 

genomföra militär grundutbildning. Även fortsättningsvis läggs stor vikt vid frivillighet och 

individens egen motivation (Försvarsmakten, 2017f; Regeringsbeslut 3 Fö2016/01252/MFI; 

Regeringskansliet, 2017; Rekryteringsmyndigheten, 2017). 

1.1.2 Instagram 

Instagram är en mobilapplikation som möjliggör för användarna att publicera foton och korta 

videor med tillhörande text, vilka sedan kan delas på flera andra sociala mediaplattformar. 

Med hjälp av olika digitala filter kan bilderna redigeras så att de ser mer professionella ut 

(Chandler och Munday, 2016). Instagram lanserades i oktober 2010 och hade i april 2017  

700 miljoner användare världen över. Varje dag delas 250 miljoner inlägg på applikationen 

(Instagram, 2017a). En tredjedel av de mest visade inläggen kommer från företagskonton, 

vilka utgör fler än 15 miljoner av alla Instagramkonton (Instagram Företag, 2017). I Sverige 

använder mer än hälften av alla internetanvändare Instagram, vilket gör den till den näst 

populäraste plattformen efter Facebook (Davidsson och Thoresson 2017, 42). 

 Det skulle dröja till 1980 innan de första kvinnorna genomförde värnpliktsutbildning 1

(Försvarsmakten, 2017f).
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka Försvarsmaktens representation av militäryrket på 

Instagram under perioden 1 mars-1 september 2017.  

Följande forskningsfrågor ska besvaras: 

F1: Hur ser Försvarsmaktens lingvistiska representation av militäryrket ut på Instagram? 

F2: Hur ser Försvarsmaktens visuella representation av militäryrket ut på Instagram? 

F3: Vilka riktar sig inläggen till? 

F4: Vilka ideologier döljs bakom representationerna? 

1.3 Avgränsningar  

  

Försvarsmakten är en stor myndighet med omkring 50 000 anställda, vilka har en mängd 

olika befattningar och funktioner (Försvarsmakten, 2017c). Det kan därför finnas olika 

definitioner för militäryrket. I den här studien avses för enkelhetens skull enbart till vardags 

uniformsbärande befattningar som soldat, officer och civilspecialist vilka ingår i ett 

krigsförband. Även rekryter samt officerare/specialistofficerare under utbildning räknas till 

militäryrket. För att materialet ska bli hanterbart har även tidsperioden avgränsats till  

1 mars-1 september 2017, vilket bedöms vara lagom lång tid för att kunna se återkommande 

tendenser. Tidsperioden utgår från beslutet om återinförandet av obligatorisk värnplikt, vilket 

rönte en hel del debatt och uppmärksamhet i media. I anslutning till detta kan 

Försvarsmaktens kommunikationsarbete antas ha fokuserat särskilt mycket på militäryrket, 

för att skapa en positiv opinion om lagförändringarna. 

1.4 Uppsatsens disposition  

Studien inleds med en översikt av forskningsläget inom området militär kommunikation och 

sociala medier. Därefter presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. Sedan redogörs för 

studiens metod och material, inklusive urval och metodproblem. Därefter redovisas resultatet 

av analysen, åtföljt av ett avsnitt för slutsatser och diskussion där det även ges förslag på 

vidare forskning. Slutligen sammanfattas studien i sin helhet. Sist i uppsatsen återfinns käll- 

och litteraturförteckning samt en bilaga innehållande de analyserade Instagraminläggen.  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2. Tidigare forskning  

I detta kapitel ges inledningsvis en övergripande bild av forskningsläget inom militär 

strategisk kommunikation i allmänhet samt inom sociala medier i synnerhet. Därefter följer 

en fördjupning i två centrala teman som framkommit ur den tidigare forskningen: det 

strategiska narrativet samt Youtube som ett militärt kommunikationsverktyg. Kapitlet 

avslutas med en diskussion om den tidigare forskningens relevans för föreliggande studie. 

2.1 Övergripande bild av forskningsläget 

Strategier för militär kommunikation har behandlats i studier både på nationell och på 

internationell nivå (Deverell et al. 2015; Maltby 2012), vilka utgör en viktig referensram 

kring synen på strategisk kommunikation och sociala medier. Etnografiska fältstudier, 

kvalitativa intervjuer samt innehållsanalyser av officiella dokument och informationsmaterial 

används i dessa studier för att visa hur Sveriges och Storbritanniens försvarsmakter arbetar 

för att stärka stödet för sin verksamhet och säkra tillgången till ny personal. Hellman, Olsson 

och Wagnsson (2016) bidrar även med kunskap om EU:s försvarsmakters syn på sociala 

medier i insatsområden. Deras surveyundersökning visar att de flesta EU-nationer ser sociala 

medier som en marknadsföringsstrategi som öppnar för tvåvägskommunikation, där 

möjligheterna med sociala medier överväger riskerna. 

När det gäller svenska förhållanden står forskare från Försvarshögskolan för mycket av 

kunskapen kring militär strategisk kommunikation. Deverell et al. (2015) ger en värdefull 

bakgrundsbild till vilka strategier som styr just Försvarsmaktens kommunikationsarbete. 

Genom intervjuer samt analys av officiella dokument och informationsmaterial vill forskarna 

visa hur och med vem Försvarsmakten kommunicerar samt hur organisationens 

kommunikationsstil kan förklaras. Resultatet visar att marknadsidealet dominerar, även om 

kommunikationen fortfarande präglas av ett kvardröjande byråkratiskt ideal. Det 

övergripande syftet med kommunikationen är att legitimera nya uppgifter och rekrytera ny 

personal; målgrupper är redan anställd och potentiell personal, samhällsmedborgare samt det 
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politiska styret. I studien konstateras också att det finns en antydan till deliberativt ideal.  Det 2

senare bygger på delaktighet och är inspirerat av förespråkare för ”e-demokrati”. Sociala 

medier ses som en katalysator som möjliggör förändring i kommunikationssättet, snarare än 

en orsak i sig själv. Det deliberativa idealet har till stor del vuxit fram ur användandet av 

sociala medier som exempelvis bloggar och skulle kunna innebära att klyftan mellan 

Försvarsmakten och civilsamhället minskar (Deverell et al. 2015, 393-394). 

I forskningen förekommer sociala medier ofta tillsammans med teoretiska perspektiv som 

strategiskt narrativ, propaganda och mediebilden av krig (Andén-Papadopoulos 2009; 

Hellman och Wagnsson 2015; Hellman, Olsson och Wagnsson 2016; Kohn 2017; Mirrlees 

2015). Framför allt är det militära insatser utomlands som fångar intresset. Krigen i Irak och 

Afghanistan dominerar, både när det gäller den svenska forskningen och den internationella 

(Andén-Papadopoulos 2009; Hellman och Wagnsson 2015; Mirrlees 2015). Den vardagliga 

kommunikationen om militäryrket på hemmaplan är dock ett outforskat fält. 

Forskningen om innehållet i sociala mediekanaler domineras av den visuella 

kommunikationen, i synnerhet av filmat material. Youtube är föremål för ett antal kvalitativa 

innehållsanalyser, både i svensk och internationell kontext (Andén-Papadopoulos 2009; 

Ferrada Stoehrel 2013; Mirrlees 2015). Endast en studie behandlar Instagram som en militär 

kommunikationskanal, då ur en israelisk kontext (Kohn 2017). Här finns följaktligen en 

kunskapslucka att fylla. 

2.2 Sociala medier och det strategiska narrativet 

Såväl Kohn (2017) som Hellman och Wagnsson (2015) intresserar sig för kombinationen 

strategiska narrativ/propaganda och sociala medier. Hellman och Wagnsson (2015, 6) menar 

att strategiska narrativ är vitala för legitimeringen av militära insatser. De intresserar sig för 

hur svenska militära bloggare relaterar till och legitimerar Försvarsmaktens narrativ om 

insatsen i Afghanistan. Frågan om nya medier huvudsakligen försvagar eller förstärker det 

statliga narrativet är central i studien, som genomfördes med hjälp av en kvalitativ 

 Deliberativt ideal har sitt ursprung i Habermas (1996) teori om kommunikativt handlande och 2

kommunikativ rationalitet, vilket innebär att kommunikation ska ske på likvärdiga villkor. Dialog, 
interaktion och samförstånd är viktiga värden i det kommunikativa handlandet.

�10



innehållsanalys baserad på CDA. Kohn (2017) undersöker hur den israeliska försvarsmakten 

använder Instagram som ett propagandaverktyg för att skapa solidaritet med den av staten 

understödda agendan. Studien genomfördes med hjälp av en multimodal semiotisk metod i 

kombination med djupintervjuer av professionella fotografer. Materialet utgörs av 

Instagramfoton publicerade på den israeliska försvarsmaktens officiella hemsida samt foton 

publicerade på Instagram av både soldater och civila, vilka hittades genom Googlesökningar 

med sökorden ”IDF”, ”army”, ”soldiers” och ”Instagram” (Kohn 2017, 198).   

Förutom att såväl Kohn (2017) som Hellman och Wagnsson (2015) tillämpar en kvalitativ 

innehållsanalys är skillnaderna mellan studierna stora, inte bara för att de utspelar sig i 

geografiskt skilda kontexter. För Kohn (2017, 198) ligger fokus på den visuella tolkningen av 

bilderna. Genom att jämföra två grupper av foton, dels publicerade av den israeliska 

försvarsmakten och dels publicerade av privatpersoner, kommer hon till slutsatsen att tre 

motiv dominerar: soldater som civila/fotografer i tillfällig förklädnad, militären och naturen 

samt en beundran för och förekomst av vapen. Hellman och Wagnsson (2015) jämför precis 

som Kohn (2017) två grupper, sanktionerade bloggare på forsvarsmakten.se samt oberoende 

bloggare, men fokuserar i stället på texten när de analyserar hur dessa skiljer sig åt respektive 

liknar varandra. Hellman och Wagnsson (2015) letade, i enlighet med tidigare 

forskningsresultat från den anglosaxiska sfären, efter projektioner i strid med rådande 

hegemoni  och motsatta åsikter till den nationella säkerhetspolitiken. I stället fann de att såväl 3

de sanktionerade som de oberoende bloggarna inte utmanade utan snarare upprätthöll bilden 

av det officiella narrativet och använde missionen för att stötta den svenska Försvarsmaktens 

roll. Detta, menar man, beror på faktorer som exempelvis avsaknaden av negativ media om 

insatsen och att den svenska försvarsmakten, i jämförelse med många andra nationer, är en 

relativt platt, transparent och liten organisation. Dessa faktorer gör det lättare för soldaterna 

att socialiseras in i organisationens värderingar (Hellman och Wagnsson 2015, 18-20). Också 

Kohn (2017, 198) fann att såväl foton som tillhörande texter speglade det officiella israeliska 

narrativet, vilket hon menar delvis beror på Instagrams tekniska förutsättningar, där 

förbestämda filter och begränsade redigeringsmöjligheter bidrar till att ”samma” foto 

publiceras om och om igen. Dessutom delar grupperna bakom den här typen av bilder samma 

världsåskådning och värderingar. De två faktorerna medför att Instagramanvändarna 

 Hegemoni kommer att behandlas vidare under avsnitt 3.2 Kritisk diskursanalys (CDA).3
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naturaliserar koncepten som det israeliska samhället associerar med sin försvarsmakt och 

publicerar bilder som överensstämmer med dem. 

2.3 Krig är bäst på Youtube 

Flera forskare har intresserat sig för Youtube som kanal för militär kommunikation, där 

teorier som mediatized wars, den mediala bilden av krig, framing och Foucaults dialektiska 

idé om makt och kunskap används för att sätta in studierna i ett större perspektiv (Andén-

Papadopoulos 2009; Ferrada Stoehrel 2013; Mirrlees 2015). Sociala medier ses antingen som 

ett marknadsföringsverktyg som kan reducera kostnaderna och samtidigt öka räckvidden för 

publiciteten (Ferrada Stoehrel 2013, 37; Mirrless 2015, 85), eller som en möjlighet att visa en 

mindre tillrättalagd och mer autentisk bild av krig (Andén-Papadopoulos 2009, 17).  

2.3.1 Försvarsmakternas Youtube 

Att Youtube är ett populärt kommunikationsverktyg för försvarsmakter världen över har som 

nämnts inte gått forskningsvärlden förbi. Ferrada Stoehrel (2013) undersöker genom 

multimodal analys av 141 Youtube-klipp från 2008-2013 samt två appar hur de estetiska och 

affektiva aspekterna av svensk försvars- och säkerhetspolicy konstrueras socialt och medialt. 

Ferrada Stoehrel (2013) utforskar även hur den officiella representationen av svensk militär 

distribueras genom sociala medier och vilka politiska och ekonomiska effekter detta får, samt 

hur text, bild, musik och grafik uttrycker självbilden hos svensk militär och policy-skapare. 

Studien bidrar med kunskap när det gäller Försvarsmaktens officiella innehållsproduktion. 

I det officiella narrativet är det bilden av militären som den goda, självförverkligande hjälten 

som framhävs. Samtidigt lyser de mer våldsamma konsekvenserna av strid med sin frånvaro 

(Ferrada Stoehrel 2013, 36; Mirrlees 2015, 83). Mirrlees (2015) undersöker genom en kritisk 

granskning av 61 Youtube-klipp hur den kanadensiska försvarsmakten använder Youtube för 

att marknadsföra sig själv, rekrytera soldater och rama in sin roll i kriget i Afghanistan. 

Studien visar att Youtube-filmerna framställer insatsen som välvillig, ren, patriarkal och 

ärofylld, medan den tonar ned komplexa motivationer, mänskliga konsekvenser och offentlig 

kritik. Inramningen ”renar” så att säga bilden av krig genom att inte visa upp döda eller 

traumatiserade civila och soldater. Filmerna glorifierar krig och får till och med döden, i de få 

fall den förekommer, att verka beundransvärd (Mirrlees 2015, 84). Sociala, och traditionella, 
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medier spelar en nödvändig roll när det gäller att normalisera relationen mellan militär 

verksamhet och kommersiella intressen, menar Ferrada Stoehrel (2013, 31). Han visar att 

flertalet av Försvarsmaktens visuella uttryck är producerade för att antingen stödja militär 

eller politisk aktion, eller för att uppmana människor att göra skillnad genom att tjänstgöra 

med vapen i hand. Svensk militär framställs som både försvarare av mänskliga rättigheter och 

demokratiska värden samt som hjältar i våldsamma men vackert porträtterade strider (Ferrada 

Stoehrel 2013, 36). 

2.3.2 Det oredigerade Youtube 

Andén-Papadopoulos (2009) var tidigt ute med att undersöka militär kommunikation på 

Youtube. Till skillnad från Ferrada Stoehrel (2013) och Mirrlees (2015) fokuserar dock 

hennes forskning på soldaternas egna berättelser och inte på försvarsmakternas officiella dito. 

Andén-Papadopoulos (2009) undersöker med hjälp av multimodal analys text, bild och musik 

i amerikanska soldaters egna Youtube-videor från Irak och Afghanistan. I flera fall står 

soldater som sedan har blivit avskilda från sina tjänster bakom videorna. Syftet med studien 

är att ta reda på hur uppfattningen om krig och konventioner för krigsrapportering förändras 

när ny teknologi möjliggör för soldater att själva dela sina historier från fronten. 

Om Mirrlees (2015) och Ferrada Stoehrel (2013) visar hur sociala medier kan stärka det 

officiella narrativet kan Andén-Papadopoulos (2009) i stället sägas visa hur försvarsmakterna 

förlorar makten över sitt narrativ genom Youtube. Flera av videorna i Andén-Papadopoulos 

(2009, 26) analys motsäger det officiella amerikanska budskapet om fred och återuppbyggnad 

genom att porträttera omotiverat våld och övergrepp mot lokalbefolkningen. Det kan inte 

bara bidra till en negativ bild av de amerikanska styrkorna på plats, utan även till 

ifrågasättande av amerikansk auktoritet och aktivitet när det gäller utrikespolicy i stort. 

Irakkriget, menar Andén-Papadopoulos (2009, 25), är det första Youtube-kriget. Gränsen 

mellan de som slåss och de som dokumenterar suddas ut, och en medial bild distribueras som 

inte är kontrollerad av staten. Medan krigsrapportering tidigare har varit starkt kontrollerad 

av regeringarna, vilket har lett till avsaknad av blod och våld i media, ger ny teknologi en 

brutalare och möjligen också ärligare bild av krig (Andén-Papadopoulos 2009, 18). 
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2.4 Tidigare forsknings relevans för studien 

Tidigare studier bidrar med viktig kunskap till föreliggande uppsats; förutom att de ger en 

språngbräda att ta avstamp ifrån visar de också vilka kunskapsluckor som finns att fylla. I 

Hellman och Wagnssons (2015) samt Andén-Papadopoulos (2009) undersökningar är det 

exempelvis soldaterna själva som står för kommunikationen på sociala medier. Den aktuella 

studien undersöker i stället Försvarsmaktens officiella berättelse, vilket möjliggör för 

intressanta jämförelser. Paralleller till och jämförelser med Andén-Papadopoulos (2009), 

Ferrada Stoehrels (2013) och Mirrlees (2015) studier är också möjliga, vilka liksom denna 

studie behandlar visuella och lingvistiska representationer i sociala media. Kohn (2017) 

bidrar också med insikter till föreliggande studie. Förutom att hon presenterar en gedigen 

analys av Instagram som kanal utgår Kohn (2017) också från det ideologiska perspektivet, 

vilket har betydelse även för denna studie. 

Flera studier ger bilden av svensk militär som en viktig upprätthållare av demokrati och 

försvarare av mänskliga rättigheter i insatser långt utanför Sveriges gränser (Ferrada Stoehrel 

2013, 36; Hellman och Wagnsson 2015, 15). Dock ligger som sagt fokus i dessa studier 

enbart på militär kommunikation under internationella insatser och inte på nationell vardag. 

Ferrada Stoehrels (2013) studie är dessutom, trots att den bara är några år gammal, redan i 

viss mån daterad då förutsättningarna för Försvarsmaktens uppdrag och rekryteringsarbete 

delvis har förändrats sedan dess (Försvarsutskottets betänkande 2014/15:FöU11; 

Regeringskansliet, 2017). Fokus har flyttats från internationella insatser till nationellt försvar 

och värnplikten har gått från att vara frivillig till att återigen vara obligatorisk. Under tiden 

för Ferrada Stoehrels (2013) studie var kriget mot terrorismen en praktikalitet på ett annat sätt 

än i dag. Internationell tjänstgöring var obligatorisk och Sverige bidrog i stor utsträckning till 

insatser i bland annat Afghanistan och Libyen. Numera är internationell tjänstgöring inte 

längre en del av militäryrkets vardag utan något som är få ”förunnat”, varför det behövs en 

delvis nyanserad bild av militäryrket. Denna studie kan visa om Försvarsmakten har tagit 

hänsyn till nämnda förändringar i sin representation av militäryrket, eller om det fortfarande 

är hjältesoldaten i kriget i ”Långtbortistan” som porträtteras i de sociala kanalerna.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter: strategisk kommunikation, 

kritisk diskursanalys (CDA), strategiskt narrativ samt identitet. Därefter följer en diskussion 

om hur dessa är av relevans för föreliggande studie, samt hur de relaterar till varandra.  

3.1 Strategisk kommunikation 

Larsson (2014, 35) menar att det inom de flesta organisationer finns två typer av 

kommunikativ verksamhet: public relations (PR) och marknadskommunikation. Den 

förstnämnda innefattar allmänna kommunikationsinsatser och utförs oftast av en 

kommunikationsenhet, medan den senare riktar sig till kunder och marknad och utförs av en 

marknadsenhet. Inom den akademiska världen använder man vanligen begreppen strategisk 

kommunikation och planerad kommunikation, där den sistnämnda ”står för organisationers 

formella/fastlagda och strukturerade kommunikation internt och externt” (Larsson 2014, 37). 

Public relations och strategisk kommunikation kan delvis sägas överlappa varandra, men det 

finns också viktiga skillnader mellan begreppen. Medan public relations fokuserar på 

relationer och kommunikation till olika grupper, lägger den strategiska kommunikationen 

tyngdpunkten på slutmålet. Strategisk kommunikation inkluderar dessutom allt 

kommunikativt arbete som organisationen utför, även marknadskommunikation, och är 

således ett mer övergripande begrepp än de ovan nämnda (Larsson 2014, 35). 

Falkheimer och Heide (2014, 86) definierar strategisk kommunikation som ”organisationers 

medvetna kommunikationsinsatser för att nå sina övergripande mål”. Begreppet är relativt 

nytt inom den akademiska världen (Larsson 2014, 36), men inom den militära världen har 

strategiteori långa anor. Själva ordet ”strategi” avser ursprungligen hur en armé ska gå 

tillväga för att uppnå sina målsättningar. Militärt har det en övergripande och långsiktig 

karaktär som handlar om att möta politiska mål, exempelvis att bevara eller förändra 

maktförhållanden (Falkheimer och Heide 2014, 68-69; Lyth, 2017). Inom den strategiska 

kommunikationen spelar all kommunikativ verksamhet en väsentlig roll för en organisations 

arbete. Planering och styrning av organisationens kommunikativa processer är i fokus; man 

har ett instrumentellt och målorienterat förhållningssätt till kommunikationsarbetet. Eftersom 

begreppet är så brett omfattar det alla aktörer som arbetar med kommunikation på ett eller 
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annat sätt och inkluderar därmed sådant som ledningsinformation, social marknadsföring, 

teknisk information och politisk kommunikation (Larsson 2014, 36). Falkheimer och Heide 

(2014, 85-87) menar dock att denna bredd gör att det råder viss förvirring om vad strategisk 

kommunikation faktiskt är. Då strategisk kommunikation har blivit något av ett trendbegrepp 

förväxlas det ofta av reklambyråer och organisationer med planerad kommunikation, och 

detta felaktiga användande riskerar att vattna ur begreppet. Det är därför viktigt att komma 

ihåg att planerad kommunikation handlar om kommunikationsinsatser som har ett operativt 

och taktiskt syfte: ett specifikt mål som att exempelvis sälja en vara. Strategisk 

kommunikation verkar i stället på en högre nivå och har alltid organisationens övergripande 

mål i centrum; kommunikation är ett medel för att uppnå detta mål. 

3.2 Kritisk diskursanalys (CDA) 

Kritisk diskursanalys, eller CDA som det ofta förkortas, kan ses som en omfattande 

verktygslåda för att analysera skriftligt, verbalt och visuellt språk. Ordet kritisk refererar till 

en denaturalisering av språket, att analysera hur och varför lingvistiska val görs för att avslöja 

idéer, frånvaron av olika element samt antaganden som i sin tur kan blottlägga underliggande 

maktintressen. Metoden har sin grund i kritisk lingvistik, vilken uppstod under slutet av 

1970-talet och syftade till att visa hur språk och grammatik kan användas som ideologiska 

instrument. Kritisk lingvistik anklagas dock ofta för att sakna länken mellan språk, makt och 

ideologi, och därför uppstod CDA (Machin och Mayr 2012, 1-5).  

Kritisk diskursanalys består av en löst sammansatt kombination av ett antal lingvistiska 

ansatser och förknippas i synnerhet med författare som Kress, Fairclough, Wodak, van Dijk 

och van Leeuwen. Det finns således inte en homogen variant av CDA, utan ett brett spektrum 

av kritiska ansatser som kan räknas dit. Det övergripande målet med all CDA är dock att 

blotta de politiska och ideologiska motiv som kan stå bakom texter samt att skapa möjlighet 

för politisk intervention och social förändring. Språket ses som en social konstruktion som 

både skapar och skapas av samhället. Maktrelationer anses inom CDA vara diskursiva, det 

vill säga makt förmedlas och praktiseras genom diskurser (Machin och Mayr 2012, 1-5). 

Inom CDA är begrepp som diskurs, ideologi, makt och hegemoni centrala. Termen diskurs 

innehar av naturliga skäl en nyckelroll inom CDA. Diskurs kan referera till samtal eller text 
�16



som sådana, men Foucault (i Machin 2007, 12) lade grunden för den syn på diskurs som 

tillämpas inom CDA: hur individuella tecken kan konnotera komplexa idéer om världens 

natur. Eller förenklat, idéer för hur världen fungerar och för hur människor beter sig i den. 

Diskurser inkluderar värderingar, typer av deltagare, handlingar, sätt att handla, 

omständigheter, tidsperiod, material och legitimering (Machin 2007, 16). Diskurser 

reflekterar inte bara sociala processer och strukturer utan bidrar i sig själva till 

reproduktionen av dessa processer och strukturer (Machin och Mayr 2012, 24). När en 

diskurs blir dominerande och realiseras på olika sätt genom kommunikation kan den tas för 

sanning, vilket får konsekvenser exempelvis när det gäller hur samhället organiseras (Machin 

2007, 14). Inom CDA refererar man således till alla bredare idéer som en text kommunicerar 

som diskurs, och begreppet ligger därmed över både den grammatiska och semantiska nivån. 

En kritisk diskursanalys involverar undersökande av ord- och grammatikval i texter för att 

upptäcka underliggande diskurser och ideologier (Machin och Mayr 2012, 20). 

Ideologi är ett annat nyckelbegrepp inom CDA. Det används som ett sätt att rama in hur vi 

människor delar bredare idéer om hur världen fungerar. Begreppet associeras vanligen med 

Karl Marx och innefattar då hur dominanta samhällskrafter kan utöva makt över underlägsna 

grupper. Ideologi har dock med åren kommit att omfatta individuella och kollektiva 

trossystem i en vidare mening. Inom CDA används begreppet för att beskriva hur idéer och 

värderingar inom dessa trossystem används för att reflektera särskilda - mäktiga - gruppers 

intressen. Ideologi kan, enligt en syn på begreppet, gömma ojämlikheten i våra samhällen och 

hindra oss från att se alternativen. Därmed kan ideologi begränsa vad vi ser och vad vi tror att 

vi kan göra (Machin och Mayr 2012, 24-25). Wodak och Meyer (2001, 3) menar att ideologi 

är ett av nyckelkoncepten för CDA, då det ses som viktigt för att etablera och upprätthålla 

ojämlika maktförhållanden. Wodak och Meyer (2001, 10) menar också att diskurser är 

ideologiskt styrda och att ett av målen för CDA således är att avmystifiera dem genom att 

dechiffrera de bakomliggande ideologierna. 

Det tredje nyckelbegreppet inom CDA är makt. Makt härstammar från privilegierad tillgång 

till sociala resurser som kunskap, utbildning och välstånd, vilket i sin tur ger auktoritet, status 

och inflytande. Målet för CDA är att avslöja vilka sociala maktrelationer som finns 

närvarande i en text, både explicit och implicit (Wodak och Meyer 2001, 11). Forskare inom 

CDA har traditionellt uppehållit sig vid att avslöja ideologier dolda inom språket, vilka kan 
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kan vara producerade av auktoriteter, styrande grupper, institutioner eller av enskilda 

individer. Valen av ord eller visuella element kan påvisa vilka identiteter, värderingar och 

handlingar som beror på etablerade samband. På så sätt är det möjligt att synliggöra 

maktrelationer, och att frigöra sig från dem (Machin och Mayr 2012, 15).  

Foucault har inspirerat många forskare inom humaniora och kulturstudier genom sitt sätt att 

koppla samman makt och samhälle. Foucaults forskning kretsar kring framväxten av det 

moderna samhället och uppkomsten av institutioners komplexa maktutövande från och med 

upplysningsperioden. Etableringen av dessa institutioner, exempelvis inom vetenskapen, 

vården och byråkratin, syftade till att få större kunskap om människan (Berglez och Nohrstedt 

2009, 24). Det här leder till större expertis inom området, en expertis som i sin tur är en 

central del av maktutövandet och kontrollen över människor. Foucault menar att resultatet av 

det moderna förnuftet är en förtryckarstruktur vars mål är att eliminera allt som avviker mot 

normen och målbilden av ett perfekt, effektivt samhälle. Det är institutionernas uppgift att 

bestämma vad det avvikande består i. I Foucaults teori spelar maktens mikroorienterade 

dimension en viktig roll; i stället för att som tidigare anse att makten styrs av en tydlig 

nedåtgående hierarki menade Foucault att makten byggs upp underifrån. Människor införlivar 

institutioners regler och kommandon genom självdisciplin, självkontroll och inlärda 

beteenden och upprätthåller därmed de rådande maktförhållandena. Foucault bygger sedan 

vidare på sina maktteorier bland annat genom begreppet governmentality. Det handlar om hur 

politisk styrning allt mer påverkar vardagslivet, exempelvis i hemmet, arbetslivet och skolan 

(Berglez och Nohrstedt 2009, 24-25). 

Inom CDA har forskningen främst fokuserat på maktens övertalande inflytande, vilket 

associeras med Gramsci (Machin och Mayr 2012, 24). Gramscis (2009) hegemonikoncept 

beskriver hur dominanta samhällsgrupper lyckas övertala underordnade grupper att acceptera 

deras moral, politik, kulturella värderingar och institutioner som något naturligt givet, medan 

de mycket väl kan vara ideologiskt styrda. Fairclough (2010, 61) beskriver hegemoni som 

”leadership as well as domination across the economic, political, cultural and ideological 

domains of a society”. Hegemoni är följaktligen makt över samhället. Makten är dock aldrig 

fullständig eller evig; hegemoni handlar därför om att bygga allianser, om att vinna samtycke 

från underordnade grupper genom eftergifter och ideologiska medel snarare än genom 
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dominans. Den hegemoniska makten är således beroende av att de underordnade accepterar 

den rådande ordningen. 

3.3 Strategiskt narrativ 

Ordet narrativ har sitt ursprung i latinets narro, vilket betyder ’berätta’ eller 

’omtala’ (Nationalencyklopedin, 2017b). Ett strategiskt narrativ kan således något förenklat 

sägas vara ett planerat berättande eller en planerad berättelse. Forskning inom strategiskt 

narrativ fokuserar främst på kommunikatörens strategi och avsikt med narrativet (Chaban, 

Miskimmon och O’Loughlin 2017, 1274).  

När regeringar ska legitimera militära kampanjer är konstruktionen av strategiska narrativ en 

essentiell komponent (Hellman och Wagnsson 2015, 7). Hellman och Wagnsson (2015, 9) 

menar att skapandet av strategiska narrativ är nyckeln i strävan efter legitimering. De 

använder begreppet enligt Antoniades, Miskimmons och O’Loughlins (2010, 5) definition:  

Strategic narratives are representations of a sequence of events and identities, a 
communicative tool through which political elites attempt to give determined meaning 
to past, present and future in order to achieve political objectives. Examples include the 
justification of policy objectives or policy responses to economic or security crises, the 
formation of international alliances, or the rallying of domestic public opinion. 

Ringsmose och Børgesen (2011, 513-515) anser att ett starkt strategiskt narrativ i en militär 

kontext består av fyra delar. Den första är ett tydligt formulerat syfte. Ett sådant syfte ska ge 

ett entydigt och sammanhängande svar på en ställd fråga, exempelvis om varför man 

engagerar sig i insatser utomlands. Den andra delen handlar om att ge ett löfte om framgång. 

Det kan handla om att uttrycka en övertygelse om att utlandsmissionen kommer att lyckas. 

Konsekvens är den tredje komponenten i ett starkt strategiskt narrativ. Om narrativet vacklar 

eller ändrar sig längs vägen förlorar det sin trovärdighet. Därför är det viktigt att välja ett fåtal 

huvudidéer och hålla sig till dem. Den sista delen i ett lyckat strategiskt narrativ handlar om 

avsaknaden av andra, konkurrerande berättelser (Ringsmose och Børgesen 2011, 506). 
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3.4 Identitet 

Identitet är ett brett begrepp som kan innefatta en rad definitioner. Nationalencyklopedin 

definierar det som ”självbild, medvetenhet om sig själv som en unik individ” (Ottosson 

2017). Inom kultur- och socialantropologin avses identitet mena ”personers eller gruppers 

egen identifikation som tillhörande en bestämd kultur, etnisk grupp eller nation”  

(Nationalencyklopedin, 2017a).  

Inom forskningen finns det två konkurrerande sätt att se på identitet: som något individuellt, 

mentalt och stabilt eller som något socialt, språkligt och flyktigt. Den förstnämnda teorin har 

en socio-kognitiv karaktär, den sistnämnda har ett diskursteoretiskt perspektiv. Båda 

perspektiven betonar dock identitetens sociala aspekt, att vår identitet skapas i umgänget med 

andra människor. Således är vissa identiteter gemensamma, som exempelvis den nationella 

identiteten. Det socio-kognitiva och det diskursteoretiska perspektivet kan sägas överlappa 

varandra: Identiteten är å ena sidan stabil och varaktig, något som alltid följer med individen, 

å andra sidan är den flexibel och föränderlig beroende på situation och sammanhang 

(Olausson 2009, 141-142). 

Olausson (2009, 142) menar att ”[i]dentitet kan betraktas som en väv av föreställningar, 

värderingar och attityder”. Identiteten är i viss mån tillfällig, då den kan se olika ut i olika 

situationer. Individen inrymmer ett antal potentiella identitetspositioner vilka förverkligas 

beroende på sammanhanget. En möjlig distinktion är att skilja mellan den individuella och 

den kollektiva identiteten. Den individuella handlar, som hörs på namnet, om den enskilde 

individens karakteristiska och livshistoria. Den kollektiva identiteten involverar en känsla av 

att tillhöra eller identifiera sig med en särskild gemenskap, vilken kan baseras på ålder, yrke, 

kön, etnicitet eller nationalitet. Eftersom identifikationen med en sådan grupp är 

situationsbetingad är det möjligt att tillhöra flera gemenskaper. För att kunna identifiera sig 

med en kollektiv gemenskap måste dock gränsen för ”de andra”, de som inte hör till 

gemenskapen, vara tydligt definierad. Konstruktionen av ett vi och dom är således nödvändig 

för konstruktionen av en identitet (Olausson 2009, 142-143). 
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3.5 De teoretiska utgångspunkternas relevans för studien 

De teoretiska utgångspunkterna kommer att användas för att kunna tolka, förstå och diskutera 

resultatet av den aktuella studien. De utgör således det teoretiska ramverk som slutsatserna av 

analysen bygger på. Strategisk kommunikation, inledningsvis, handlar om organisationers 

planerade, målinriktade kommunikation och kan sägas utgöra den övergripande utgångs-

punkten för och själva ingången till denna studie. Syftet med föreliggande studie är som 

bekant att undersöka hur Försvarsmakten representerar militäryrket på Instagram. För att 

kunna besvara detta behövs en förförståelse för strategiskt kommunikationsarbete. Enbart 

strategisk kommunikation ger dock inte ett tillräckligt omfattande teoretiskt ramverk, varför 

övriga teoretiska utgångspunkter behövs för att komplettera och fördjupa förståelsen för 

resultatet. 

I den tidigare forskningen förekommer sociala medier tillsammans med teoretiskt besläktade 

perspektiv som strategiskt narrativ och propaganda (Hellman och Wagnsson 2015; Hellman, 

Olsson och Wagnsson 2016; Kohn 2017). Strategisk kommunikation och strategiskt narrativ 

har en del beröringspunkter, då båda handlar om planerad kommunikation i syfte att uppnå ett 

specifikt mål. Medan strategisk kommunikation har en mer övergripande roll och handlar om 

att koordinera samtliga kommunikationsinsatser fokuserar strategiskt narrativ emellertid mer 

på själva budskapet. Strategisk kommunikation kan sägas handla om hur något ska 

kommuniceras, strategiskt narrativ bestämmer vad som ska kommuniceras. Det strategiska 

narrativet styr följaktligen vilken berättelse som skildras, och kan därför tjäna som en viktig 

teoretisk utgångspunkt för genomförandet av denna studie. 

Om strategisk kommunikation utgör den övergripande teoretiska utgångspunkten kan kritisk 

diskursanalys (CDA) sägas inneha huvudrollen. Detta är även studiens metod, vilket kommer 

att redogöras för i nästkommande kapitel. CDA är ett sätt att kritiskt analysera språk för att 

bland annat kunna blottlägga underliggande maktförhållanden och ideologier. En brist med 

att genomföra en innehållsanalys ur ett CDA-perspektiv är att det förutsätter ett kritiskt 

förhållningssätt där all kommunikation handlar om dolda maktförhållanden och dolda 

ideologier, vilket kan ses som ett något cyniskt sätt att förhålla sig till ämnet. För den vidare 

analysen är det därför viktigt att ha i åtanke att det faktiskt är möjligt att språk kan förmedla 

mening utan baktankar, för att förhindra överanalys av texten.  
�21



Inom CDA finns en rad begrepp som är centrala för att kunna förstå resultatet av analysen i 

denna studie. Maktbegreppet är ett av dem. Försvarsmakten är en myndighet som av staten 

har tilldelats särskild makt i samhället, bland annat makten att bära vapen och att använda 

våld under specifika omständigheter. Machin och Mayr (2012, 24) menar att makt inte bara 

måste härröra från dominans ovanifrån, utan även från att människor tror eller leds att tro att 

denna dominans är legitim av olika anledningar. Detta sker ofta med hjälp av språk och 

kommunikation. Hur denna språkliga legitimering går till ska undersökas i kommande analys.  

Då makten kommer från det politiska styret bör Försvarsmaktens texter spegla de värderingar 

och föreställningar som råder bland de styrande, det vill säga regering och riksdag. 

Försvarsmakten är således inte fri att självständigt sätta ramarna för sin egen kommunikation. 

Berglez (2009, 58-59) menar att statligt kontrollerade medier, liksom kommersiella medier, 

kan fungera som propagandaredskap för att tillgodose hegemoniska intressen. Medierna är 

centrala i att influera samhällets institutioner och upprätthålla hegemonin bland de grupper 

som har mest makt i samhället. Försvarsmaktens Instagramkonto skulle kunna ses som en 

sådan statligt kontrollerad mediekanal. I denna studie kommer texten därmed att granskas för 

att undersöka hur Försvarsmakten förmedlar sin maktposition, explicit och implicit. 

Ideologi är ett annat centralt begrepp inom CDA och en viktig utgångspunkt för denna studie. 

Många institutioner och sociala organisationer reflekterar olika ideologiska intressen. Hur 

detta går till rent praktiskt kan observeras genom språket de använder, då vi genom språket 

delar vår världsåskådning (Wodak och Meyer 2001, 1-3 och 9-11). Språket kan således visa 

vilken typ av ideologi Försvarsmaktens representationer av militäryrket förmedlar. 

Den sista teoretiska utgångspunkten är identitet. Identitet påminner i viss mån om ideologi, 

då båda handlar om vilka attityder och värderingar som formar individen och styr hens 

beteende. Identitet har dock mer fokus på individen och handlar om hens självbild och 

identifikation, både individuellt och kollektivt (Olausson 2009, 137-155). Genom att 

undersöka Försvarsmaktens kommunikation på Instagram är det möjligt att se vilka 

identiteter som representeras där, vilket liksom de bakomliggande ideologiska faktorerna kan 

påvisa vilka personer som anses lämpliga för organisationen.  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4. Metod och material  

I kapitlet presenteras först den övergripande forskningsansatsen kvalitativ metod och därefter 

studiens specifika metod Multimodal CDA. Sedan följer en presentation av material, urval 

och tillvägagångssätt samt ett resonemang om validitet, reliabilitet och generaliserbarhet. 

Slutligen diskuteras metodproblem. 

4.1 Metod  

Fairclough (1995, 57-62) menar att kritisk diskursanalys av kommunikation handlar om 

förhållandet mellan textuell nivå, diskursiv nivå och sociokulturell nivå. Textuell nivå innebär 

att textens uppbyggnad studeras. Diskursiv nivå handlar om textens produktion och reception. 

Sociokulturell nivå innefattar i sin tur det sociala sammanhanget som kommunikationen äger 

rum i. Föreliggande studie utförs med fokus på textuell nivå, då det är Instagram-inläggen per 

se som är föremål för analysen. I diskussionen tas dock även hänsyn till Försvarsmakten som 

producent, mottagarna för kommunikationen samt samhällskontexten, varför även de andra 

två nivåerna berörs. Med text avses, i enlighet med Faircloughs (2010, 173) definition, text i 

bred mening. Det inkluderar såväl talat som skriftligt språk samt språk i kombination med 

semiotiska element som exempelvis gester och visuella bilder. 

4.1.1 Kvalitativ metod 

Studien utgår från en kvalitativ forskningsansats, då syftet är att förstå hur militäryrket 

representeras och varför det representeras på just det viset. Om syftet med studien i stället 

hade varit att undersöka i vilken utsträckning militäryrket representeras på ett särskilt sätt 

skulle kvantitativ metod vara ett lämpligare angreppssätt (Bryman 2016). Kvalitativa forskare 

väljer i motsats till kvantitativa forskare att koncentrera undersökningen på ett eller ett fåtal 

fall, vilket möjliggör ett större djup i forskningen. Det begränsade antalet undersökningsfall 

ger också chans till en mer detaljerad kunskap och förståelse för det valda forskningsområdet 

(Denscombe 2004, 178). 

En kvalitativ innehållsanalys, menar Bryman (2016, 694), understryker forskarens roll i 

konstruktionen av texters mening. Bryman (2016, 374-375) menar även att kvalitativ 
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forskning vanligen betonar ord snarare än mängd vid insamling samt analys av data. Det är en 

induktiv, konstruktionistisk och tolkande forskningsmetod, även om den inte nödvändigtvis 

måste vara alla delar samtidigt. Att den kvalitativa forskningen är induktiv innebär att teorier 

formas ur forskningsmaterialet. Det finns således inga färdiga hypoteser som ska testas. Den 

tolkande aspekten betonar att forskarens fokus ligger på att förstå den sociala världen genom 

att undersöka deltagarnas tolkningar av den. En konstruktionistisk syn, slutligen, innebär att 

sociala egenskaper uppstår genom interaktion mellan individer, och följaktligen inte är ett 

oberoende fenomen som existerar i sig självt. 

4.1.2 Multimodal CDA 

Eftersom studiens syfte är att undersöka såväl lingvistiska som visuella representationer har 

Multimodal CDA tillämpats. Denna metod kombinerar kritisk diskursanalys med verktyg från 

semiotiken. Det gör det möjligt att analysera såväl lingvistiska som grafiska element samt hur 

samspelet mellan dessa skapar mening (Machin och Mayr 2012, 6-7). Forskare inom 

Multimodal CDA anser, liksom inom CDA, att kommunikation både skapar och skapas av 

samhället. Såväl lingvistisk som visuell kommunikation är följaktligen en social konstruktion. 

Även inom Multimodal CDA står makten i centrum; de visuella semiotiska valen är inte 

intressanta i sig, utan i hur de förmedlar maktförhållanden (Machin och Mayr 2012, 10).  

Den största fördelen med Multimodal CDA är att den möjliggör en både djupare och bredare 

diskursanalys än exempelvis CDA och semiotisk analys. Med metoden kan det undersökas 

hur skrift, tal och visuella element samspelar för att framställa ett budskap, vilket inte är 

möjligt med renodlade semiotiska metoder eller diskursanalyser. Machin (2007, 20) menar att 

text och bild med fördel bör analyseras tillsammans då de allt mer har smält samman. Det 

visuella, menar Machin (ibid.) har införlivat många kommunikativa funktioner tidigare 

förknippade med det lingvistiska språket. Multimodal CDA är således en lämplig metod för 

att undersöka ett medium som Instagram, där både text och bild förmedlar mening.  

Det finns en mängd verktyg som kan tillämpas inom ramen för Multimodal CDA. Att 

använda samtliga är på grund av denna studies begränsningar inte möjligt. Analysen kommer 

därför att fokusera på lexikalitet, ikonografi, representativa strategier, modalitet, transitivitet 

och verbprocesser samt retoriska figurer. Verktygen kan appliceras både på lingvistiska och 

�24



visuella element och lämpar sig därmed väl för studiens syfte (Machin 2007; Machin och 

Mayr 2012). 

Lexikalitet är den mest grundläggande formen av analysverktyg inom Multimodal CDA. Det 

handlar helt enkelt om vilka ord som används - eller inte används - i texten. Olika lexikala val 

uttrycker olika diskurser, eller lexikala fält. Dessa betecknar i sin tur särskilda identiteter och 

värderingar, som inte nödvändigtvis är explicit uttryckta. De lexikala valen styrs av 

upphovspersonens intresse och ändamål (Machin och Mayr 2012, 30). Motsvarande 

analysverktyg för visuella element kallas ikonografisk eller ikonologisk analys. Där 

undersöks hur en bilds individuella element, exempelvis objekt och plats, betecknar diskurser 

som inte är explicit synliga vid en första anblick (Machin och Mayr 2012, 31).  

Vid en lexikal analys finns det ett antal företeelser att undersöka. Ordkonnotation handlar om 

hur synonymer kan ge olika associationer. ”Byggnad” och ”hem” har exempelvis olika 

konnotationer, även om de kan avse samma föremål. Överlexikalisering är också intressant 

vid lexikal analys. Det kan förklaras som överdriven övertalning, exempelvis genom 

användandet av repetitiva, synonyma ord. Uteslutande av särskilda ord ger också viktiga 

ledtrådar i avslöjandet av diskurser, som att undvika att prata om sjukdomar i marknadsföring 

för sjukvård. Lexikala val kan också användas för att signalera auktoritet. Textförfattaren kan 

försöka påverka mottagaren genom att kommunicera laglig eller hierarkisk makt, eller genom 

att hävda expertkunskap. Detta kan kommuniceras genom användandet av ett vokabulär som 

låter officiellt och/eller tekniskt. Påverkan kan även ske genom användandet av informella 

och formella ordval; förtroende kan framkallas genom talspråk eller genom ett professionellt 

vokabulär, eller genom en kombination av dem båda (Machin och Mayr 2012, 32-47). 

Ikonografisk analys bygger på Barthes teori om semiotik, om hur bilder kan denotera och 

konnotera olika saker. Den denotativa nivån beskriver vad bilden dokumenterar: vad vi 

faktiskt ser på bilden. Den konnotativa nivån handlar om vilka idéer och värderingar som 

bilden förmedlar. Den senare är kontextberoende, det vill säga olika sammanhang kan 

förmedla olika mening för samma objekt. På den konnotativa nivån förmedlar exempelvis 

deltagare, poser, objekt och inramning mening. Deltagare innefattar dels vilka personer som 

avbildas, dels hur de ser ut. Poser rör hur mycket yta deltagarna tar upp, om de är medvetna 

om fotografen, vad deras kroppshållning signalerar och hur deltagarna förhåller sig till 
�25



varandra. Objekt är de föremål och accessoarer som finns på bilden, exempelvis en bil av ett 

visst märke, en laptop, ett gevär. Inramning, slutligen, handlar om bildens miljö eller 

bakgrund (Machin 2007, 21-38; Machin och Mayr 2012, 49-54). 

Representativa strategier förmedlar hur deltagarna representeras i texten. Konceptet 

involverar allt som beskriver deltagarna: identitet, egenskaper, handlingar, värderingar etc. 

Ett sätt att representera en person är genom lexikala val. Ett annat sätt är genom 

personifiering, exempelvis med namn. Representativa strategier handlar också om huruvida 

deltagarna porträtteras individuellt eller kollektivt, som specifika individer eller 

representanter för en grupp samt om de beskrivs som vem de är, nomination, eller som vad de 

gör, funktion. Pronomen och substantiv kan också användas för att påverka tolkningen av 

deltagarna, genom att använda ”vi” eller en nation som avsändare kan maktförhållanden 

döljas. Uteslutande av vissa ord kan som nämnts också vara ett sätt att representera deltagare, 

exempelvis genom att utesluta aktören (Machin och Mayr 2012, 77-85).  

När det gäller visuella representativa strategier finns ytterligare några aspekter att beakta: 

blick, interaktionsvinkel och distans. Blick symboliserar interaktion och kontakt. Att titta in i 

kameran erkänner att betraktaren är där och inbjuder till en relation med deltagaren. Det är 

också ett sätt att visa att deltagaren är i en maktposition. Att inte titta in i kameran ger i stället 

betraktaren möjlighet att kritiskt granska det som dokumenteras och iaktta deltagaren ur ett 

observerande perspektiv. Även interaktionsvinkel har betydelse för hur vi ser på deltagaren. 

En horisontell vinkel kan skapa en känsla av deltagande eller avståndstagande beroende på 

om personen porträtteras framifrån eller från sidan. En vertikal vinkel kan symbolisera makt 

eller maktlöshet beroende på om deltagaren tittar upp eller ner på betraktaren. Distans, 

slutligen, motsvarar fysisk närhet i verkligheten: Närbilder skapar en känsla av intimitet till 

den porträtterade, långa avstånd anonymiserar hen (Machin 2007, 110-117; Machin och Mayr 

2012, 96-100). 

Transitivitet beskriver hur deltagarnas aktiviteter representeras, enkelt uttryckt vem som gör 

vad mot vem (agency) och hur de gör det (action). I en transitivitetsanalys är det intressant att 

undersöka vem som ges rollen som subjekt respektive objekt. Det gör det möjligt att svara på 

vem eller vilka som beskrivs som aktiva och har makt att agera, och vilka som enbart är 

passiva mottagare (Machin och Mayr 2012, 104-105). I den lingvistiska analysen undersöks 
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transitivitet med hjälp av de lexikala valen för verb och verbformer, så som aktiva och 

passiva verb. I den visuella analysen är det i stället möjligt att undersöka ”visuella verb”, det 

vill säga vad deltagarna porträtteras göra (Machin 2007, 109; Machin och Mayr 2012, 131). 

För att undersöka agency och action är tre aspekter intressanta: deltagare, processer och 

omständigheter. Deltagare involverar både subjekten och objekten medan omständigheter 

handlar om var, när och hur något har ägt rum. Processer representeras av verb och kallas 

därför verbprocesser. Dessa spelar en betydande roll för analysen av deltagarnas handlingar 

(Machin 2007, 123-127; Machin och Mayr 2012, 105). Halliday (2004, 170-178) är 

upphovsmannen bakom användandet av verbprocesser. Han menar att dessa kan avslöja dolda 

meningar om vem som har makt att agera och vem som är passiv. Verbprocesserna delas in i 

sex kategorier: materiella, behavioristiska, mentala, verbala, relationella och existentiella. 

Materiella verbprocesser är handlingar som får ett materiellt resultat, behavioristiska 

verbprocesser är tvärtom handlingar utan materiella konsekvenser. Mentala verbprocesser rör 

deltagarens tankar eller känslor, verbala handlar om vad den säger. Relationella verbprocesser 

sätter deltagaren i relation till något annat, som lik eller olik. Existentiella, slutligen, 

representerar deltagaren som enbart varande eller existerande. 

För att avgöra textens sanningshalt används modalitet. Text kan ha hög eller låg modalitet, 

och avslöjar hur övertygad den som uttalar sig är om påståendets riktighet (Machin och Mayr 

2012, 186). Lingvistiskt uttrycks modalitet genom modala hjälpverb, modala adjektiv och 

adverb samt genom undvikande svar som frånsäger sig ansvaret för påståendets korrekthet 

(hedging). Modalitet uttrycks således genom verb och uttryck som ”kan”, ”ska”, ”måste”, 

”förmodligen”, ”självklart”, ”tror”, ”vissa säger”, ”något”, ”föreslår”, ”ibland” och ”ganska 

ofta” (Machin och Mayr 2012, 187-198; van Leewuen 2005, 162-165). Visuellt tillämpas i 

stället så kallade modalitetsmarkeringar. Dessa är: detaljrikedom, tydlig bakgrund, bilddjup, 

förekomst av ljus och skugga, ton, färgrikedom, nyansvariation och mättnad (Kress och van 

Leeuwen 1996, 159-168; van Leeuwen 2005, 165-171). 

Retoriska figurer är det sista verktyget som kommer att tillämpas för den här analysen. Som 

namnet antyder är detta begrepp nära besläktat med den politiska retoriken, där det har 

använts ända sedan Aristoteles tid. Retoriska figurer inkluderar ett flertal lingvistiska tekniker 

så som metaforer, hyperboler, metonymer och synekdoker. En metafor är en sorts bildspråk 

som ersätter ett koncept med ett annat, som exempelvis ”kriga mot sjukdomen”. En hyperbol 
�27



är en överdrift: att ”dö av hunger”. Metonymer och synekdoker liknar till viss del varandra. 

Den förstnämnda ersätter någonting med något nära relaterat: ”Rosenbad (regeringen) fattade 

beslut i dag”. Synekdoker i sin tur innebär att en del får representera helheten: ”Vi behöver 

fler händer (personer) på kontoret”. Dessa retoriska figurer kan alla användas för att maskera 

textens egentliga mening och därmed dölja ideologier och maktförhållanden (Machin och 

Mayr 2012, 163-173; Mral och Olinder 2011, 25-28; van Leeuwen 2005, 29-36). Inom visuell 

analys är det framför allt metaforer och metonymer som är av intresse. Visuella metaforer kan 

uttryckas genom färg, typsnitt och gester, metonymer kan uttryckas genom att exempelvis 

inte porträttera en specifik händelse utan konsekvensen av den (Machin 2007, 6-11; Mral och 

Olinder 2011, 26-28; van Leeuwen 2006, 34-36). 

4.2 Material och urval 

Studiens material utgörs av inlägg publicerade på Försvarsmaktens Instagramkonto. Att det är 

myndighetens officiella konto verifieras av den blå taggiga cirkeln bredvid användarnamnet 

(Instagram, 2017b). Instagram valdes då det, i motsats till Facebook och Youtube, saknas 

tidigare studier om Försvarsmaktens närvaro på mediet såväl på forskar- som studentnivå. 

Således finns en kunskapslucka att fylla. Mediet tillåter även en kombination av relativt lång 

text och bild, vilket möjliggör en fylligare analys än vad exempelvis Twitter skulle göra som 

bara tillåter 140 eller i vissa fall 280 tecken (Rozen och Ihara, 2017). Instagram är även en 

populärare plattform i Sverige än Twitter (Davidsson och Thoresson 2017, 42).  4

Bryman (2016, 407-408) menar att strategiskt  urval är den grundläggande principen för att 5

välja undersökningsenheter inom kvalitativ forskning. Anledningen är att det tillåter 

forskningsfrågan att stå i centrum för urvalsfaktorerna. För att möjliggöra analys enligt 

studiens syfte har följaktligen ett strategiskt urval av det ingående materialet tillämpats. I ett 

sådant urval väljs enheterna avsiktligt för att de speglar specifika egenskaper inom den valda 

populationen. Urvalsmetoden är särskilt lämpad för småskaliga, ämnesfördjupande studier 

och är därför inte avsedd att vara statistiskt representativ (Ritchie, Lewis och Elam 2003, 78).  

 Se 1.1.2 Instagram för en utförligare beskrivning.4

 Även kallat ändamålsenligt urval.5
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Urvalsperioden 1 mars-1 september 2017 baseras på att beslutet om återinförandet av 

obligatorisk värnplikt fattades den 2 mars 2017.  Under den valda perioden finns totalt 103 6

inlägg publicerade på Försvarsmaktens Instagramkonto. Efter avgränsningarna beskrivna i 

nästa stycke återstod 56 inlägg, vilka utgör studiens population. Av dessa analyserades tio 

inlägg. I fem fall består inläggen av ett bildspel med flera bilder, då har bara den första bilden 

i serien analyserats eftersom det är den som har valts av Försvarsmakten som inläggets 

huvudbild. Materialet samlades in den 6 respektive 7 november 2017. I samband med 

urvalsprocessen togs skärmbilder av samtliga använda inlägg vilka återfinns i Bilaga 1. 

  

Materialet har avgränsats till att gälla antingen personporträtt där militärer själva berättar om 

sina jobb eller till inlägg som mer objektivt  berättar om militärers vardag och yrkesliv. Fokus 7

måste således vara på yrket, personerna och/eller arbetslivet. Renodlade informationsinlägg 

om Försvarsmaktens verksamhet, rekryteringsinlägg av typen ”Sök utbildning/jobb senast 

datum X”, inlägg om materiel eller inlägg från mässor och uppvisningar ingår därmed inte i 

urvalet då de inte uppfyller ovanstående krav. I urvalet har hänsyn tagits till variationen i 

inläggen: fyra av dem berättar om militäryrket i Sverige, tre beskriver militäryrket i 

insatsområden och tre berättar om rekryter/officerare under utbildning. Vidare har studiens 

material avgränsats till inlägg som består av stillbild och text, vilka utgör majoriteten av alla 

inlägg publicerade på Försvarsmaktens Instagram-konto. Video och annan rörlig bild valdes 

bort för att samtliga inlägg skulle innehålla samma komponenter och analysen därmed skulle 

bli mer konsekvent genomförd.  

Bryman (2012, 18-20) menar att urvalets storlek för kvalitativ forskning bör baseras på fem 

faktorer: informationsmättnad, minimikravet för ett tillräckligt urval, forskningsdesignen, 

heterogeniteten hos populationen samt forskningsfrågorna. Antalet enheter för denna studie 

grundas på dess forskningsfrågor samt begränsningar i storlek och tid. Urvalet bedöms bestå 

av ett tillräckligt stort antal enheter för att det ska vara möjligt att fånga skillnader inom 

populationen samt identifiera återkommande teman. Slutligen bedöms urvalets storlek vara 

tillräcklig för att kunna besvara forskningsfrågorna.

 Se även 1.3 Avgränsningar.6

 Med ”objektivt” avses att det inte är den enskilda individen eller individerna som kommenterar 7

inlägget utan Försvarsmakten som organisation.
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4.3 Tillvägagångssätt 

I samband med materialinsamlingen togs skärmdumpar av varje inlägg, vilka numrerades i 

kronologisk ordning och sparades i ett särskilt dokument (Bilaga 1). Därefter genomfördes en 

första analys av två av inläggen för att säkerställa att de valda analytiska verktygen var 

relevanta och tillräckliga för den vidare analysen. Förstudien utformades med Machin och 

Mayrs (2013) multimodala CDA-studie som mall, vilken handlar om medias representationer 

av brott och brottsbekämpning. Deras analys fokuserar särskilt på representativa strategier 

och transitivitetsanalys. För att göra denna mall mer anpassad till den aktuella studien 

kompletterades den med verktygen från Machins (2007) Introduction to Multimodal Analysis 

och Machin och Mayrs (2012) How To Do Critical Discourse Analysis. Förstudien visade att 

den kompletterade mallen gav ett gott stöd för att utföra analysarbetet. Resultatet av 

förstudien gjorde dock att antaganden, nominalisation, citationsverb samt visuella metaforer 

prioriterades bort i den vidare analysen då de antingen inte förekom eller inte tillförde någon 

ytterligare information av värde. Inte heller bildkomposition har tagits med i analysen, då det 

bedöms vara mer relevant för ”skapade” bilder av den typ som förekommer i reklam än i 

dokumentära bilder som studiens material utgörs av (Machin 2007, 129-130). 

De resterande åtta inläggen analyserades sedan utifrån lexikalitet, ikonografi, representativa 

strategier, modalitet, transitivitet och verbprocesser samt retoriska figurer. Inläggen 

analyserades inledningsvis ett efter ett. Först analyserades inläggets lingvistiska delar, 

därefter de visuella delarna. När analysen var färdig gicks de analytiska verktygen sedan 

igenom i tur och ordning för varje bild för att säkerställa att de hade använts på samma sätt. 

Då syftet med studien är att undersöka Försvarsmaktens representation av militäryrket har 

särskilt fokus lagts på representativa strategier. Analysen utfördes i ett separat dokument och 

resultaten sammanställs utifrån identifierade teman under 5. Resultatredovisning och analys. 

4.4 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Det råder viss diskussion om huruvida validitet, reliabilitet och generaliserbarhet är av 

relevans för kvalitativ forskning på grund av dess tolkande natur. Det är dock vanligare att 

kvalitativa forskare på något sätt förhåller sig till begreppen än att de inte gör det 

(Denscombe 2004, 138-139). Denscombe menar att även kvalitativ forskning måste kunna 
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bedömas enligt vissa förbestämda kriterier, men att forskare inom den kvalitativa ansatsen 

inte bör tillämpa validitet och reliabilitet på exakt samma sätt som kvantitativa forskare. I 

stället bör den kvalitativa forskaren vara öppen för ”kriterier som är känsliga för frågan om 

reflexivitet och den sociala konstruktionen av verkligheten” (Denscombe 2004, 139).

Trots skilda åsikter om och angreppssätt till ovanstående begrepp anses validitet inom den 

kvalitativa forskningen huvudsakligen handla om hur trovärdiga tolkningarna av resultaten är, 

samt huruvida forskaren undersöker det hen säger sig göra. Reliabilitet i sin tur rör studiens 

tillförlitlighet; studien ska kunna replikeras med samma resultat, oberoende av utförare och 

tidpunkt (Bryman 2016, 383-384). Validiteten för den aktuella studien bedöms vara god; den 

är trogen sitt syfte och de ställda forskningsfrågorna besvaras med hjälp av den valda 

analysmetoden. Tolkningarna av resultatet är gjorda med stöd av Machins (2007) och Machin 

och Mayrs (2012) definitioner av analysverktygen vilket också bör höja trovärdigheten. Även 

reliabiliteten bedöms vara tillfredsställande. Utförandet av analysen baseras på vetenskaplig 

grund och bör därmed vara möjligt att återskapa. Materialet är hämtat från en verifierad källa, 

insamling och urval har skett med ett för kvalitativa studier accepterat och vanligt 

förekommande tillvägagångssätt. Studien torde därmed kunna replikeras av andra forskare 

med ett liknande resultat, även om det dock är svårt att uppnå fullständig reliabilitet inom 

kvalitativa studier då det ofta handlar om sociala miljöer som kan vara föränderliga med tiden 

(Bryman 2016, 383-384).

Att generalisera innebär att med utgångspunkt i ett särskilt fall kunna dra slutsatser om andra, 

liknande fall (Denscombe 2004, 171). När det gäller generaliseringar är det dock inom 

kvalitativ forskning ofta mer fruktbart att prata om överförbarhet. Precis som för 

generaliserbarhet är syftet med överförbarhet att tillämpa forskningsresultaten utanför 

studiens ingående enheter. Medan generaliserbarhet handlar om den metodologiska 

tillämpningen av resultat från ett forskningsprojekt på ett annat, handlar överförbarhet mer 

om den föreställningsmässiga tillämpningen av forskningsresultat på andra förhållanden. Det 

innebär att läsaren genom sina egna slutsatser kan föra över resultaten på andra förhållanden. 

För att det ska vara genomförbart måste läsaren ha så mycket information som möjligt om 

hur den ursprungliga forskningen bedrevs (Denscombe 2004, 183). Beskrivningen av 

forskningsprocessen för denna studie torde möjliggöra överförandet av resultatet till resten av 

populationen, eller till liknande förhållanden. Någon formell generalisering går dock inte att 

göra med denna forskningsdesign. 
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4.5 Metodproblem 

Mitt akademiska intresse för Försvarsmakten grundas delvis, som nämns i inledningen av 

denna uppsats, i praktisk erfarenhet. I min forna roll som copywriter vid ett krigsförband hade 

jag en producentfunktion i Försvarsmaktens kommunikation, som författare till denna uppsats 

får jag i stället ikläda mig rollen som kritisk analytiker av den samma. Mina tidigare 

erfarenheter bidrar med förkunskap och engagemang till studien, men det är också möjligt att 

tolkningarna färgas av dessa erfarenheter och att jag exempelvis noterar och analyserar 

företeelser annorlunda än personer utan samma bakgrund. Av denna anledning har 

transparens i forskningsprocessen samt tolkningar genomförda med vetenskapligt stöd varit 

ytterst väsentliga element för att höja studiens trovärdighet. 

De metodproblem som annars kan konstateras för denna studie rör i huvudsak bristen på 

generaliserbarhet, vilket ofta är fallet med en kvalitativ forskningsdesign. Den kvalitativa 

studiens begränsade data omöjliggör i princip ett tillräckligt stort urval för att vara statistiskt 

representativt för populationen (Denscombe 2004, 178). En annan kritik mot kvalitativ 

forskning är att den är allt för subjektiv och beroende av forskarens bedömningar av vad som 

är viktigt. Kvalitativ forskning börjar ofta i breda och öppna problem för att sedan gradvis 

smalna av, och det kan vara svårt för läsaren att förstå varför ett visst område valdes till 

förmån för ett annat. Vidare brukar kritiker hävda att kvalitativ forskning är svår att replikera 

då det oftast saknas standardiserade procedurer för att utföra den. Likaså kritiseras kvalitativ 

forskning ibland för att sakna transparens, exempelvis när det gäller hur forskaren kom fram 

till sina resultat (Bryman 2016, 398-400). Dessa metodproblem har adresserats genom försök 

till transparens i forskningsprocessen samt genom tolkningar baserade på vetenskapliga 

grund, men det går inte att bortse från att studiens resultat grundas på en persons tolkningar. 

En specifik svårighet med Multimodal CDA är att det inte finns lika tydliga regler för hur 

bilder ska analyseras som för språk. När det gäller bilder saknas exempelvis ett finit system 

för att kombinera element, motsvarande språkets grammatikregler (Machin 2007, 185). 

Machin (2007, 160) ställer frågan om det ens är möjligt att bryta upp bilder i komponenter på 

samma sätt som med språk. Ett annat problem kan definieras med uttrycket ”som man ropar 

får man svar”; materialet valdes medvetet för att påvisa ett särskilt fenomen och säger därför 

ingenting om förekomsten av fenomenet i övrigt (Machin och Mayr 2012, 207-208).  
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Ytterligare en aspekt som framkommit i forskningsprocessen är att en analys som utförs med 

Multimodal CDA lätt tenderar att svälla, då dess bredd gör det svårt att sätta gränser för var 

den ska sluta. Prioritering och bortprioritering har därför varit en nödvändig ingrediens för att 

kunna slutföra studien inom de fastställda tids- och utrymmesramarna. Denna studie har 

heller inte undersökt eller tagit hänsyn till upphovsmakarnas intentioner med texterna, eller 

vilka effekter dessa får på mottagarna. Därmed är det svårt att påvisa vilken roll exempelvis 

underliggande maktförhållanden spelar för den ”vanliga” medborgaren (Machin och Mayr 

2012, 211). 
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5. Resultatredovisning och analys   

I detta avsnitt presenteras resultaten av den genomförda analysen. Dessa har tematiserats och 

redovisas först separat för de lingvistiska samt de visuella elementen för att svara på 

forskningsfråga F1 och F2. Därefter redogörs för hur dessa komponenter samspelar i 

framställningen av militäryrket. Anledningen till den inledande uppdelningen är att den 

möjliggör en tydligare struktur i redovisningen. I avsnitt 6. Slutsatser och diskussion 

diskuteras sedan hur representationerna kan tolkas ideologiskt och vilka de kan tänkas vända 

sig till (forskningsfråga F3 och F4), samt hur resultaten förhåller sig till teori och tidigare 

forskningsresultat. 

5.1 Analys av lingvistiska element  

Här redovisas resultatet av forskningsfråga F1: Hur ser Försvarsmaktens lingvistiska 

representation av militäryrket ut på Instagram? Tre teman har identifierats: en samtidigt 

individualiserad och kollektiviserad militär som beskrivs utifrån sin funktion; den kompetenta 

och handlingskraftiga militären; samt avsaknaden av vapen, krig, våld och strid. 

5.1.1 Individen i kollektivet 

I de flesta inlägg representeras militären som en enskild individ. Hen presenteras med 

förnamn och personliga pronomen, vilket enligt Machin och Mayr (2012, 79) bidrar till 

personifiering, samt tillåts uttrycka egna åsikter, erfarenheter och motivationsfaktorer.  

”Kristin är operatör vid Sjöinformationskompaniet som har till uppgift att övervaka Sveriges 
sjöterritorium dygnet runt, året om, med hjälp av olika sensorer.” (Inlägg 4) 

”Jag har sett fram emot det här länge, det ska bli riktigt roligt, det är ett 11 månader långt 
äventyr som börjar” (Inlägg 8) 

”[…] säger Martin som tidigare bland annat jobbade i restaurang. Han ville dock prova 
någonting nytt och började därför GMU och anställdes efteråt.” (Inlägg 7) 

”Han gillar att utmana sig själv och det var därför han valde att söka till militär 
grundutbildning.” (Inlägg 1) 
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Undantaget är de inlägg som härstammar från insatsmiljö. Där nämns inga namn förutom i ett 

fall, vilket kan bero på högre säkerhetsmedvetenhet vid internationella insatser. I det fallet 

uttalar sig visserligen chefen för Mali 06:s spaningsskvadron, men han kommenterar då 

enbart gruppens uppdrag och inte sin egen roll. 

Det förekommer således en viss individualisering och personerna beskrivs delvis i 

nomination. Denna individualisering sker dock enbart i förhållande till militäryrket och till 

Försvarsmakten, och består i att förse personerna med ett förnamn samt att låta dem uttrycka 

(positiva) erfarenheter av arbetet/utbildningen/Försvarsmakten. Texten fokuserar på vad de 

gör i Försvarsmakten och vilken funktion de fyller för organisationen. Vilka de är utanför den 

rollen ges inget utrymme. I enlighet med Machin och Mayrs (2012, 81) definition av 

begreppet spelar funktionalisering följaktligen en avgörande roll i representationen av 

militärerna. 

På samma sätt övergår individualiseringen ofelbart i kollektivisering när militäryrkets vardag 

ska beskrivas. Kollegialitet och sammanhållning är teman som återkommer gång på gång och 

uttrycks med lexikala val som konnoterar sammanhållning, laganda och gemensamt ansvar: 

samövning, sammanhållning, tillsammans, gott gäng, laget före jaget, alla, ingå i, hjälps åt.  

”Det ger stridstrossen en möjlighet att arbeta ihop och bli bättre på att tillsammans lösa våra 
uppgifter” (Inlägg 6) 

”Och alla kompisar, det är ett jäkligt gott gäng man jobbar ihop med” (Inlägg 7) 

Machin och Mayr (2012, 80 och 84) menar att kollektivisering även sker med hjälp av 

pronomen i pluralform samt pluraliserade substantiv. I analysen framkommer detta i 

användandet av vi och oss, vilka syftar på Försvarsmakten som helhet eller det enskilda 

förbandet, plutonen eller gruppen, samt i bruket av substantiv som rekryterna, gruppen, 

jägarsoldaterna, patrullen, stridstrossen. 

”Stridstrossens uppgifter är bland annat att stödja kompanier med bärgning, reparation, och 
sjukvård.” (Inlägg 6) 

”Vi ska ju alla bli officerare.” (Inlägg 3) 
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Texternas fokus på kollektivitet bidrar till att maskera de hierarkier som annars är så 

förknippade med militär verksamhet. Förutom att chefen för Mali 06:s spaningsskvadron 

benämns som major och chef förekommer inga gradbeteckningar eller andra beskrivningar 

för att fastställa vilken rang eller makt personerna har. Rekryter används visserligen, men 

aldrig i relation till någon annan befattning. Det gör att de inte upplevs som underordnade 

någon annan. Det finns i stället en tydlig frånvaro av ord som skulle kunna beskriva 

maktförhållanden och auktoritet, exempelvis befäl och över- eller underordnad. 

5.1.2 Handlingskraftig och kompetent 

De porträtterade militärerna representeras genomgående som subjekt med aktiv 

handlingsförmåga. Machin (2007, 109) samt Machin och Mayr (2012, 104-105) menar att 

handlingskraft främst kommer till uttryck genom användandet av aktiva verb. I inläggen 

utgörs dessa exempelvis av genomför, patrullerade, arbetar, jobbar, började, letar, har 

tjänstgjort, utbildar sig, spelar, gillar, rekommenderar. Halliday (2004, 179-182) menar att 

även materiella verbprocesser kan uttrycka handlingsförmåga, som i exemplet nedan. 

”Dygnet runt, året om, ser de till att flygvapnets flygplan kan lyfta och landa.” (Inlägg 7) 

  

Vid en närmare analys av inläggens verbprocesser visar det sig dock att denna handlings-

förmåga inte nödvändigtvis behöver leda till ett materiellt resultat. I enlighet med Hallidays 

(2004, 197 och 248-252) definitioner utgör de två första citaten nedan exempel på mentala 

verbprocesser, som uttrycker talarens tankar och känslor. Det tredje citatet är ett exempel på 

en behavioristisk verbprocess utan en reell konsekvens - resultatet av att gruppen kan ta sig 

fram i mörkret förblir oklart. 

”Jag gillar den ordning och reda som finns i Försvarsmakten” (Inlägg 4) 

”Jag har sett fram emot det här länge, det ska bli riktigt roligt” (Inlägg 8) 

”[…] där gatulamporna lyser med sin frånvaro tar sig gruppen fram utan att synas eller 
höras.” (Inlägg 5) 

Försvarsmaktens personal beskrivs även som kompetent och kapabel att utföra svåra uppdrag 

genom implicita formuleringar och hyperboler. I det första exemplet nedan beskrivs hur 

�36



soldaterna trots att områdena är snudd på otillgängliga ändå kan genomföra patruller där i 

stort sett varje dag. I det andra citatet hävdas det att språkbarriären inte ställer till några 

problem alls i kommunikationen mellan soldaterna och lokalbefolkningen, vilket sannolikt är 

en överdrift. Båda exemplen bidrar till att framhäva soldaternas höga kompetens. 

”Spaningssoldaterna genomför patruller i stort sett varje dag och ofta ut till, i svenska mått 
mätt, snudd på otillgängliga områden och byar.” (Inlägg 10) 

”Eventuella språkförbistringar spelar ingen roll, här räcker det med några gester eller en 
tumme upp.” (Inlägg 10) 

Hyperboler används även för att beskriva militärernas starka engagemang för sin uppgift. 

”[…] nu är jag fokuserad och laddad på detta till 110%.” (Inlägg 3) 

5.1.3 En avväpnad militär 

Precis som att det i representationen av militäryrket saknas lexikala val som handlar om makt 

och hierarki saknas också lexikala val som konnoterar krig, strid, våld, vapen och försvar. I 

stället används ord som konnoterar spänning och personlig utveckling, som utmaning, 

äventyr, något nytt. Många texter uppvisar också ordval som fokuserar på utbildning och 

träning: övning, grundutbildning, utbildar sig, studerade. 

”Frida utbildar sig till specialistofficer med teknisk inriktning. Nyligen deltog hon i en 
samövning mellan kadetter från Officersprogrammet och specialistofficers-
utbildningen.” (Inlägg 3) 

Omnämnandet av vapen och vapensystem förekommer endast i två av inläggen. Inget av dem 

utspelas i insatsmiljö, där det i stället är hjälmar med monterade bildförstärkare som nämns. I 

de inlägg som faktiskt inkluderar vapen betonas det att det är fråga om utbildning och övning. 

”Jag ska ingå i anfallsstyrkan och rensa byggnaden med Ak 5:an och chockhandgranater. Vi 
studerade ellära på Högskolan i Halmstad förra veckan. Det är också kul, men denna 
övningsvecka är ett välkommet avbrott” (Inlägg 3) 

”Alexander är nöjd med utbildningen där han bland annat fått kunskaper inom 
Archersystemet.” (Inlägg 1) 
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Metaforen och tillika eufemismen rensa byggnaden används i det första exemplet för att 

försköna den verkliga aktiviteten - att skada eller döda fienden. Detta är ett vanligt sätt att 

använda metaforer (Machin och Mayr 2012, 164; Mral och Olinder 2011, 25-28). I det senare 

fallet specificeras det heller inte närmare att Archersystemet är ett vapensystem för granater. 

Militäryrket vid insats beskrivs med lexikala val som konnoterar kommunikation och 

samverkan snarare än krig och auktoritet: hälsa på, vill prata, information. Insatsen 

legitimeras även genom att sätta in den i en större kontext: FN, fredsprocess. Modaliteten i 

påståenden av typen nedan är dock enligt Machin och Mayr (2012, 186-187) och van 

Leewuen (2005, 162-165) låg, då kan och vill enbart uttrycker en möjlighet att insatsen skulle 

kunna bidra och en önskan från barnen att prata, och inte är en försäkran om att detta 

realiseras i verkligheten. 

”Vi är här för att samla in uppgifter om situationen i området. Det är information som FN 
kan ha nytta av i pågående fredsprocess” (Inlägg 10) 

”Det är många nyfikna barn som vill komma fram och hälsa på soldaterna från Mali 06:s 
spaningsskvadron under deras olika uppdrag.” (Inlägg 10) 

För att ytterligare avdramatisera militäryrket och göra det enklare att relatera till, används 

idrottens värld som en metafor för soldatlivet. De uppenbara skillnaderna nämns dock inte. 

”Det finns flera likheter mellan amerikansk fotboll och jobbet i Försvarsmakten: 
Skyddsutrustning och uniform, snabbhet och styrka, laget före jaget, det taktiska och 
strategiska planerandet och sammanhållningen.” (Inlägg 2) 

5.2 Analys av visuella element 

Här redovisas resultaten av forskningsfråga F2: Hur ser Försvarsmaktens visuella 

representation av militäryrket ut på Instagram? Även här har tre teman identifierats: återigen 

en samtidigt individualiserad och kollektiviserad militär som beskrivs utifrån sin funktion; 

militären som en social och samverkande individ; samt avsaknaden av stridsmoment och 

aktiviteter innefattande fysisk rörelse. 
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5.2.1 Individen i kollektivet - igen 

Även visuellt framställs deltagarna till viss del som individer. Militärerna representeras 

övervägande antingen helt ensamma på bilden eller ensamma i skärpa. I samtliga inlägg utom 

ett (inlägg 2) är det möjligt att åtminstone delvis urskilja ansiktsdrag och ansiktsuttryck. Att 

personerna porträtteras på det viset har enligt Machin (2007, 118-119) en humaniserande och 

individualiserande effekt som inte hade framkommit om de hade porträtterats i större grupper. 

Individualiteten sträcker sig dock inte längre än till ansiktet. Samtliga deltagare porträtteras i 

någon typ av militäruniform, eller idrottsuniform som i inlägg 2, vilket enligt Machin (ibid) 

visar att de är en del av en större grupp. Således representerar de inte bara sig själva utan 

kollektivet. I majoriteten av inläggen (1, 3, 5, 6, 7 och 8) erbjuder även kontexten information 

om att deltagarna är en del av ett kollektiv, då en eller flera uniformsklädda personer och/eller 

militära fordon syns i bakgrunden eller förgrunden.  

Den kollektiva tillhörigheten förstärks av avsaknaden av personliga identitetsmarkörer i 

exempelvis klädsel, smycken och tatueringar. Undantaget är kvinnan i inlägg 4, som har 

kavlat upp ena ärmen så att hennes tatuerade underarm syns. Enligt Machin (2007, 118-119) 

gör detta personliga kännetecken följaktligen henne mer individualiserad än övriga deltagare. 

Kvinnan i inlägg 4 är tillsammans med mannen i inlägg 7 dessutom de enda deltagarna som 

tittar direkt in i kameran, och därmed får personlig kontakt med betraktaren. I övriga bilder 

tittar deltagarna ut ur bild, på varandra eller på föremål framför dem, vilket gör det möjligt att 

granska dem ur ett observerande perspektiv. Detta bidrar till att distansera deltagarna från 

betraktaren (Machin 2007, 110-113). 

Deltagarna kollektiviseras även genom visuella identitetsmarkörer. Detaljer som 

utformningen av det gröna kamouflagemönstret i uniformerna, hjälmarnas och stridsvästarnas 

utseende samt vapnet AK5C ger alla konnotationer till den svenska försvarsmakten. Den 

nationella identiteten stärks även av synliga märken av den svenska flaggan eller tre kronor 

på uniformerna (inlägg 3, 5, 8, 9, 10). I inlägg 9 och 10 framkommer den svenska 

grupptillhörigheten genom den beigefärgade uniformen som används i ökenliknande miljöer 

(Försvarsmakten, 2017d). Där ges också deltagarna ytterligare en identitet utöver den 

svenska: FN-identiteten. Denna förmedlas genom den ljusblå kepsen i inlägg 10 och i det 

ljusblå och bruna märket på soldatens ärm i inlägg 9 (United Nations Peacekeeping, 2017). 
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5.2.2 Kamraten och kommunikatören 

Samverkan och hjälpsamhet är värden som framställs i flera av inläggen (5, 8, 9 och 10). I 

inlägg 5 och 8 förefaller soldaterna vara i färd med att justera varandras uniform och 

utrustning. Inlägg 5 visar två soldater ur ett brunaktigt ljus, med kompakt mörker i 

bakgrunden. De är iförda full stridsutrustning och den ena soldaten håller handen på vapnets 

grepp. Sådana förutsättningar, menar Machin (2007, 27), förmedlar känslan av anspänning 

och allvar. Inlägg 8 är i stället fotograferat i inomhusmiljö, soldaterna bär inte stridsutrustning 

och förmedlar genom ansiktsuttryck och kroppshållning snarare nervositet än beredskap. 

Sinnesstämningen skiljer sig således åt i de två bilderna, men båda ger samma konnotationer 

till hjälpsamhet, laganda och gemensamt ansvar.  

I inlägg 9 ses en militär i svensk uniform hålla armen om en mörkhyad man i civila kläder 

medan den senare tar ett mobilfoto av dem. Båda ler och soldaten gör tummen upp, vilket 

förmedlar att det råder en god och avslappnad stämning mellan de två. Att soldaten inte bär 

hjälm konnoterar att det inte är ett möte förknippat med risk eller strid, vilket även ansikts-

uttrycken förstärker. Vad som möjligen inte noteras vid första anblicken är att soldaten håller 

sin andra hand på vapnets grepp, med fingret precis under säkringen. Detta ger konnotationer 

till såväl beredskap och vaksamhet som träning och disciplin (Machin 2007, 27 och 30). 

Således visar soldaten att han inte bortser från att mannen bredvid honom skulle kunna utgöra 

ett hot, och att han i så fall är beredd att agera på det sätt han har blivit tränad att göra. 

Inlägg 10 skiljer sig från föregående inlägg i det att hela soldatens kroppshållning förmedlar 

lugn och avslappning. Barnet håller soldaten i fingret och soldatens hållning tyder på 

öppenhet och inte auktoritet. Soldaten har heller inte sitt vapen redo vilket Machin (2007, 27 

och 30) menar tyder på lugn. Barnet tittar rakt in i bild och skapar en personlig relation till 

betraktaren, hen blir därför mer individualiserad än soldaten (Machin 2007, 110-113). Att 

soldaternas beredskapsnivå skiljer sig åt i de båda inläggen kan ha att göra med de övriga 

deltagarna på bilderna. I inlägg 9 är det en vuxen man, medan det i inlägg 10 är ett litet barn. 

Barn konnoterar vanligen oskuldsfullhet och sårbarhet (Machin 2007, 31), att ha fingret på 

vapnets säkring i den situationen skulle därför troligen ge ett mycket brutalt intryck av den 

svenska militären. 
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5.2.3 En stillastående militär 

Gemensamt för bilderna är att de inte förmedlar stridssituationer eller ens situationer av 

fysisk ansträngning. Det enda undantaget utgörs av inlägg 2, men där är det å andra sidan en 

idrottsaktivitet som dokumenteras och inte en militär sådan. Exempelvis inlägg 6 ger i stället 

intryck av att den porträtterade soldaten står och tänker, en mental verbprocess. I de fall där 

materiella verbprocesser förmedlas, som vid justering av klädsel (inlägg 3, 5 och 8) och 

användande av teknisk utrustning (inlägg 1), sker alla rörelser från en stillastående position. 

Konsekvenserna av dessa handlingar är dessutom enligt Machins (2007, 123) definition av 

visuella verbprocesser relativt odramatiska: soldaterna får kontroll på sin utrustning. 

I så kallat skarpt läge, i insatsmiljö, är det också stillastående soldater som porträtteras. 

Machins (2007, 123) tillämpning av visuella verbprocesser gör det till en tolkningsfråga 

huruvida inlägg 9 och 10 förmedlar materiella verbprocesser eller behavioristiska 

verbprocesser. Antingen kan resultatet av aktiviteten ses som det fysiska fotografiet i 

mannens mobilkamera samt goda relationer till lokalbefolkningen, eller så kan det ses som att 

handlingen inte leder till någon fysisk konsekvens: militärerna står bara och tittar. 

Samtliga bilder förmedlar en naturalistisk modalitet, de ger ett dokumentärt intryck och 

förefaller spegla vad betraktaren skulle ha sett om den själv var på plats (Machin 2007, 59). 

Endast i två inlägg (4 och 7) är det uppenbart att soldaterna poserar för fotoögonblicket, i 

övriga situationer verkar deltagarna inte medvetna om att de blir fotograferade. (Inlägg 2 

utgör återigen ett undantag, då det kan antas att amerikansk fotboll normalt inte utövas på en 

snötäckt kaj.) Trots att inläggen således förefaller dokumentera verkliga händelser finns en 

tydlig frånvaro av rörelse och fysisk aktivitet, vilket är anmärkningsvärt med tanke på 

Försvarsmaktens uppdrag och verksamhet. 

5.3 Samspelet mellan text och bild 

Hittills har de lingvistiska och de visuella representationerna presenterats var för sig, men den 

stora fördelen med Multimodal CDA är som sagt att metoden kan ge svar på hur skriftlig text 

och bild samspelar för att förmedla mening (Machin och Mayr 2012, 6-7; van Leewuen 2005, 

120-122). I materialet förekommer flera fall där interaktionen mellan text och bild är 
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avgörande för förståelsen av inlägget. Exempelvis i inlägg 5 är det svårt att avgöra kontexten 

enbart baserat på bilden; det bruna ljuset förvanskar färgerna och den mörka bakgrunden gör 

att fotot skulle kunna ha varit taget var som helst. Endast genom att läsa texten får betraktaren 

information om att bilden dokumenterar soldater på insats i Mali. Detsamma gäller flera av 

de inlägg som representerar enskilda individer, som i inlägg 4, 6 och 7. Kombinationen av de 

lingvistiska och visuella elementen får sammanhangen att klarna och stärker berättelsens 

trovärdighet. Inlägg 1, 4 och 7 berättar exempelvis om personer som trivs med militärlivet, 

vilket förstärks i deras ansiktsuttryck. Inlägg 9 och 10 beskriver hur populära svenska 

militärer är bland lokalbefolkningen, vilket illustreras genom att de håller varandra i handen 

eller har armarna om varandra. I inlägg 2 förstärks den skriftliga metaforen mellan 

militäryrket och idrottslivet genom bildvalet. Deltagarna kommer också till liv genom 

samspelet mellan text och bild, deras tankar avslöjas i texten och de humaniseras ytterligare 

genom bilden. Instagram framstår följaktligen som ett lämpligt medium för att ge en mer 

fyllig representation av de porträtterade deltagarna och de olika situationer de befinner sig i. 

I vissa fall motsäger dock bild och text delvis varandra. I exempelvis inlägg 9 talar texten om 

att soldaterna blev väl mottagna i Mali, samtidigt som bilden visar hur soldaten håller fingret 

nära säkringen på vapnet, redo att osäkra. Deltagaren i inlägg 8 beskriver i sin tur den 

kommande utbildningen med ord som ”roligt” och ”äventyr”, medan bilden visar militärer 

som står på rad och justerar varandras klädsel. När det gäller aktivitet och handlingsförmåga 

finns det också en viss diskrepans i vad som sägs och vad som visas. Lingvistiskt framställs 

militären som ett aktivt subjekt som jobbar och genomför, men visuellt visas oftast en 

stillastående militär som enbart ägnar sig åt mindre ansträngande aktiviteter (inlägg 3, 6 och 

7). Vid en jämförelse av verbprocesser framkommer att skillnaderna trots allt är små; det 

förekommer samma typer av verbprocesser både lingvistiskt och visuellt. I de fall dessa är av 

materiell natur är konsekvenserna av handlingen ofta relativt odramatiska.  

En personlig reflektion är att tolkningen av de tio Instagraminläggen möjligen är färgad av 

min egen militära erfarenhet. Där jag ser stillastående och improduktiva soldater är det 

möjligt att personer utan samma erfarenhet ser pondus och kraftfullhet. För framtida 

forskning skulle det därför vara intressant att genomföra en receptionsstudie av samma 

material, där fokusgrupper med olika bakgrund och erfarenheter får svara på hur de upplever 

innehållet.  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6. Slutsatser och diskussion 

Syftet med den här studien är att undersöka Försvarsmaktens representation av militäryrket 

på Instagram under perioden 1 mars-1 september 2017. För att uppnå syftet ställdes fyra 

forskningsfrågor. F1 och F2 behandlar de lingvistiska och visuella representationerna och 

redovisades i kapitel 5, och F3 och F4 berör målgrupper och ideologier och kommer att 

besvaras i detta avsnitt.  

Studien bidrar med kunskap om ett hittills outforskat område. Där tidigare forskning (Andén-

Papadopoulos 2009; Ferrada Stoehrel 2013; Hellman och Wagnsson 2015; Hellman, Olsson 

och Wagnsson 2016; Mirrlees 2015) främst utforskar inställningen till och användningen av 

sociala medier under militära insatser undersöker denna analys även representationerna under 

fredliga omständigheter i hemlandet. Resultaten av studien visar bland annat att militäryrket 

avdramatiseras och normaliseras på Instagram genom att undvika representationer av strid, 

våld och auktoritet.  

Som nämnts tidigare är denna studie för liten för att det ska vara möjligt att generalisera 

resultaten till andra sammanhang. För framtida forskning vore det därför intressant att utöka 

materialet både när det gäller tidsperioden och mängden undersökningsenheter, för att 

undersöka om resultaten förblir de samma. En kombination av kvalitativ och kvantitativ 

forskning skulle förmodligen kunna ge en fördjupad kunskapsbild och samtidigt ge större 

möjligheter att generalisera resultaten i en vidare kontext.  

6.1 Målgrupper 

Strategisk kommunikation är de medvetna kommunikativa insatser som görs för att uppnå en 

organisations övergripande mål (Falkheimer och Heide, 2014, 86). De analyserade inläggen 

ska förstås i ljuset av detta, som en del i en uttänkt strategi för att uppnå Försvarsmaktens 

mål. Som nämnts tidigare i denna studie visar tidigare forskning (Deverell et al., 2015) att 

Försvarsmaktens kommunikation styrs av ett marknadsideal, där syftet är att legitimera nya 

uppgifter och rekrytera ny personal. Deverell et al. (2015) fann att Försvarsmaktens 

målgrupper för kommunikation är redan anställd samt potentiell personal, det politiska styret 

och allmänheten. Forskningsfråga F3 i denna studie rör just målgrupper och söker svaret på 
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vilka de tio valda Instagraminläggen riktar sig till. Det politiska styret torde rimligen kunna 

uteslutas, då denna kategori troligen nås bättre genom direkt kommunikation, debattartiklar, 

lobbying och liknande. Därmed återstår tre av Deverells et al. (2015) målgrupper: nuvarande 

och framtida personal samt allmänheten.  

Potentiell personal i åldrarna 18-25 år är den kategori som Försvarsmakten själva framhäver, 

i marknadsplanen för rekryteringskommunikation från 2016. Där står att målet är ”hårda 

siffror i en ökad rekrytering […] också mjuka värden i attityden och uppfattningen om oss 

som arbetsgivare” (Försvarsmakten 2016, 6). Resultaten av studien är i linje med den 

målsättningen; det är just mjuka värden som är i fokus när militäryrket ska presenteras och 

deltagarna ges ofta själva möjlighet att berätta om sin syn på yrket och Försvarsmakten. Ofta 

är det utbildning och personlig utveckling som står i fokus, samtidigt som ”kul på jobbet” 

framhävs. Detta är värden som bör vara attraktiva för arbetssökande.  

Potentiella anställda förefaller således vara en mycket viktig målgrupp för de analyserade 

inläggen, men även allmänheten torde kunna räknas dit. Resultaten av studien visar en bild 

som bryter med stereotypen av militären som en skjutglad auktoritetsälskare, vilket skulle 

kunna nyansera allmänhetens inställning till Försvarsmakten. Att individer som inte har eller 

planerar att ha en personlig relation med Försvarsmakten ändå får en positiv inställning till 

densamma är gynnsamt för den allmänna opinionen. Samtidigt kan det ge ringar på vattnet 

och indirekt nå framtida medarbetare. Redan anställd personal, slutligen, skulle också kunna 

tänkas vara en målgrupp. Det gäller i synnerhet de tre inläggen från insatsmiljö, vilka lyfter 

värden som att göra skillnad för andra och unik spetskompetens. Detta är värden som kan öka 

yrkesstoltheten i en arbetsgrupp och motivera dem att stanna kvar i organisationen.   

6.2 Ideologi och strategiskt narrativ 

Ideologier består av individuella och kollektiva trossystem och spelar som nämnts tidigare en 

viktig roll inom CDA. De kan beskriva hur idéer och värderingar kommuniceras för att 

reflektera mäktiga gruppers intressen. Med språkets hjälp är det möjligt att dechiffrera 

ideologier och därmed blottlägga underliggande maktförhållanden (Machin och Mayr 2012, 

24-25; Wodak och Meyer 2001, 3 och 10). Ideologier kan också styra det strategiska 

narrativet, vad som ska berättas (Antoniades et al. 2010, 5; Ringsmose och Børgesen 2011, 
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513-515). Forskningsfråga 4 syftar till att blotta de ideologier som döljs bakom 

Försvarsmaktens representationer på Instagram. Som resultaten av studien visar är 

överensstämmelsen mellan de lingvistiska och de visuella elementen stor. Representationerna 

säger således något om den ideologi som styr Försvarsmaktens kommunikation. Analysen 

visar att berättelsen om militäryrket i de tio analyserade inläggen handlar om gemenskap och 

kollektivitet samt om personlig utveckling, utbildning och utmaning. Dessa värden kan 

således sägas utgöra den ideologi som ligger bakom Försvarsmaktens strategiska narrativ.  

Ringsmose och Børgesen (2011, 506) framhåller att det är viktigt att vara konsekvent och att 

begränsa sig till ett fåtal huvudidéer för att skapa ett starkt strategiskt narrativ. Genom att 

fokusera på de värden som beskrivs ovan blir Försvarsmakten också tvungna att välja bort 

andra värden för att inte försvaga sitt strategiska narrativ. Frånvaron av hierarkiska uttryck 

som befäl och över- eller underordnad avslöjar att auktoritet, hierarki och maktförhållanden 

inte är något som i första hand ska kommuniceras till allmänheten. Det är således inte en del 

av det strategiska narrativet. Inte heller är strid, vapen och våld en del av detta narrativ. 

I inläggen framkommer framför allt ett fokus på funktion, kollektivitet och gemenskap, även 

om också individen ges eget utrymme. Den kollektiva identiteten förstärks då de lingvistiska 

och visuella elementen tolkas tillsammans. Både den svenska identiteten och FN-identiteten, 

med svensk militär som möjliggörare av fred och demokrati, är viktiga i framställningen. Den 

senare känns igen från tidigare studier (Ferrada Stoehrel 2013, 36; Hellman och Wagnsson 

2015, 15). Viktigast är dock Försvarsmaktsidentiteten, en viktig kugge i maskineriet för att 

helheten ska fungera som det uttrycks i inlägg 6.  

Trots det kollektiva fokuset representeras deltagarna i huvudsak med förnamn, vilket kan vara 

ett sätt att motverka det hemlighetsmakeri som Försvarsmakten ibland anklagas för 

(Lönegård 2012; Hansson 2015). Av egen erfarenhet vet jag att det bland vissa militärer råder 

en uppfattning att man bör tala tyst om sitt yrke och sin identitet, vilket bland annat kan yttra 

sig i att dölja sin namnskylt. Ferrada Stoehrel (2013, 31) menar att sociala medier är viktiga 

för att normalisera relationen mellan militär verksamhet och kommersiella intressen. Sociala 

medier skulle även kunna minska klyftan mellan Försvarsmakten och civilsamhället 

(Deverell et al. 2015, 393-394). Individualiseringen på Instagram skulle således kunna bidra 

till att normalisera yrket och visa att det är ”vanliga” människor som arbetar i 
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Försvarsmakten. Individualiseringen används emellertid också för att maskera den verkliga 

agendan: att beskriva och stärka stödet för Försvarsmaktens verksamhet. Genom att låta 

enskilda individer vara talespersoner stärks trovärdigheten för det strategiska narrativet. 

Budskapet framstår som mer ärligt än om Försvarsmakten som organisation hade citerats. 

När de lingvistiska och de visuella elementen tolkas tillsammans blir det tydligt att det sker 

en konsekvent avdramatisering av militäryrket i de analyserade inläggen. Resultaten visar att 

fokus ligger på utbildning, utveckling och gemenskap, medan strid och försvar har en 

underordnad position. Soldaterna bär visserligen vapen i fem av inläggen, men i samtliga fall 

hänger de utmed sidan av kroppen och framställs mer som en del av utrustningen än något 

som kommer till praktisk användning. Det här kan ställas i relation till Kohns (2017) studie 

om den israeliska militären på Instagram, där beundran för och förekomsten av vapen var ett 

av de mest dominanta temana. Förklaringen till varför den svenska försvarsmakten 

förespråkar en annan ideologi står att finna under rubriken ”Relationen till vapen” i 

marknadsplanen för rekryteringskommunikation: ”ca 350 000 väljer bort Försvarsmakten 

utifrån sin egen föreställning om att jobba i en organisation som i extremfall löser konflikter 

med vapen. […] Enskilda plattformar och eldgivning ger sällan en begriplig förklaring på 

positionen. Här är det våra medarbetares berättelse som ska lyftas fram” (Försvarsmakten 

2016, 16-17). Det kan dock argumenteras för att ovanstående är en felaktig slutsats av 

Försvarsmakten. För många medarbetare innefattar militäryrket de facto eldgivning och 

regelbunden träning i vapenfärdighet. Som Försvarsmakten själva skriver är det 

organisationens uppgift att kunna lösa konflikter med vapen; att utesluta eldgivning ur 

kommunikationen för att det kan skrämma bort delar av målgruppen skapar en skev bild av 

verkligheten. Begripligheten för vad yrket faktiskt innebär försvinner snarare, tvärtemot vad 

Försvarsmakten hävdar, när vapen reduceras till ett tillbehör av många. 

I insatsområden ses sociala medier av de flesta EU-nationer som en marknadsföringsstrategi 

(Hellman, Olsson och Wagnsson, 2016). Att Försvarsmakten väljer att porträttera de svenska 

militärerna som sociala, omtyckta och kompetenta, såväl i insatsmiljö som hemma i Sverige, 

är således inte konstigt. Det är en strategi som kan tänkas vinna acceptans hos allmänheten 

och samtidigt attrahera potentiella anställda. Det är heller inte en ovanlig strategi att utesluta 

de mer våldsamma delarna av en militär insats i den mediala bilden. Machin (2007, 35-36) 

ger flera exempel på hur amerikanska soldater i Irak representeras i icke-våldsamma och 
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avkontextualiserade sammanhang. När soldaterna porträtteras i en kontext som inte har med 

krig och strid att göra förmedlas i stället bilden av dem som fredsbevarande aktörer som 

verkar på en mer abstrakt nivå. Det kan jämföras med de tre inläggen från insatsmiljö i denna 

studie (5, 9 och 10). I dessa inlägg saknas helt referenser till de stridigheter som är orsaken 

till insatsens existens. De våldsamma sammandrabbningar som har ägt rum ett flertal gånger 

under den samlade insatsen lyser också med sin frånvaro (Bjerström 2017).  

Andén-Papadopoulos (2009) visar att förekomsten av våldsamma representationer kan se 

annorlunda ut när soldaterna själva är publicister. Det är emellertid viktigt att komma ihåg att 

hennes studie handlar om amerikanska soldater, vilka har haft en betydligt mer drivande roll i 

konflikter än vad svensk militär har haft. Att de mer våldsamma konsekvenserna av strid 

undviks är annars i linje med resultaten från tidigare forskning (Ferrada Stoehrel 2013, 36; 

Mirrlees 2015, 83). Resultaten från den här studien skiljer sig dock från Ferrada Stoehrels 

(2013, 36) studie om framställningen av svenska militärer på Youtube. Där beskrivs striden i 

sig som något våldsamt men vackert porträtterat, som utförs av svenska militära hjältar. 

Kanske är det så att Youtube med dess möjlighet till längre och mer filmiska representationer 

lämpar sig bättre för att porträttera de brutalare aspekterna av militäryrket. Det kan också 

vara så att målgrupperna för de olika kanalerna skiljer sig åt, att de som tittar på Youtube är 

mer intresserade av strid och våld än de som använder Instagram. Ytterligare en möjlig 

förklaring är det förändrade försvarsuppdraget och att det i dag är färre soldater som gör 

utlandstjänstgöring än under tiden för Ferrada Stoehrels studie (Försvarsutskottets 

betänkande 2014/15:FöU11; Regeringskansliet, 2017). 

6.3 En målgruppsanpassad representation? 

Avsaknaden av strid, våld, auktoritet och hierarki i det strategiska narrativet kan ha flera 

orsaker. Instagram i sig kan vara en av dem, då mediets villkor, regler och normer för 

publicering skulle kunna utgöra ett hinder för inlägg av mer stridslik karaktär. Som Ferrada 

Stoehrels (2013) studie visar återfinns exempelvis mer våldsamma skildringar av militäryrket 

i Försvarsmaktens regi på Youtube. Således är det tänkbart, till och med troligt, att 

strategierna för de olika kanalerna skiljer sig åt och att riktlinjerna för kommunikationen på 

Instagram går mot mjukare värden som bedöms lämpligare för mediet och målgruppen. 
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Försvarsmaktskulturen skiljer sig också mycket från samhället i övrigt. Medan svenskarna är 

vana vid konsensus (Daun 1998, 92-102) finns det inom Försvarsmakten en tydlig hierarkisk 

struktur och rangordning. På många sätt kan Försvarsmakten ses som ett samhälle i 

samhället, med andra normer än de som råder inom den civila världen. Det måste 

Försvarsmakten ta hänsyn till i sin kommunikation, för att inte skrämma bort de som befinner 

sig utanför den militära världen. Kommunikationen måste också anpassas till att det har varit 

fred i Sverige i över 200 år (Lindqvist 2009). De flesta svenskar har inte upplevt krig och 

förstår heller kanske inte nyttan med en försvarsmakt. De kan därmed också vara känsliga för 

våld och auktoritet, eftersom det ligger så långt från deras vardag.  

Enligt Fairclough (2010, 61) handlar hegemoni om att vinna samtycke från underordnade 

grupper genom eftergifter och ideologiska medel snarare än genom dominering. För att 

Försvarsmakten ska kunna behålla sin hegemoniska ställning i samhället är den således 

beroende av att allmänheten accepterar den som legitim. Som studien visar undviker 

Försvarsmakten i de analyserade inläggen att förmedla sin maktposition och sin rätt att bruka 

vapen. Det kan tänkas att denna anpassning är gjord för att inte stöta sig med en målgrupp 

känslig för auktoritet och våld. En fråga värd att ställa är i så fall varför förmågan att försvara 

den egna statens suveränitet är så kontroversiell? Har århundraden av fred gjort svensken så 

”bortskämd” att hen inte är mottaglig för hotet om krig?  

Det kan också tänkas att den här anpassningen härstammar från politisk styrning. I avsnitt 3  8

diskuterades att Försvarsmaktens Instagramkonto skulle kunna ses som en statligt 

kontrollerad mediekanal som tillgodoser det politiska styrets intressen (Berglez 2009, 58-59). 

Enligt ett sådant synsätt är det indirekt regeringens och riksdagens ideologier som bestämmer 

Försvarsmaktens strategiska narrativ. De styrande politiska partierna kan av olika anledningar 

ha mer återhållsamma inställningar till vapen och auktoritet än vad Försvarsmakten har, 

vilket skulle kunna påverka den senares kommunikation.  

En tredje tänkbar förklaring är att Försvarsmakten under perioden efter beslutet om 

återinförande av obligatorisk värnplikt medvetet fokuserade på militäryrkets mjuka värden, 

som gemenskap och personlig utveckling. Det kan ha taktiska anledningar som att 

 Se: 3.5 De teoretiska utgångspunkternas relevans för studien8

�48



exempelvis bidra till att skapa en positiv opinion kring beslutet samt att inte provocera de 

som var emot beslutet och de som är rädda för att ”tvingas döda för staten” (Gerdén, 2016).  

Det kan följaktligen diskuteras om de analyserade inläggen verkligen speglar 

Försvarsmaktens ideologiska trossystem, och om det i så fall visar hela den ideologin. 

Utövande av makt och användning av våld för att lösa konflikter ligger trots allt i 

försvarsuppdragets natur, och det är svårt att tänka sig ett förhållningssätt där detta helt 

förhandlas bort. Frågan infinner sig därför: Är det möjligt att Försvarsmakten enbart väljer att 

visa de delar av militäryrket som allmänheten kan tänkas acceptera?  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7. Sammanfattning 

Denna kvalitativa studie syftar till att undersöka Försvarsmaktens representation av 

militäryrket på Instagram under perioden 1 mars-1 september 2017. Metoden Multimodal 

CDA tillämpas för att genomföra studien, vilken kombinerar kritisk diskursanalys med 

verktyg från semiotiken (Machin och Mayr 2012, 6-7). Den valda perioden baseras på det 

uppmärksammade beslutet om att återinföra obligatorisk värnplikt som fattades den 2 mars 

2017 (Regeringskansliet, 2017). Det kan därmed antas att Försvarsmakten har haft ett särskilt 

fokus på militäryrket sitt kommunikationsarbete i anslutning till detta beslut. 

I studien undersöks de lingvistiska samt de visuella representationerna av militäryrket samt 

hur de samspelar i framställningen av den svenska soldaten. I studien undersöks även vilken 

målgrupp inläggen riktar sig till samt vilka ideologier som döljs bakom representationerna. 

Tio stycken inlägg från Försvarsmaktens Instagramkonto har analyserats utifrån lexikalitet, 

ikonografi, representativa strategier, modalitet, transitivitet och verbprocesser samt retoriska 

figurer. Inläggen samlades in med hjälp av ett strategiskt urval för att möjliggöra analys enligt 

studiens syfte (Ritchie, Lewis och Elam 2003, 78). Studiens teoretiska ramverk utgörs av 

strategisk kommunikation, CDA, strategiskt narrativ samt identitet. De teoretiska utgångs-

punkterna används för att tolka, förstå och diskutera studiens resultat. 

Resultaten tematiseras och diskuteras sedan mot bakgrund av de teoretiska utgångspunkterna 

och tidigare forskning. Studiens mest centrala resultat visar att militäryrket avdramatiseras 

och normaliseras på Instagram genom att undvika representationer av strid, våld och 

auktoritet. Den ideologi som ligger bakom representationerna handlar i stället om gemenskap, 

kollektivitet, personlig utveckling, utbildning och utmaning. Potentiella anställda bedöms 

vara den huvudsakliga målgruppen, men inläggen förefaller även rikta sig till allmänheten 

samt redan anställd personal.  

Resultaten väcker frågan om vad frånvaron av krig och makt kan tänkas bero på. Möjliga 

förklaringar är att Försvarsmakten anpassar sin kommunikation efter en fredsvan befolkning 

som är ovan vid hierarkiska förhållanden, att politisk styrning påverkar det strategiska 

narrativet samt att tidsperioden spelar in, då återinförandet av den obligatoriska värnplikten 

framkallar ett behov av att framställa militäryrket ur en positiv dager.  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