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I. Inledning 
Vid det här laget torde Inger Hammars namn vara välkänt inom den svenska akademiska 

världen. Hammar centrerar sig i sin avhandling på genusforskningens ”religionsblinda” 

karaktär genom en studie som visar att kristen tro och värderingar spelade en stor roll som 

inspirationskälla för den svenska kvinnliga emancipationens pionjärer.1 Hammar visar tydligt 

religionens nära samband med kvinnlig emancipation, men den roll detta kristna idégods 

spelade för de engagerade kristna männen omnämns däremot inte.2 De senaste årens 

genusforskning har  problematiserat  tesen att manlighet är något oproblematiskt och i stället 

visat att manliga liksom kvinnliga ideal debatterats livligt genom historien.3 Men i denna 

genusforskning tycks religionens roll i konstruktionen av manlighet ses som något i bästa fall 

perifert. I synnerhet är detta fallet när det gäller genusforskning som behandlar den moderna 

tiden. Man har här sökt framställa religionen som något feminint: mannen och manligheten 

började att ses som religionens antites och manlighet förknippades med egenskaper såsom 

mod, styrka och oberoende i det positiva idealet; och mannen som alkoholist, våldsman och 

hasardspelare i det negativa.4 Sett ur detta perspektiv var det praktiskt taget omöjligt att 

kombinera kristen trosutövning med verklig manlighet; religiöst engagemang framstår alltså 

som något omanligt.   

Jag vill ifrågasätta detta, och i stället hävda att manlighet visst kunde konstrueras utifrån 

religion. Studieobjektet för detta är manlighetskonstruktionen inom svensk frikyrklighet, 

såsom den kom till uttryck i Skånes Missionssällskaps5 veckotidning Sydposten ca 1939-1945.  

                                                 
1 Hammar, Inger, Emancipation och religion. Den svenska kvinnorörelsens pionjärer i debatt om kvinnans 
kallelse ca 1860-1900, Stockholm 1999. 
2 Manlighet och maskulinitet ses här som synonymer. 
3 Se bl.a. avhandlingarna av Tjeder, David, The power of character: Middle-class masculinities, 1800-1900, 
Stockholm 2003 och Marklund Andreas, I hans hus: svensk manlighet i historisk belysning, Umeå 2004; 
antologin Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, red. Berggren, Anne, Marie, Uppsala 1999. För 
Storbrittaniens del har bl.a. Tosh, John behandlat 1800-talet i Manliness and Masculinities in Nineteenth-
Century Britain, New York 2005; antologin Manful Assertions. Masculinities in Britain since 1800, red. Roper, 
Michael & Tosh, John, London and New York 1991. USA har manlighet bl.a. behandlats av Bederman, Gail i 
Manliness & Civilization. A Cultural History of Gender and Race in the United States, 1880-1917, Chicago 
1995; se även antologin Meanings for Manhood. Constructions of Masculinity in Victorian America, red. Carnes, 
Mark C. & Griffen, Clyde, Chicago1990. 
4 Den skotske historikern Callum G. Brown behandlar i The Death of Christian Britain. Understanding 
secularisation 1800-2000, London and New York 2001 den brittiska sekulariseringen och ser den som ett abrupt 
och kulturellt fenomen som inträffade på 1960-talet, då kristendomen som kulturell faktor dog. Men Brown 
analyserar tiden 1800-1950 för att visa att en stark kristen-evangelisk diskurs gjorde sig gällande i samhället; 
denna diskurs framställde män och maskulinitet som religionens antites. 
5 Hädanefter SMS. 
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Begreppet frikyrka har två innebörder. Det ena är närmast sociologisk och avser 

frikyrkor som som i förhållande till en statskyrka är fria från staten. Den andra är av teologisk 

art, och definierar frikyrkor som troende- och bekännarsamfund i kontrast mot en folk- och 

bekännelsekyrka. Exempel på äldre frikyrkor är Frälsningsarmén, Evangeliska 

Fosterlandsstiftelsen, Metodisktkyrkan, Svenska baptistsamfundet och Svenska 

Missionsförbundet. Nyare frikyrkor är Pingströrelsen och Örebromissionen.6 Givetvis är inte 

alla frikyrkliga samfund homogena varken sociologiskt eller teologiskt. Slutsatserna  i denna 

undersökning måste därför betraktas med viss försiktighet. 

Det är i allra högsta grad relevant att studera frikyrkan eftersom kvinnor under större 

delen av 1900-talet utgjorde ca två tredjedelar av de frikyrkliga medlemmarna.7 Är det möjligt 

att frikyrkan gav uttryck för normer och ideal som inte appellerade till män? Möjligtvis, men 

det är inte mitt syfte att uttröna detta, det är i stället att undersöka huruvida det fanns en 

konstruktion av kristen manlighet bland de ledande inom SMS, och hur denna i så fall 

gestaltades. För att kunna svara på den ställda frågan skulle det krävas en studie av 

medlemmarnas konstruktion av manlighet, respektive kvinnlighet. 

SMS  bildades 1877 genom en utbrytning ur Kristianstads traktatsällskap, i hög grad 

p.g.a. den så kallade försoningsstriden såsom framförd av P.P. Waldenström.8 Bildandet av 

SMS var ett led i 1800-talets nyevangeliska väckelse som fortfarande, men endast partiellt på 

luthersk grund, även influerat av bl.a. nyevangelismen i England, bildades för att främja ett 

”andligt uppvaknande”. SMS ”hade som syfte att genom lekmannaversamhet, bokspridning 

etc. föra ut Guds ord i Skåne”. För detta syfte startades också en söndagsskole- och 

ungdomsverksamhet; och evangelistkurser började att erbjudas för att utbilda fler predikanter 

för att sprida Guds ord. Expeditionen och års- och halvårsmötena hade sitt säte i Vinslöv; den 

senare till Kristianstad 1910. Sällskapet utgjordes 1947 av 85 församlingar och 3795 

medlemmar.9  

                                                 
6 Molin, Lennart, ”Efter syndakatalogen. Om den frikyrkliga moralens senare historia och aktualitet”, Frikyrklig 
moral, red. Molin, Lennart, Stockholm 1998, s. 25. Hädanefter benämns dessa samfund som följande, i samma 
ordning som ovan: FA; EFS; MK; SB; SMF; PR och ÖM.  
7 Lundkvist, Sven, ”Demografiska och socio-ekonomiska data”, Frikyrkosverige – en livsstilsstudie, Stockholm 
1979, s. 75. 
8 Waldenström gav uttryck för den s.k. subjektiva försoningsläran, som i korthet innebär att Kristi död och 
försoning på korset inte innebar en förändring hos Gud, eftersom Gud alltid hade hållit vägen mellan sig och 
människan öppen. Försoningen identifierades i stället med den subjektiva frälsningstillägnelsen, och inte – som 
den s.k. objektiva försoningsläran förespråkar – en handling som objektivt omfattade hela världen. Det fasthölls 
däremot att försoning sker genom en omfattning av tron. Se bl.a. ”Svenska kyrkan”, Kyrkans liv. Introduktion till 
kyrkovetenskapen, red. Borgehammar, Stephan, Uppsala 2003, s. 76.   
9 Se Svärd, Lydia, ”Historik”, 100 år i Kristi tjänst. Skånes missionssällskap 1877-1977, Svantessons 
Boktryckeri AB 1977, s. 16-103; och ”Församlingsmedlemmarnas och församlingarnas antal”, 100 år i Kristi 
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På riksnivå var SMS fr.o.m. 1881 anslutet till SMF som 1878 hade bildats ur EFS 

främst p.g.a. försoningsstriden, synen på församlingen och förvaltningen av ordet och 

sakramenten. Betoning lades på lekmannaverksamhet och personlig omvändelse. Medan EFS 

ville fortsätta att tillhöra Svenska kyrkan valde SMF att bryta sig ut båda. 

 Det var först 1911 som SMS stadgade att tillgångarna skulle tillfalla SMF vid dess 

upplösning. 1888 beslutade SMF att instifta disktrikt som var direkt underställda denna 

genom distriktsföreståndare. Trots detta  var länens och landskapens provinsföreningar, 

församlingar och sällskap tämligen fristående. Fr.o.m. 1934 utgjorde Skåne och Blekinge ett 

distrikt, med en disktriktsföreståndare som fr.o.m. 1926 var en självskriven medlem av SMS 

styrelse. Ledarna inom SMS ingick ofta även i styrelsen i SMF.10 Det finns ett otal studier 

rörande olika frykyrkliga samfund11, däremot ingen som explicit behandlar varken manlighet 

eller SMS, och än viktigare och manlighet och SMS.12  

Forskningsläge 

 Jag kommer här endast att ge en kort överblick av några relevanta manshistoriska studier för 

denna studie. Dessa behandlas nämligen löpande genom hela uppsatsen, eftersom tidigare 

resultat måste diskuteras parallellt med den egna studien. 

Även om forskningen i mindre grad har tagit hänsyn till religionens roll i studiet av 

manliga ideal och normer, har dock manlighetens problematik i hög grad uppmärksammats. 

Det pågår för närvarande ett stor forskningprojekt lett av lundahistorikern Yvonne Maria 

Werner, till vilket en rad forskare är knutna. Detta projekt har dock ännu inte presenterat 

några tryckta resultat.13 En forskare som har bidragit till detta nyväckta intresse för kristen 

                                                                                                                                                         
tjänst. Skånes missionssällskap 1877-1977, Malmö 1977, s. 179. Detta är inte ett vetenskapligt arbete, men den 
typ av uppgifter hämtade ur denna torde inte vara problematiska.  
10 Svärd, ”Historik”, s. 30. 
11 Teologen Hans Andreasson påpekar däremot att SMF ”var i juridisk mening att betrakta som en religiös 
förening fram till år 1951 [då religionsfrihetslagen antogs, min anmärkning]. Därefter är termen trossamfund ett 
mer adekvat uttryck”. Däremot såg man sig även innan som ett trossamfund, d.v.s. som en kyrka med 
församlingar. Andreasson, Hans, Gripenhet och engagemang. Svenska Missionsförbundets identitet speglad 
genom missionsföreståndarnas predikningar vid generalkonferenserna 1918-1993, Åbo 2002, s. 376-377. 
12 För en kort historisk bakgrund till grundandet av SMF se Sveriges kyrkohistoria. 7. Folkväckelsernas och 
kyrkoförnyelsens tid, red. Oloph Bexell, Stockholm 2003, i synnerhet s. 36-75 och s. 108-141; även Kyrkans liv. 
Introduktion till kyrkovetenskapen, red. Borgehammar, Stephan, Uppsala 2003, s. 66-97 och 123-139. Exempel 
på specialiserade verk är bl.a. Palm, Irving, Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen. Frikyrkorörelsens 
hållning till arbetarnas fackliga och politiska kamp åren kring sekelskiftet, Uppsala1992; Walan, Bror, 
Församlingstanken i Svenska Missionsförbundet. En studie i den nyevangeliska rörelsens sprängning och 
Svenska Missionsförbundets utveckling till o. 1890, Stockholm 1964; Åberg, Göran, Enhet och frihet. Studier i 
Jönköpings missionsförenings historia, Jönköping 1972; Gustafsson, Ingmar, Fred och försvar i frikyrkligt 
perspektiv. Debatten inom Svenska Missionsförbundet, Uppsala 1987. 
13Werner, Yvonne Maria, “ Presentation av forskningsprojektet Kristen manlighet – en modernitetens paradox”: 
Historisk tidskrift 2004:4. Bland projektdeltagarna finns även en doktorand i Stockholm, Elin Malmer, som 
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manlighet och som också själv är med i det nämnda projektet är mansforskaren David Tjeder. 

Men i sin studie av främst manlig rådgivningslitteratur mellan åren 1800-1900 visar han hur 

det borgerliga mansidealet var under debatt seklet igenom. Manliga egenskaper som 

debatterades var främst passioner, karaktär, äktenskap, nykterhet, mannen som hasardspelare 

och förförare. Tjeder drar slutsatsen att de manliga normerna kunde vara i hög grad 

motsägelsefulla och komplicerade, vilket bestrider teorin om ”motsatstyper” (countertypes) 

som menar att manlighet är ett enhetligt fenomen som upprätthåller sina normer och ideal 

genom uppställandet av just motsatstyper.14 Enligt min mening skulle man kunna anknyta till 

religionen här, dels för att samhället även under 1800-talet var religiöst präglat, och dels för 

att de egenskaperna under debatt – såsom äktenskap och nykterhet – debatterades livligt 

såsom religiösa ämnen under denna period, som inte minst Inger Hammar har visat. 

 Någon som dock har visat att även manlighet och religion är är problematiskt och i hög 

grad relevant är kyrkohistorikern Anders Jarlert som framhåller att: ”fostran till man är i det 

tidigmoderna samhället främst fostran till en hushållsposition”. Mannens identitet var i det 

tidigmoderna Sverige knuten till hushållet, men den var socialt differentierad, knuten till 

kvinnans identitet och religiöst motiverad. Den var alltså dynamisk och funktionell, 

exempelvis kunde husmodern ta över rollen som husbonde om mannen blev soldat för då 

intog han en ny social position. Mannens primat över kvinnan och i hushållet kommer här i ny 

belysning; vi ser här religionens roll – i form av ”hustavlans samhällsideologi” – i 

konstruktionen av manlighet.15 

 I förbigående nämner den amerikanske antropologen David D. Gilmore i sin 

tvärkulturella studie av manlighet att kristendomen i England hur man försökte få religionen 

att framstå som ”muscular” och ”manly” för att nå framgång hos män. Vidare betonar han att 

man kan skönja ett ”manhood continuum” beroende på social kontext i de flesta av världens 

kulturer.16 En forskare som i kontrast till detta talar explicit om kristen manlighet är den tyske 

historikern Olaf Blaschke, som i en ännu opublicerad uppsats tar upp detta tema.  Som Callum 

G. Brown utgår Blaschke från feminiserad kristendom. Han skiljer mellan manifest och latent 

remaskulinisering; den senare återfinns menar han i anslutning till Tjeder, på en subtil nivå 
                                                                                                                                                         
undersöker frikyrklig manlighet runt sekelskiftet 1900. Hon tar emellertid främst fasta på de frikyrkligas 
politiska och socialpolitiska engagemang och bortser helt från de regionala aspekter som tas upp i min uppsats. 
14 Tjeder, The Power of Character. Jag kommer nedan i kapitlet om teori och metod att behandla teorin om 
motsatstyper som har framförts av George L. Mosse.  
15 Jarlert, Anders, ”Fostran till man”, Manligt och omanligt i ett historiskt perspektiv, Stockholm 1999,  s. 59-72.  
16 Gilmore, David D., Manhood in the Making. Cultural Concepts of Masculinity, New Haven 1990, s. 222-223, 
Gilmore menar att man i detta kontinuum kan finna tre moraliska imperativ som ständigt återkommer, detta 
sammanfattar han med ”Man-the-Impregnator-Protector-Provider”, trots allt finner Gilmore alltså ett sorts 
universellt manlighetsideal, även om han själv inte använder just den beteckningen; s. 18. 
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och kan egentligen inte periodiseras då manligheten är i konstant kris. Med exempel från tysk 

katolicism hävdar Blaschke att det fanns strävanden att öka männens religiösa engagemang 

genom att lyfta fram religionens politiska dimensioner och koppla det till kyrkans kamp för 

fortsatt inflytande i samhället. Den kyrkopolitiska kampen sattes med andra ord in i ett 

religiöst ramverk. Männen skulle kunna fortsätta att vara maskulina i det offentliga på samma 

gång som de var religiösa och agerade i religiösa syften.17 Som även kommer att framgå 

längre fram har internationell forskning börjat att uppmärksamma religionens roll i 

konstruktionen av manlighet. 

I antologin Tro mot tradition. Om den frikyrkliga identiteten skriver en av redaktörerna 

att verket tillkom som en reaktion mot att forskningen kring de frikyrkligas position i det 

moderna svenska samhället var alltför inriktad på kvantitativa studier där djupet och 

nyanserna försvann.18  Så har bl.a. religionssociologen Sven Halvardson tagit upp den 

frikyrkliga identitetsproblematiken och sökt att göra en korrelation mellan Svenska 

missionsförbundets medlemsantal och dess identitet.  Han anknyter här till nordamerikanska 

forskare som gjort liknande studier. I de amerikanska resultaten framkom att det var 

konservativa församlingar som ökade deras medlemsantal mest; konservativa i den 

bemärkelsen att de hade en fundamentalistisk bibelsyn, traditionellt kristen moraluppfattning 

och att de var auktoritära och strikta i sin organisatoriska verksamhet. Halvardson förkastar 

denna tes för Sveriges del, då han ser SMF som en liberal frikyrka där vissa församlingar har 

ökat sitt medlemsantal. Med liberal menar Halvardson församlingar som har ”accepterat 

samhällets moderniseringsprocess och gått den till mötes. De är öppna mot samhälle och 

kultur och därför beredda på förändring och anpassning”.19  

Det finns endast få akademiska studier av lokala frikyrkliga samfund, och dessa – så 

som studierna om frikyrkor på riksnivå – analyserar ofta samfunden organisationellt. 

Genusperspektivet lyser med sin frånvaro. Som exempel kan nämnas kyrkohistorikern Göran 

Åbergs studie av Jönköpings Missionsförening och dess förhållande till Svenska kyrkan, 

Evangeliska fosterlandsstiftelsen och Svenska missionsförbundet mellan åren 1861-1919. 

Åbergs slutsats är att missionsföreningen intog en mellanställning mellan å ena sidan Svenska 

                                                 
17 Blaschke, Olaf, ”Field Marshall Jesus Christ. The Remasculinisation of Religion and Modern 
Confessionalism”. Blaschke deltar även han i det av Werner ledda forskningsprojektet, och artikeln 
presenterades som  paper vid en projektkonferens i Lund i augusti 2005. Hans hypoteser om kristen manlighet 
anknyter till den av honom lanserade teorin om perioden 1830-1870 som en ”andra konfessionell era”. Jfr 
Blaschke, Olaf, ”Das 19. Jahrhundert: Ein Zweites Konfessionelles Zeitalter?”, Geschichte und Gesellschaft, 26. 
Jahrgang 2000/Heft 1 Katholizimusforschung.  
18 Tro mot tradition. Om den frikyrkliga identiteten, red. Amnå, Erik & Johanneson, Lena, Stockholm 1993. 
19 Halvardson, Sven, ”Svenska Missionsförbundet: identitet och utveckling”, Tro och tanke 1992:4. 
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kyrkan och EFS, och å andra sidan SMF. M.a.o. mellan kyrka och frikyrka. Element från 

dessa organisationer inlemmades i missionsföreningen, men i fråga om organisationen förblev 

föreningen fri.20   

 

Teoretiska och metodologiska ramar 

Postmodernism 

Svar: krig mot helheten, låt oss vittna om det oframställbara, låt oss aktivera 
det som skiljer, låt oss rädda namnets ära.  

 

Den franske filosofen Jean-François Lyotard skriver dessa ord i artikeln med den påpassliga 

rubriken ”Svar på frågan: Vad är det postmoderna?”.21 Postmodernism som teoretiskt 

perspektiv är ett tämligen svårfångat fenomen. De främsta teserna när det gäller synen på 

historien anses av kritikerna ofta vara att  historien ses som fragmenterad och i grund och 

botten meningslös, man talar om ”de stora berättelsernas” och likaså det autonoma och 

meningsskapande subjektets död. Verkligheten är i själva verket helt och hållet konstruerat av 

språkliga system – ofta kallade diskurser. Historikerns syfte att rekonstruera en ”sanning” 

anses ofta vara omöjligt då sanningen i sig är relativ.22 Jag vill inte kalla mig själv för 

postmodernist i denna pejorativa bemärkelse. Däremot behöver inte alla som benämner sig 

postmodernister vara pretentiösa i denna bemärkelse. Jag vill hävda att språket har en i hög 

grad väsentlig roll i konstruktionen av verkligheten, men detta gäller främst den mening som 

människor tillmäter deras tillvaro. Detta innebär inte ett ställningstagande för en anti-realism 

eller solipsism: AIDS, ett knivöverfall o.s.v. skulle inte ändra effekt om människor slutade att 

konstruera dem som sjukdom respektive våldsdåd; men för oss människor är det en stor 

skillnad om vi ser AIDS som en sjukdom eller välsignälse, eller gåva från en högre andemakt 

o.s.v; och det är detta som är det väsentliga i denna uppsats. Det som gör mannen manlig i en 

given kontext och tid är inte att han har en uppsättning XY kromosomer, även om detta 

                                                 
20 Åberg, Enhet och frihet, s. 206-211. 
21 Lyotard, Jean-François, ”Svar på frågan: Vad är det postmoderna?”, Postmoderna tider, red. Löfgren, 
Michael, Molander, Anders, Stockholm1986. Den ursprungliga rubriken är dock inte den samma, det är 
redaktörerna som har namngivit den på svenska.  
22 För en bra och tämligen kritisk introduktion till postmodernismen se Butler, Christopher, Postmodernism. A 
Very Short Introduction, New York 2002, se även Thompson, Willie, Postmodernism and History, Basingstoke 
2004 och The Postmodern History Reader, red. Jenkins, Keith, London and New York 1997. 



 9

givetvis är utgångspunkten; det är den sociala och språkliga konstruktionen av manlighet som 

gör detta. 

Diskursanalys - introduktion 

Det främsta teoretiska och metodologiska instrumentet i föreliggande undersökning kommer 

att vara en hybrid av två typer av diskursanalys.23 Koncept från olika typer av diskursanalys 

kan med fördel kombineras. Men innan jag börjar min presentation av denna teoretiska 

inriktning, är det nödvändigt att jag svarar på en fråga av essentiellt värde: Varför 

diskursanalys? Den främsta anledningen är att det utgör ett effektivt verktyg i analysen av 

mentaliteter och idéer. Frågan har däremot också förgreningar som sträcker sig till filosofins 

horisont, och har sin grund i ens ställningstagande i epistemologiska och metafysiska 

grundantaganden. De centrala problemen är: vad består verkligheten av och hur vi når vetskap 

och interagerar med den? Om man ansluter sig till diskursanalys faller dessa  två 

frågeställningar samman. Diskursanalys är en socialkonstruktivistisk teoribildning.24 Med 

detta menas att den verklighet vi upplever – i detta sammanhang konstruktionen av identitet 

och normer –  inte är en verklighet som är oberoende av oss, den är tvärtom konstruerad 

socialt, och kan inte nås annat än genom denna sociala konstruktion. Ända sedan Kant har 

vårt tänkande om den ”objektiva” sinnesoberoende verkligheten kastats om. Hans 

transcendentala idealism utgår ifrån att ”tinget i sig” är oåtkomligt och att vi kan endast 

uppleva den ”för oss” genom konceptuella scheman som han kallar rena förståndsbegrepp 

eller kategorier.25  Från detta är steget inte långt till definitionen av diskurs, men det är viktigt 

att notera att diskursanalysen sträcker sig bortom detta och till viss del tar avstånd från denna 

kantianska epistemologi.  

Ideologi eller diskurs? 

 Historikern Anna Lindberg för i sin avhandling Experience and Identity. A Historical 

Account of Class, Caste, and Gender among the Cashew Workers of Kerala, 1930-2000  en 

                                                 
23 I Jørgensen, Winther, Marianne & Phillips, Louise, Diskursanalys som teori och metod, Lund 2000 diskuteras 
utförligt tre av de mest utvecklade formerna av diskursanalys; diskursteori; kritisk diskursanalys, och 
diskurspsykologi. I denna undersökning utelämnas diskurspsykologi då dess innehåll inte sammanfaller med 
denna undersöknings syfte.  
24Jørgensen, Winther & Phillips, Marianne, Louise, Diskursanalys, s. 11.  
25 Jag har grovt förenklat Kants primära tes, men förhoppningsvis inte förbrutit mot dess syfte. För den som 
önskar att fördjupa sig närmare med Kant föreslår jag för det första Kant, Immanuel, Prolegomena. Till varje 
framtida metafysik som skall kunna uppträda som vetenskap, Stockholm 2002. Detta är ett mindre verk ämnat 
som en introduktion till den svårtillgängliga Kant, Immanuel, Kritik av det rena förnuftet, Stockholm 2004. 
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initierande diskussion kring begreppen diskurs och ideologi som analytiska instrument.  

Lindberg framhäver att den största skillnaden mellan diskurs och ideologi är att medan 

ideologier är normativa och formulerade med större medvetande, återfinns diskurser på en 

mer omedveten nivå och ses oftast inte som värdeladdade men innehar ofta karaktären av 

”sanning”. Diskurser kan däremot framföra ideologier, dock på mera subtil nivå där de oftast 

ses som ”naturliga”.26 Det behöver alltså inte råda någon motsättning mellan ideologi och 

diskurs då de båda ger uttryck för samma innehåll. De framträder däremot på olika nivåer. Jag 

ämnar att använda begreppet diskurs i denna studie, och följer – som Lindberg – den brittiske 

kulturteoretikern Stuart Halls defininition: 

 

Discourses are ways of talking, thinking or representing a particular subject 
or topic. They produce meaningful knowledge about that subject. This 
knowledge influences social practices, and so has real consequences and 
effects. Discourses are not reducible to class-interests, but always operate in 
relation to power – they are part of the way power circulates and is 
contested. The question whether a discourse is true or false is less important 
than whether it is effective in practice.27 

 
Diskurser är mer än statiska tankesystem. De bör således ses som ämnesmatriser i det att de 

strukturerar och representerar olika ämnen och teman på ett sådant sätt att det har effekter för 

människors handlande och tänkande. Exempelvis bruket av Davidsstjärnan i Nazityskland 

respektive staten Israel är ett diskursivt fenomen som har inristats direkt i samhällskroppen.28 

 Det är min mening att begreppet diskurs – såsom definierat ovan – lämpar sig väl i en 

studie som vill undersöka konstruktionen av manlighet. Då manlighetskoncept ingår i en mans 

identitet har de ofta en essentiell karaktär. Det som anses vara manligt vid en given tidpunkt 

och i en given historisk kontext ter sig ”naturligt” och givet för en man, därför talar jag om en 

frikyrkligt kristen manlighetsdiskurs i stället för en kristen manlighetsideologi. Ofta finner 

man manlighetsideal på en subtil nivå – i detta fall bl.a. i skönlitterära berättelser. 

Manlighetsidealet uppställs inte som politiska program eller politiska ideologier, men i en 

kontext där det som sägs om män har karaktär av att vara ”sant”, m.a.o. på den diskursiva 

dimensionen. 

                                                 
26 Lindberg, Anna, Experience and Identity. A Historical Account of Class, Caste, and Gender among the 
Cashew Workers of Kerala, 1930-2000, Lund 2001, s. 35-41. 
27 Stuart Hall citerad i Lindberg, Experience and Identity, s. 38. 
28 Idéhistorikern Michael Azar använder exemplet Davidsstjärnan i Nazityskland, jag kompletterar det med Israel 
för att framhäva två diametralt skilda bruk av den. Se Azar, Michael, Frihet, jämlikhet, brodermord. Revolution 
och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon, Göteborg 2000, s. 291. 
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Kritisk diskursanalys och diskursteori 

Det är hög tid att introducera de två teorierna som kommer att användas i föreliggande studie. 

Den första går under namnet kritisk diskursanalys (Critical Discourse Analysis),29 som främst 

förespråkas av den brittiske lingvisten och mediaforskaren Norman Fairclough. Den andra 

teorin har utvecklats av politologerna Ernesto Laclau och Chantal Mouffe.30 Men då de inte 

har namngivit deras teori har Winther Jørgensen och Phillips valt att kalla den diskursteori, av 

praktiska skäl gör jag det samma.31  

 Den huvudsakliga brytpunkten mellan diskursteori och CDA är att medan den förra ser 

all praktik som diskursiv hävdar den senare att en gräns måste dras mellan diskursiv och 

social praktik, i detta håller jag med CDA.32 Detta betyder att min egen uppfattning om 

distinktionen mellan mentaliteter och den sociala sfären vilar på CDA. Relationen mellan det 

diskursiva och det sociala ses som dialektisk, i den meningen att de konstituerar varandra i en 

ständig dynamisk relation. En annan central brytpunkt är den roll som tillskrivs subjektet som  

meningsskapande och autonomt, detta utvecklas i ett separat avsnitt nedan. 

Diskursanalys är ett poststrukturalistiskt fenomen. Prefixet ”post” implicerar en 

föregångare, och denna är strukturalismen, såsom den utvecklades av främst den schweiziske 

lingvisten Ferdinand de Saussure.33 För strukturalister är språket ett oföränderligt system, 

eller langue i sausseresk terminologi, det är ett nätverk av tecken som ger varandra betydelse 

relationellt. Människor tilldelar verkligheten betydelse genom social konvention, där ett ting 

eller idé (signifié) betcknas med ett tecken (significant). Enligt Saussure är detta en nivå i 

språket, en annan är det konkreta språkbruket som tillämpas i vardagden, av Saussure kallad 

parole. Denna måste alltid ha sin utgångspunkt i langue, men enligt Saussure är parole alltför 

oberäkneligt för ett studium, i stället är strukturalismens studieobjekt det fasta och 

oföränderliga langue. CDA och diskursteori är poststrukturalistiska teorier som utvecklar och 

                                                 
29 Hädanefter CDA. 
30 De verk jag framförallt använder mig av är: Fairclough, Norman, Discourse and Social Change, 
Cambridge1992 och Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantal, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical 
Democratic Politics, London 1985. Alla referenser hänvisas till dessa två böcker om inte annat anges. Direkta 
citat hänvisas dock direkt till sidorna.  
31 Diskursanalys, 2000, s. 7, Laclau & Mouffe benämner sig själva som postmarxister, men det torde vara 
uppenbart att man har avskärmat sig från marxismens deterministiska och materialistiska kärna. 
32 Fairclough drar denna gräns såväl metafysiskt som analytiskt. Jag håller med om det förra, d.v.s. att det 
mentala och det sociala är två olika entiteter i verkligheten med, däremot ser jag inget hinder i att analysera det 
sociala diskursivt, vi minns exemplet om Davidsstjärnan. Fairclough själv menar ju att relationen mellan det 
sociala och det diskursiva är dialektiskt, de glider in i varandra m.a.o. Denna studie förläggs däremot endast på 
den diskursiva dimensionen. 
33 Saussure verkade i början av 1900-talet men efterlämnade själv inga skrivna verk, däremot förde några av hans 
studenter anteckningar under de föreläsningar som han gav sin kurs i lingvistik, dessa har tryckts och finns även 
på svenska för den intresserade: Saussure, Ferdinand de, Kurs i allmän lingvistik, Staffanstorp 1970. 
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reviderar dessa tankegångar. Även i denna tradition står begreppet diskurs för en språklig 

struktur, skillnaden ligger i dess materiella ontologi.34 För det första talar vi inte om diskurs 

som ett enhetligt och oföränderligt språkligt system i singularis, vi talar i stället om ett 

heterogent och historiskt kontingent språkligt system i pluralis.  

Jag följer Fairclough även i användningen av Michel Foucaults begrepp 

diskursordning.35 En diskursordning utgörs av det samhällsområde som är objektet för ens 

studie, exempelvis skolan.36 Inom en diskursordning ryms flera diskurser; i detta exempel kan 

vi tala om en undervisningsdiskurs, ekonomisk diskurs, elevdiskurs o.s.v. Här uppkommer ett 

problem, nämligen hur avgränsar man en diskurs respektive diskursordning? Svaret är att 

avgränsingen blir någorlunda arbiträr. Syftet med diskursanalys är emellertid inte att betrakta 

diskurser som axiomatiska storheter, utan att se dem som teoretiska instrument för att på ett 

effektivt sätt urskönja och strukturera främst – enligt min mening – konstruktioner av 

mentaliteter, idéer och normer. Avgränsningen sker därför i samband med definitionen av 

studieobjektet. I föreliggande studie är den frikyrkliga och den sekulära diskursordningen 

centrala. Den diskurs som är det primära studieobjektet är den frikyrkligt kristna 

manlighetsdiskursen. Andra diskurser inom samma diskursordning utgörs av teologi, moral, 

liturgi o.s.v.  För betydelsebildning är diskurserna beroende av varandra genom intagandet av 

differentiella positioner. I kontrast till denna kristna diskursordning står den sekulära 

diskursordningen, och de främsta diskurserna här är populärkulturens diskurs och den 

militära manlighetsdiskursen.37  

 Faircloughs metodiska tillvägagångssätt är främst inriktat på grammatiska och retoriska 

inslag, medan Laclau & Mouffe inriktar sig direkt på betydelsebildning; av denna anledning 

anser jag det mer lämpat att använda Laclau & Mouffes beskrivning av den diskursiva 

dynamiken och dess meningsskapande funktion: 

 

In the context of this discussion, we will call articulation any practice 
establishing a relation among elements such that their identity is modified as 
a result of the articulatory practice. The structured totality resulting from the 
articulatory practice, we will call discourse. The differential positions, 
insofar as they appear articulated within a discourse, we will call moments. 

                                                 
34 Denna filosofiska term har till uppgift att redogöra för de olika typer av varande, t.ex. talens, eller de fysiska 
kropparnas materiella ontologi, d.v.s. de beståndsdelar som utgör dess väsen. Se Filosofi lexikonet, red. Poul 
Lübcke, Stockholm 2004, s. 407. 
35 För att se Foucaults användning av begreppet se Foucault, Michel, Vetandets arkeologi, Staffanstorp 1972. 
36 Exemplet kommer från Fairclough, Discourse and Social Change, s. 69. 
37 Anledningen till avgränsningen till dessa ges längre fram. 
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By contrast, we will call element any difference that is not discursively 
articulated.38  

 

Diskursens dynamik beskrivs alltså i form av artikulering, en praktik som sätter olika element 

i differentiell relation till varandra och frambringar en diskurs, väl artikulerade blir elementen 

moment. Michel Foucault uttrycker detta väl när han behandlar en bok som diskurs som är 

”[…] inlemmad i ett system av hänvisningar till andra böcker, andra texter, andra fraser: den 

är en knut i ett nätverk”.39  Diskursen är en tillslutning (closure) av momentens differentiella 

positioner, detta skapar dess mening med andra ord.40 Elementen är flytande signifikanter 

(floating signifiers), vilket innebär att de är föremålen för artikulering och är ”fria”, i den 

meningen att de inte har blivit tillslutna. Tillslutningen är alltid tillfällig, vi minns att en av 

diskursanalysens grundpremisser är att diskurser är historiskt kontingenta och ständigt i stånd 

att förändras. En tillslutning betyder att mening har fixerats, för att detta ska vara möjligt 

måste diskursen ha en kärna, annars vore konstruktionen av mening omöjlig, detta består av 

priviligerade moment som Laclau & Mouffe kallar nodalpunkter (nodal points). Som den 

slovenske samhälls- och kulturteoretikern Slavoj Žižek skriver är de ”ord som ’tingen’ själva 

hänvisar till för att känna igen sig i sin enhet”.41 Den inomdiskursiva dynamiken förklaras 

således väl av Laclau & Mouffe, men för diskursanalysens vidare syfte övergår jag till CDA. 

Faircloughs syn på den diskursiva praktikens syfte stämmer väl med den ovannämnda 

definitionen av diskurs: För det första konstruerar den diskursiva praktiken sociala identiteter, 

sociala relationer och system av kunskap och tro; och för det andra bidrar den diskursiva 

praktiken till att dels reproducera, men dels också omvandla samhället i stort.  

Hegemoni 

Det är ett faktum att skilda sociala grupperingar, individer, klasser o.s.v. försöker och har 

försökt att få till stånd en tillfällig tillslutning för att ”naturalisera” sin diskursordning eller 

diskurser inom denna. Detta har medfört att konfliktsituationer där strävan efter makt är det 

centrala har uppståt. Fairclough talar här om ”naturalisering” av diskurser, d.v.s. ett menings- 

och normsystem får statusen ”naturligt” och ”sant” när dess betydelse i själva verket är öppet 

för flera betydelser, men det är just denna uteslutning av andra möjligheter som kännetecknar 
                                                 
38 Laclau & Mouffe, Hegemony, s. 105. 
39 Foucault, Vetandets arkeologi, s. 29. 
40 En tillslutning är helt enkelt stratifiering till ett meningssystem. 
41 Žižek, Slavoj, Ideologins sublima objekt, Göteborg 2001, s. 111.  Žižek drar däremot delvis andra slutsatser 
när det gäller nodalpunkternas funktion. Han är inspirerad av lacaniansk psykoanalys, där begreppet nodalpunkt 
uppkom (point de capiton), och det är i denna kontext som han använder det. 
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hegemonin. Både CDA och diskursteorin har använt och utvecklat den italienska filosofen och 

marxisten Antonio Gramscis teori för att förstå detta.42 I min framställning använder jag mig 

främst av Laclau & Mouffes version. Laclau & Mouffe använder begreppet antagonism i 

stället för konflikt, antagonismer är det som hindrar en given diskurs att förbli konstant, det 

visar diskursernas kontingens eftersom de  ständigt löper risken att råka i antagonismer och 

således omstruktureras och få en ny mening. Kampen om hegemoni är för Laclau & Mouffe 

således: 

 

Thus, the two conditions of a hegemonic articulation are the presence of 
antagonistic forces and the instability of the frontiers which separate them. 
Only the presence of a vast area of floating elements and the possibility of 
their articulation to opposite camps [...] is what constitutes the the terrain 
permitting us to define a practice as hegemonic.43 

 

Det är således elementens ständiga öppenhet för förändring som möjliggör antagonismer. De 

är historiskt kontingenta. Jag skulle vilja modifiera Laclau & Mouffe här, genom att hävda att 

även moment alltid är öppna för reartikulation. Eftersom språkliga begrepp inte är konkreta 

entiteter med en materiell massa vill jag hävda att det är möjligt att betydelsen hos ett moment 

i en diskurs kan ha en diametralt motsatt betydelse i en annan.  

 I en senare skrift skriver Ernesto Laclau att atagonismer upplöses genom hegemoniska 

interventioner, detta är en artikulation som genom en kraft (force) undertrycker de existerande 

möjligheterna till annan artikulation och skapar en tillfällig tillslutning, och omvänt, 

hegemonin är kontingent och är i ständig risk att dekonstrueras.44 Definitionen av hegemoni 

anknyts till idéen om diskursiv kamp, momenten kan alltid reartikuleras till element och nya 

element kan alltid artikuleras till moment.45 Detta är en kamp om betydelsebildning och 

därigenom makt. Den australiske sociologen Robert W. Connell har i anknytning till detta 

utvecklat en teori om ”hegemonisk maskulinitet”. Detta utgörs av den maskulinitet som vid en 

viss given tidpunkt och kultur innehåller ”det för tillfället accepterade svaret på frågan om 

patriarkatets legitimitet. På så sätt garanteras (eller förmodas göra det) mäns dominanta 

position och kvinnornas underordnande”, vilket gör att en viss grupp kan upprätthålla en 

ledande samhällsposition. Dessa kulturella ideal förstärks ofta institutionellt på en normativ 

                                                 
42 Se Gramsci, Antonio, Selections from Prison Notebooks, London 1971 för Gramscis egen version av teorin om 
hegemoni. 
43 Laclau & Mouffe, Hegemony,  s. 136. 
44 Laclau, Ernesto, ”Power and Representation”, Theory and Contemporary Culture, red. Poster, Mark, New 
York 1993, s. 281f. Begreppet dekonstruktion myntades först av den franske filosofen Jacques Derrida. 
45 Jag kommer att använda begreppet diskursiv kamp i stället för antagonism. 
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nivå.  Men Connell menar att män även i vardaglig praktik är ”delaktiga” i hegemonin, d.v.s. 

de erhåller ”den patriarkala utdelningen utan de spänningar och risker det innebär att befinna 

sig i patriarkatets frontlinje […]”. Det är inte heller tal om total dominans, eftersom många 

män har en kompromissvilja i äktenskap, faderskap och familjeliv. Hegemonin är således 

historiskt kontingent.46 Hegemonisk maskulinitet kan enkelt översättas till diskursanalytisk 

terminologi. Således utgörs den vid en given historisk tidpunkt och kontext av den diskurs 

eller diskurser med nodalpunkterna och momenten inom dessa. Dessa accepteras av män som 

”naturliga” och ”sanna”. 

 Men varken kamp eller underkastelse utgör det enda sättet att uppnå hegemoni. 

Fairclough har rätt när han hävdar att även bildandet av allianser och integration ingår i 

skapandet av hegemoni  (givetvis gäller även det omvända, d.v.s. splittrandet av allianser), 

och att kampen om hegemoni förs på bred front och skär genom samhällets institutoner.47 

Begreppet intertextualitet använder CDA för att visa att man i en diskurs kan använda sig av 

begrepp från andra diskurser utan att en kamp om hegemoni föreligger. 

Subjektet 

Vi har nu kommit till den avslutande delen av diskursanalysens teoretiska premisser, 

nämligen den som behandlar subjektet som teoretisk kategori. En premiss som godtas av både 

CDA och diskursteorin är som den franske psykoanalytikern Jacques Lacan uttryckt det: 

”language and its structure exist prior to the moment at which each subject at a certain point 

in his mental development makes his entry into it”.48 Förhoppningarna om ett transcendentalt 

subjekt har inom humanistisk forskning inte infriats, eftersom man har insett att språket sätter 

gränsen för denna transcendens.49 Detta är inom många kretsar allmänt vedertaget, i synnerhet 

inom diskursanalysen, och man ställer i stället frågan vilken status subjektet har inom språkets 

gränser. Som nämnts tidigare är även detta en brytpunkt mellan CDA och diskursteori. Jag tar 

avstånd från diskursteorin när den avskriver subjektet all meningsgivande verksamhet. Men 

jag håller däremot med diskursteorin i hävdandet att ett subjekt är överdeterminerat 

                                                 
46 Connell, R. W., Maskuliniteter, Göteborg 1996, s. 101-103. 
47 Fairclough, Norman, Critical Discourse Analysis. The Critical Sudy of Language, London 1995, s. 76. 
48 Lacan, Jacques, ”The Agency of the Letter in the Unconscious or Reason Since Freud”, Écrits: a selection,  
London and New York 2004, s. 163. 
49 Just beteckningen subjekt för en individ är ingen slump. Det är individernas underkastalse i viss utsträckning 
och inom vissa områden som är det centrala, samhället och språket föregår ju subjektet, det är alltid inom dess 
gränser och restriktioner som subjketet måste inordna sig, på samma gång som det kan revoltera mot dem, 
däremot alltid inuti och utifrån dessa gränser. 



 16

(overdetermined), d.v.s. innehar flera identiteter (subjektpositioner) som ofta står i 

kontradiktion till varandra.  

 CDA har en bättre ingång till min subjektuppfattning. Liksom relationen mellan social- 

och diskursiv praktik är förhållandet mellan subjekt och diskurs dialektisk. Enligt Fairclough 

är subjekt å ena sidan ideologiskt och diskursivt positionerade, men å andra sidan har subjekt 

möjlighet och kreativitet som krävs för att inse detta och kan reartikulera och omstrukturera 

diskursiv- och social praktik. Detta grundar sig i sin tur på antagandet att det finns en bestämd 

ordning som ligger bortom subjektet men att subjektet utrustat med en fri vilja.50 I denna 

studie är det dock inte diskursernas ”subjektifiering” (subjectification) som analyseras, för att 

tala med Callum G. Brown51, men väl några diskurser som ligger till grund för detta, och 

därmed också konstruktionen av sociala och kulturella normer och ideal.  

Diskursanalys – teori eller metod? 

Fairclough ser tillsammans med Lily Chouliraki diskuranalys både som en teori och metod i 

det att den är ett instrument för den diskursiva dimensionen av social praktik.52 Det konkreta 

tillvägagångssättet i en analys går helt enkelt ut på att följa artikulationen i studiematerialet 

och söka urskönja moment, element och nodalpunkter. Tidningar och tidskrifter utgör därför 

ett utmärkt studieojekt för diskuranalys, eftersom de i hög grad framhäver egna och står i 

diksursiv kamp med andra diskurser. Ett mycket kort exempel kan belysa detta. I Svenska 

missionsförbundets veckotidning Svensk veckotidning från 1941 reagerar skribenten Tomas i 

den återkommande artikeln ”Fredagen” på manlighets idealet: 

 

DET MANLIGA IDEALET står sig tämligen genom tiderna. Det sköter 
fostran, skola och propaganda om. […] så skall det vara ´man´ visa något av 
brutalitet och styrka. […] sköta kämpalek och slåss för land och ära.  

 

Här rör sig artikuleringen kring begreppen manlighet, brutalitet, styrka, kämpalek, land och 

ära. Genom att använda dessa begrepp inom denna  diskurs – en ”sekulär manlighetsdiskurs” 

– gör skribenten dem till moment: I artikeln framhålls vidare: ”Det är just nu inte riktigt 

passande att peka på att det också finns andra ´manliga´ dygder”. Dock gör han momenten till 

element, vilket kommer till uttryck i formuleringen: ”Men om mänskligheten och den så 

                                                 
50 Denna filosofiska position brukar ofta benämnas som mjuk determinism. 
51 Brown, The Death of Christian Britain, s. 13. 
52 Chouliraki, Lily & Fairclough, Norman, Discourse in Late Modernity. Rethinking Critical Discourse Analysis, 
Edinburgh 1999, s. 16. 
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kallade kulturen vinner något av alltsammans är en och annan som tvivlar”. I detta fallet är 

nodalpunkten det fysiska, då detta upplevs som centralt för det manliga idealet. Denna 

manlighet som betonar våldet är ” i sig dom nog över vår tid”. Artikelförfattaren reagerar 

även på att ” kvinnor skola utbildas för det militära”. Han uttrycker i stället tilltron till att det ” 

´kvinnligt veka i människosinn skall frälsa världen.”53 En diskursiv kamp framträder alltså 

mellan å ena sidan en ”militär diskurs” och den andra en ”kristen manlighetsdiskurs”. I detta 

fallet kan man inte tala om hegemonisk maskulinitet eftersom dessa fysiska ideal inte ses som 

”naturliga”. 

 Denna undersökning kan indelas i två nivåer – i anslutning till Foucault vars verk kan 

indelas i två stadier. I den tidigare arkeologiska perioden vill Foucault se hur diskurser bildas 

och institutionaliseras i bestämda samhällsområden, men i den senare genealogiska perioden 

kommer maktperspektivet i fokus.54 Maktperspektivitet uppmärksammas här genom 

relationen mellan SMS och det yttre samhället, där de två nivåerna löper parallellt med 

varandra. 

 Den största bristen – som också är en styrka – med diskursanalys är att det ofta måste 

kompletteras med andra teoretiska koncept, så även i denna studie. För att bättre förstå 

konstruktionen av kristen manlighet måste man förlägga denna i en historisk kontext. 

Däremot är diskursanalys med enkelhet kombinerbart med andra teoretiska perspektiv. 

Undersökningens teoretiska premisser måste därför även inkludera koncepten sekularisering, 

klass och manlighet som konstruerad homosocialt och utifrån motsatsyper.  

Analytiska begrepp, syfte och upplägg 

Sekularisering och religion55 

Begreppet sekularisering är svårdefinierat, såväl analytiskt som deskriptivt. Man bör framför 

allt beakta två saker i en studie som inkluderar sekularisering. Det ena är frågan huruvida 

sekularisering är ett analytiskt instrument, eller ett värdeomdöme. Det andra är att begreppet 

sekularisering alltid är relativt till definitionen av religion.56 Begreppet som ett analytiskt 

instrument har rötter inom sociologin, och är i hög grad förknippat med August Comte och 

Max Weber. I religionssociologiska läroböcker definieras sekularisering ofta som religionens 

minskande inflytande i samhället genom bl.a. institutionell differentiering, socialisering, 
                                                 
53 Svensk veckotidning, nr. 35 1941, s. 1, ”Fredagen”. 
54 Azar, Michael, "Foucault (& Nietzsche): Historien, Subjektet, Makten", Filosofisk tidskrift 1/95. 
55 Religion är i denna studie synonymt med frikyrklig kristendom, närmare bestämt inom SMS och SMF. 
56 The Secularization Debate, red. Jr. Swatos, William H & Olson, Daniel V.A., Lanham 2000, s. 3-5. 
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privatisering, minskning i personlig religiös tro, religiös pluralism och rationalisering.57 Det är 

tydligt att man här anlägger ett metaperspektiv på samhället och ser det ur ett en-

dimensionellt perspektiv. Det är viktigt att ta ställning till de två inledande kommentarerna då 

detta metaperspektiv får tämligen olika resultat i mötet med empirisk forskning på olika 

sociala dimensioner.  

I denna analys används begreppet sekularisering som ett analytiskt instrument i relation 

till svensk frikyrklig kristendom. Mitt syfte är inte att ta ställning till huruvida det svenska 

samhället var sekulärt eller ej vid tiden under andra världskriget. Däremot ansåg man från 

kristet håll att det svenska kulturklimatet under denna tid hotade att rasera samhällets kristna 

värdegrund. Detta visar etnologen Jonas Frykman som i sin studie av 1930- och 40-talens 

svenska populärkultur tar fasta på att det var ”nu som jazz och foxtrot blev delar av det 

svenska kulturarvet, och som amerikanska filmer och den kolorerade veckopressen blev till 

stående förluster för det uppväxande släktet”. Medelklassen – inte minst kyrkan – såg i dansen 

och filmen centrala uttryck för ungdomens förfall i moraliskt hänseende.58 Det är m.a.o. 

relationen och påverkan från det yttre samhället som är det centrala i min studie. Närmare 

bestämt är det SMS relation till det yttre samhället, däremot inte det omvända förhållandet. 

Min studie behandlar maskulinitet som en konstruktion, följaktligen är det religion som 

diskurs, d.v.s. religionens identitets- och kulturskapande funktion som står i fokus. Således 

kommer även sekulariseringsfenomenet att analyseras med sikte på dess identitets- och 

kulturskapande funktion – i bemärkelsen det som står i diskursiv kamp med den religiösa 

diskursordningen. Det sekulära kulturklimatet måste alltså tas i beaktande i denna 

undersökning, däremot ur SMS synpunkt. Brown har tagit fasta på denna typ av perspektiv 

och hävdat att sekularisering måste förstås som mer än bara kyrkobesökens frekvens och 

religionens institutionella och formella nivå. Det är i stället i ljuset av kristendomens 

kulturella och identitetsskapande betydelse i vardagslivet som sekularisering måste förstås.59 

Premissen är alltså fortfarande religionens minskande betydelse i samhället, det som 

uppmärksammas är dess dimension, eller om man vill, religionbegreppets utvidgning till den 

kulturella och identitetsskapande dimensionen.60  

                                                 
57 McGuire, Meredith B., Religion. The Social Context, Belmont 2002, s. 285-289. 
58 Frykman, Jonas, Dansbaneeländet. Ungdomen, populärkulturen och opinionen, Stockholm 1988, s. 10; s. 80. 
59 Brown, The Death of Christian Britain, sekularisering sedd i denna bemärkelse var ett fenomen som skedde i 
Storbritanien på 1960-talet enligt Brown, för det var då som kristendomens diskurs dog, d.v.s. förlorade sin 
kulturella hegemoni. 
60 Man kan ankynyta här till Blaschke som de facto vidare utvidgar religionsbegreppet i funktionell bemärkelse, 
där remaskuliniseringssträvanden satte upp en religiös ram för mannens offentliga liv, det viktiga var inte att 
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Klass 

Den som hävdar att begreppet ”klass” är ett relativt enkelt definierat begrepp vill jag hänvisa 

till den engelske historikern Peter Gay och hans monumentala trebandsverk om medelklassen 

som täcker merparten av 1800-talet fram till första världskrigets utbrott.61 Gay vill – influerad 

av freudianskt och ny-freudianskt tänkande – framhäva erfarenheten och subjektiviteten, 

m.a.o. att människan som individ internaliserar kulturella och sociala ideal och normer som 

går utöver den sociala grupp eller kollektiv individen tillhör. Men på den kollektiva nivån 

utgörs medelklassen hos Gay – liksom hos Tjeder – av främst läkare, handelsmän, lärare, 

författare, politiker, journalister, tidningsredaktörer och akademiker.62 Varken det lägsta, eller 

det högsta sociala skiktet, utan det som kommer mellan. 

 Jag arbetar utifrån ett genusperspektiv, men jag måste poängtera att det är min åsikt att 

man inte kan frilägga genus från varken social klass eller religion.63 Sven Lundkvist har visat 

att frikyrkornas medlemmar utgjordes åtminstone till 1920-talet av främst lägre medel- och 

högre arbetarklass; d.v.s småföretagare, bönder och yrkesskickliga arbetare. Kvinnorna kom 

från än lägre sociala strata.64 Om vi jämför detta med kretsen kring Sydposten stämmer det 

tämligen väl när det gäller styrelsen: Lantbrukarna N. Nydolf och Nils Pehrson; pastor P. 

Haglid; lantbrukarna O. Bengtsson, Karl Larsson; konsul A. Christensen; byggmästare P. N. 

Nilsson; målarmästare J. Holmstrand; folksskollärarna Hj. Johansson och G. Nordqvist; och 

distriktsföreståndare.65 Frågan är hur detta bör kopplas till dels medlemmarna i 

församlingarna och dels till religion. Sociologen Irving Palm har i sin avhandling analyserat 

relationen mellan frikyrkorna och arbetarrörelsen i Sveriges fin de siècle. Ett av de studerade 

samfunden var SMF. Ledarna inom frikyrkorna tillhörde oftast jordbrukssamhällets över- och 

medelklass och hade i regel en akademisk utbildning. Dessa menade att arbetarfrågan gällde 

sociala relationer, och endast genom kristna etiska värderingar kunde en konsensus nås i 

samhället. Lydnad mot överheten betonades, eftersom det lutherska arvet var påtagligt. 

Däremot stödde man den icke-socialistiska arbetarrörelsen, eftersom den socialistiska ansågs 

stå för ateism, revolution och historiematerialism.66 Men Palm ställer även frågan vilket 

                                                                                                                                                         
mannen totalt negligerade kyrkan, det viktiga var att det han gjorde i vardagen var i religiöst syfte. 
Blaschke, ”Field Marshall Jesus Christ. The Remasculinisation of Religion and Modern Confessionalism”. 
61 I synnerhet Gay, Peter, The Bourgeois Experience. Victoria to Freud. Volume 1. Education of the Senses, New 
York 1984, s. 17-44, där Gay behandlar definitionsproblematiken. 
62 Gay, The Bourgeois Experience , s. 4; Tjeder, The Power of Character, s. 30. 
63 Andra dimensioner som i allmänhet skulle kunna bredda vår förståelse av kön är bl.a. etnicitet och generation. 
64 Lundkvist, Sven, Folkrörelserna i det svenska samhället 1850-1920, Uppsala 1977, s. 218. 
65 Sydposten, nr. 26 1940, s. 1, ”Skånes Missionssällskap har hållit sin årskonferens”. 
66 Palm, Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen, s. 129. 
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inflytande detta hade på medlemsnivå, genom en studie av Gävle, socknarna Stora Tuna och 

Hällestad. De flesta frikyrkliga medlemmarna (inklusive kvinnor) var av arbetarklass i dessa 

områden, mer så i metodist- och baptistförsamlingarna än missionsföreningarna. Denna 

arbetarklass majoritet avtog så småningom. Det intressanta är att dessa ”troende arbetare” ofta 

stod i ”latent motsatsförhållande till de lokala ledarna” eftersom de prioriterade sin klass och 

därmed fackföreningsrörelsen och strejker.67 Detta visar att klass kunde spela en roll i 

frikyrkorna. Även om jag inte har möjlighet att analysera förhållandet mellan ledarna och de 

manliga medlemmarna, och har religion som primärt studieobjekt, bör man ha i åtanke att de 

som stod bakom Sydposten var män av medelklassen vilkas ideal mycket väl kunde ha stått i 

motsatsförhållande till de manliga medlemmarnas.68 

Manlighet som konstruerad homosocialt och utifrån  motsatstyper 

Konstruktionen av manlighet har ibland förklarats med det teoretiska konceptet motsatstyp 

(countertype), framförallt av den amerikanske historikern George L. Mosse. Han menar att 

konstruktioner av manlighet utgörs av stereotyper där synen på en man som individ försvinner 

och ses i stället som representerande en typ; däremot förstärks denna positiva stereotyp av en 

negativ, nämligen motsatstypen, d.v.s. män i direkt opposition till den normativa formen av 

manlighet, de som stod i periferin och var marginaliserade av samhället. Mosse nämner bl.a. 

judar och sexuellt avvikande (homosexuella) som exempel. Men han anser att det manliga 

idealet som utgör stereotypen har varit i stort oförändrat under de senaste tvåhundra åren, 

egenskaper såsom viljemakt, heder och mod har varit centrala i konstruktionen av 

manlighet.69 Tjeder har emellertid i sin studie visat att motsatstyper spelade en mer 

komplicerad roll än vad Mosse hävdar; de kunde i hög grad hota manligheten snarare än 

stärka den.70 Tjeder har, menar jag, rätt i detta. Jag anser att motsatstyper har en viktig 

funktion i identitetsskapandet och de kan med fördel anknytas till diskursanalys. Begrepp 

(moment, element, nodalpunkter) får nämligen ofta sin mening även i egenskap av vad de inte 

är. Däremot uppstår inte mening genom negationer allena. Som vi minns bringas mening 

genom att moment i en diskurs intar differentiella positioner i relation till flera moment. 
                                                 
67 Palm, Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen, s. 163-165; s. 172. 
68 Det råder brist på källor från församlingsmedlemmarna i SMS, därför har jag inte kunnat jämföra deras 
konstruktion av manlighet i relation till Sydpostens.  
69 Mosse, George L., The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity, New York 1996, s. 56-76, andra 
exempel på motsatsyper är zigenare, återfallande brottslingar och vanvettiga, till detta knöt man an karaktärsdrag 
som var i motsats till manlighet, såsom sjukdom (främst mental),  fulhet och kvinnlighet (dock inte som 
motsatstyp, men som underordnad och essentiell partner, med annorlunda skönhet och en passiv natur), således 
konstruerades ideal manlighet externt och internt; s. 4. 
70 Tjeder, The Power of Character, s. 284. 
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Poängen med att inkludera motsatstyper är snarare att konfrontera dem med en teori som i 

större hänseende tar hänsyn till de mentala strukturernas komplexitet. 

 Slutligen innebär detta teoretiska koncept att manlighet är ”largely a homosocial 

enactment”.71 Detta innebär att manliga diskurser inte kan konstrueras utifrån kvinnliga; 

skulle de göra detta vore manlighetskonstruktionen heterosocial. Männens sociala olikheter är 

den centrala premissen för denna tes, innebärande att ”masculinity is constructed differently 

by class culture, by race and ethnicity, and by age. And each of these axes of masculinity 

modifies the others”.72  

 Huruvida detta antagande håller  i en konfrontation med det frikyrkliga pressmaterialet 

återstår att se. 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med föreliggande undersökning är att studera och analysera bilden  av manlighet och 

manliga ideal i det frikyrkliga samfundet SMS och hur dessa förhåller sig till grundläggande 

kristna värderingar och normer. Avsikten är alltså att undersöka  konstruktionen av kristen 

manlighet.  

Den övergripande frågeställningen är:  

• Kan man urskilja en kristen manlighet, d.v.s. som specifikt grundar sig på 

kristna värderingar och normer? Eller speglar bilden av det manliga snarare 

sekulära normer och ideal utan direkt koppling till kristna värderingar? 

 

Detta aktualiserar flera konkreta frågeställningar : 

• Vilka egenskaper framhävs som god manlighet? Vilken roll tillmäts den kristna 

tron, andligheten och moralen? Hur framställs den kristna manligheten i relation 

till det omgivande samhället? Läggs betoning på något speciellt skede i livet, 

exempelvis ungdomen? Vilken roll spelar framträdande kristna personligheter 

som exempel på god manlighet, nämnvärt Jesus Kristus? Vilka hot- och 

motbilder till god manlighet förs fram? Och hur relateras det manliga till det 

kvinnliga?  

                                                 
71 Michael Kimmel citerad i Tjeder, The Power of character, s. 21; se även Tosh, John, “Middle-class 
masculinities in the era of the women´s suffrage movement, 1860-1914, Manliness and Masculinities in 
Nineteenth-Century Britain, New York Limited 2005, där Tosh visar hur manlighet hos den brittiska 
medelklassen konstruerades i en homosocial miljö såsom internat, biljardrum, universitet m.m. och hur detta 
manlighetsideal – som framhävde styrka, lojalitet, autonomi – hotades av suffragetterna.  
72  “Introduction”, Men´s Lives, red. Kimmel, Michael S. & Messner, Michael A., New York 1989, s. 11 i 
introduktionen. 



 22

 

Diskursanalys, manligheten som homosocial och konstruerad utifrån motsatstyper ligger på en 

hög abstraktionsnivå, därför är ett sekundärt syfte att utvärdera dessa teoriers förklaringsvärde 

i  deras möte med empiri.  

Hypotes 

I min studie utgår jag från hypotesen att det frikyrkligt kristna manlighetsidealet konstrueras  

utifrån både specifikt kristna och mer sekulära  normer och ideal. Förutsättningen är alltså att 

den frikyrkliga manligheten framträder ur en diskursiv kamp mellan kristna ideal och ideal 

utanför den kristna kontexten, d.v.s. sekulära ideal. M.a.o. ligger det kristna manlighetsidealet 

i ett spänningsfält mellan äldre kristna värderingar och nyare ideal som på många sätt står i 

motsättning till dessa. 

Källor och avgränsningar 

Mosse skriver att krig ”strengthened the male stereotype, and the enemies of masculinity 

provided its foil”.73 Detta bildar utgångspunkten för undersökningens kronologiska 

avgränsning, nämligen tiden runt andra världskriget, ca 1939-1945. Även om Sverige inte var 

direkt inblandat torde krigets händelser i hög grad vara närvarande i veckotidningens innehåll.  

Studien bygger primärt på tidningsmaterial avsett i första hand för en skånsk läsekrets  men 

den regionala aspekten är inte av någon större betydelse, eftersom det primärt är den religiösa 

aspekten av manligheten som står i fokus.  

 Det primära källunderlaget kommer att utgöras av veckotidningen Sydposten. Kristlig 

veckotidning.74 Slumpvisa nedslag i Svensk veckotidning kommer även att göras, primärt för 

att se huruvida SMS manlighetskonstruktion var utbredd även nationellt. Jag ser dessa källor 

som uttryck framför allt för styrelsens och de ledandes manlighetsideal, inte medlemmarnas. 

Dessa veckotidningar har karaktären av uppbyggelselitteratur, som ger uttryck för dessa två 

organisationernas samhälls- och människosyn, därför torde de vara bra källor i sökandet efter 

kristen manlighet. 

 I minnesskriften till SMS hundra-års jubileum kan man läsa att deras tidning uppstod 

såväl för spridning av information som uppyggelse. Den hette Sydposten mellan åren 1935-

1947 och hade som huvudredaktör pastor Erik Nylander t.o.m. februari 1944, som därefter 

                                                 
73 Mosse, The Image of Man, s. 55. 
74 Hädanefter Sydposten. 
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ersattes av en Eric B. Jönsson. Artiklarna skrevs främst av redaktionen, diverse pastorer och 

kristna akademiker, ofta föll dessa samman. Det var inte ovanligt att pastorer och rektorer ur 

andra frikyrkliga samfund publicerades. Religionssociologen Anita Boij har i sin avhandling 

om pastorers predikningar inom SMF i nutiden påpekat pastorernas roll som förmedlare av 

ideologi.75 I det här fallet kan vi i stället tala om förmedlare av diskurser. Däremot kommer 

denna förmedling – som nämnts tidigare –  inte att komma till uttryck i dess ”subjektifiering”. 

Före 1935 hette tidningen Skånes missionssällskaps tidning och hade bildats 1897. Efter 1947 

bytte den namn återigen, nu till Missionstidning för Skåne och Blekinge.76  

 I denna studie behandlas Sydposten som uppbyggelselitteratur. Visserligen behandlar 

innehållet ofta pågående händelser i världen och samhället, men detta sker uteslutande ur ett 

kristet perspektiv. Innehållet har vad litteratursociologen Åke Kussak kallar  svag 

klassifikation.77 Allt innehåll tjänar samma moraliskt och andligt uppbyggande syfte, även om 

det kan kategoriseras i artiklar, ledare, familjenotiser, berättelser, dikter m.m.  

Disposition 

I  det första avsnittet ovan diskuterades tidigare forskning med utgångspunkt från kristen 

manlighet. De följande avsnittet ägnades åt en utveckling de teoretiska och metodologiska 

koncept som ligger till grund för denna studie. Analysen är förlagd till del två och är tematiskt 

uppbyggd. Den frikyrkligt kristna manlighetsdiskursen analyseras i relation till den 

frikyrkliga- och den sekulära diskursordningen. De skönlitterära berättelserna har analyserats i 

ett eget avsnitt, eftersom de ger en någorlunda samlad bild av ”god manlighet”. I ett 

avslutande kapitel ges en samlande återblick och slutsatser. 

                                                 
75 Boij, Anita, Jorden är mörk och svart. Vad som rör pastorer i Svenska Missionsförbundet när de ska predika 
om samhället, Uppsala 2002, s. 35; s. 59. 
76 Svärd, ”Historik”, s. 62-63; s. 185. 
77 Kussak, Åke, Författaren som predikant. Ett frikyrkosamfunds litterära verksamhet 1910-1939, Stockholm 
1982, s. 72. 
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II. Kristen manlighet i Sydposten 
 I denna del analyseras konstruktionen av manlighet i veckotidningen Sydposten i tre kapitel 

på grundval av de teoretiska premisser som skisserades ovan. Framställningen är som nämnts 

tematisk. Först behandlas den kristna manligheten i anlutning till krig och det militära, 

därefter till populärkulturen och slutligen i berättelserna. 

Kristen manlighet, krig och det militära 
I min Faders hand jag bliver 

Till ett vapen i hans strid. 

Genom mig han ovän giver 

Sår, som bringar denne frid. 

I mig själv jag icke äger 

Någon duglighet och makt, 

Men i Herrens hand jag väger 

Tungt, han så i ordet sagt.78 

 
Krig aktualiserar manlighet och manliga ideal i högre grad än fredlig tid gör, enligt bl.a. 

George Mosse.79 Sydposten hade att ta ställning till huruvida krig och dess effekter i form av  

död och lidande någonsin kunde rättfärdigas ur en kristen synpunkt. Dessa artiklar visar 

emellertid på mansideal som Sydposten ger uttryck för när det gäller bilden av en god soldat 

och krigare. I detta var konstruktionen av kristen manlighet uteslutande homosocial. 

Artikuleringen hade formen av diskursiv kamp mellan en frikyrkligt kristen- och en militär 

manlighets diskurs. Eller rättare sagt, vi kan endast se att Sydposten förde kampen genom dess 

artikulering och reartikulering. Det är ur denna som den frikyrkligt kristna manligheten 

framträder.  Redan 1939 kunde man skönja denna diskursiva kamp: 

 

[…] det odlas nu i allt flera länder en ny människotyp […] med full avsikt 
en ungdom i nationalistisk och egoistisk anda, en ungdom som skall bli 
osentimental, inhuman, grym och brutal, med ’manliga’ dygder, med 

                                                 
78 Sydposten, nr. 6 1939, utdrag ur dikten ”I min Faders hand” av Theo Doros, en pseudonym för pastor O. Th. 
Lantz.  
79 Mosse, The Image of Man, s. 55. Se även Horne, John, “Masculinity in politics and war in the age of nation-
states and world wars, 1850-1950, Masculinities in Politics and War. Gendering Modern History, red. Dudink, 
Stefan, Hagemann, Karen & Tosh, John, Manchester and New York 2004, s. 31 där Horne framhäver ”the 
military as a source of masculine authority and a privileged arena of male activity”. 
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krigiska instinkter, med muskler, med fanor och armbindlar – 
morgondagens mot-människa. Råheten, bestialiteten […] proklameras till 
dygder.80 

 

Ur Sydpostens perspektiv började egenskaperna (momenten) ”osentimentalitet”, 

”inhumanitet”, ”grymhet”, ”brutalitet”, ”krigiska instinkter”, ”råhet” och ”bestialitet” att 

artikuleras till moment i manlighetsidealets ”inre” egenskapsideal, och ”muskler” och ”fanor 

och armbindlar” i det ”yttre” fysiska idealet. Detta relaterades direkt till ”manliga dygder”.81 

Vidare var det ungdomen som främst hotades av dessa ideal, vilket framkom vid flera 

tillfällen.82 Vid första anblicken förefaller det som om den militära manlighets diskursen av 

Sydposten sågs som hegemonisk, men tidningen hade vid flera tillfällen öppet motsatt sig 

dessa ideal, och i många fall reartikulerat dem till moment i det egna manlighetsidealet. För 

konstruktionen av det egna manlighetsidealet var Sydposten beroende av en diskursordning, 

nämligen frikyrklig kristendom: 

 

Varje handling att på våldets väg skaffa sig sin förmenta rätt strider mot det 
centrala i Jesu förkunnelse och liv. Han har lärt oss respekt för nästans liv 
och varit oss ett föredöme för handling. […] Krig är synd i koncentrerad 
form. Och på krig följer nöd och lidande och ökad antikristlig aktivitet.. […] 
Just nu behövs en kristen offergärning.83 

 

Krig kunde inte rättfärdigas då det bröt mot den frikyrkligt kristna moraldiskursen, som 

givetvis hade sin grund i teologidiskursen.84 Krig – som föder våld, lidande och nöd – stod i 

direkt motsättning till kärlek och goda handlingar. Detta utvidgades till att bryta mot den 

frikyrkligt kristna teologidiskursen där krig uppfattades som synd och rent av ”antikristlig 

verksamhet”. I artikeln ovan skymtar ett alternativ till detta, nämligen Jesus, som har varit ett 

”föredöme för handling”. Man kan redan här notera hur olika diskursordningar, diskurser och 
                                                 
80  Sydposten, nr. 34 1939, s .9, ” En ny människotyp” av Professor Ehrenpreis; detta  kontrasteras indirekt i en 
artikel publicerad veckan därpå där den ”universella, absoluta moralen, förankrad i gudstron […] lika gällande 
för alla, individer, grupper, folk, raser […]” betonades. Sydposten, nr. 35, s. 1 och 5, ”Krig avvärjdes i Munchen 
men fred blev det icke.  Moralen har icke förbättrats i Tyskland. Ronald Fangen analyserar nazismen”, av E. J-n. 
81 Detta är även fallet i Svensk veckotidning, nr. 35 1941, s. 1, ”Fredagen”: DET MANLIGA IDEALET står sig 
tämligen genom tiderna. Det sköter fostran, skola och propaganda om. […] så skall det vara ´man´ visa något av 
brutalitet och styrka. […] sköta kämpalek och slåss för land och ära.  
82 Se Sydposten, nr. 1 1942, s. 6, ”Drömmar och framtidssyner” av Harald Wejryd: ”Alla väntar på ungdomens 
insats. Hela världens hopp står till oss unga”.  En annan artikel hävdade att ungdomen var ”bärare av 
revolutionsviljan”: Sydposten, nr. 14 1943, s. 4 och 8, ”Ungdomen vid skiljovägen” av major K. Hartelius. 
83 Sydposten, nr. 40 1939, s. 5, 6 okt., ”Nu behövs en kristen gärning” av Gottfrid Holm.  
84 Många frikyrkliga samfund hade ingen enhetlig teologisk lära förrän långt in på 1900-talet, detta gäller i 
synnerhet SMF: Boij, Jorden är mörk och svart, s. 59; Klefbeck, Alarik, Etiska idéer i svensk frikyrklig 
religiositet, Svenska kyrkans diakonistyrelse 1928, s. 76. Det råder ingen tvekan om att SMS teologidiskurs 
ingick i deras manlighetsdiskurs, i många fall refererar man antingen direkt eller indirekt till Bibeln, och i 
synnerhet Jesus Kristus. 
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momenten inom dessa skär igenom varandra i sin kamp för betydelsebildning. Detta är 

innebörden av deras differentiella positioner, vilket kan urskiljas tydligt i Sydpostens 

övertagande av militär terminologi i konstruktionen av kristen manlighet: 

 

Våldsmentaliteten undantränger de mänskliga hänsynen på ett förfärande 
sätt och brutaliteten – för att inte säga bestialiteten – firar allt större 
triumfer. ’Vad som i dag behövdes vore en m i l i t a n t humanism, en 
humanism som upptäckte sin mandom […]’. […] ’Vad som behövs, är en 
viljans, självbevarelsens och beslutsamhetens humanitet. Friheten måste 
upptäcka sin mandom, den måste lära sig att iföra sig harnesk och försvara 
sig mot sina dödsfiender’. 
    Och med vilka vapen? Med rättfärdighetens vapen till höger och till 
vänster, med sanningens och kärlekens oövervinnerlighet, den kärlek som 
kan lida, blöda och offra men aldrig svika. Den måste med ett ord bli en k r i 
s t e n h u m a n i s m.85 
 

Den militära diskursen har även i detta utdrag vid första anblicken en hegemonisk karaktär i 

konstruktionen av manlighet. Även om militarism förknippad med våldsmentalitet stod i 

opposition till humanism, var den icke dessto mindre något manligt. Vägen att nå frihet och 

humanism var på grundval av den militära diskursens moment. Sydposten citerade och 

instämde med Thomas Mann när han skrev att friheten ”måste upptäcka sin mandom”, att 

”lära sig att  iföra sig harnesk och försvara sig mot sina dödsfiender”. Sydposten gick vidare 

och skrev att de vapen som krävdes för detta är ”rättfärdighet”, ”sanning” och ”kärlek”. Det 

som sker här är att Sydposten reartikulerar den militära diskursens moment – eftersom de ses 

som hegemoniska i ”mandomen” – till moment inom den frikyrkligt kristna 

manlighetsdiskursen. M.a.o. omslöts de kristna momenten sanning, kärlek och rättfärdighet 

kring militär terminologi eftersom denna ansågs vara rådande i manlighetsidealet. Vi kan se 

redan här att den sekulära diskursordningen var – genom den militära manlighetsdiskursen – i 

hög grad närvarande i konstruktionen av frikyrkligt kristen manlighet.  

 Den kristne mannen var en stridsman i lika hög utsräckning som en soldat, däremot 

hade han andra vapen till hands: 

 

I den himmelske konungens armé skall varje stridsman vara iklädd hela 
Guds vapenrustning. Varje morgon skall en kristen ikläda sig denna rustning 
för att kunna möta dagens alla frestelser och övervinna det onda. […] en 
kamp icke mot kött och blod, utan mot furstar och väldigheter och 
världshärskare, som råda här i mörkret, mot ondskans andemakter i 

                                                 
85  Sydposten, nr 39 1939, s.4, ”Två minuter bara. Humanism”, av Göte Ståhl som citerar Thomas Mann. 
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himlarymderna. […] I bönen hämtar den troende människan kraft för dagens 
strider. […] trons sköld […].86 

 

Som kristen (man) var man en ”stridsman” i den ”himmelske konungens armé”, men kampen 

var långt viktigare än mot någon med ”kött och blod”, det var i stället högre onda väsen som 

bekämpades, med vapen och krafter som ”tro” och ”bön”. Kampen relaterades till ett 

evighets- och andlighetsperspektiv som vida översteg de tidsbundna jordiska krig i betydelse: 

 

Av all kamp som kämpas på jorden är ingen värdefullare och viktigare än 
kampen för det andliga och eviga livet, kampen för att finna Gud och genom 
honom bliva en gudsmänniska som når sin eviga bestämmelse.87 

 

Det är alltså tydligt att moment från den militära manlighets diskursen reartikulerades till den 

frikyrkligt kristna. Däremot intog de andra differentiella positioner i relation till andra 

moment, och fick således en ny betydelse. Detta är emellertid inte entydigt eftersom man från 

veckotidningens sida även tog direkt avstånd till den militära diskursen. Soldaterna var i 

moraliskt hänseende förflackade, det kunde ses i ”svordomslasten” som likställdes med ett 

”militärt attribut”: 

 

Vi kan lyssna till en fältpastors erfarenheter […]: ’En del iogönenfallande 
brister i moraliskt hänseende finns dock bland de inkallade. Dit hör bl.a. 
svordomslasten, som blivit så vanlig i Beredskaps-Sverige, att det nästan 
kan kallas ett militärt attribut.[…]’ 88  . 

 

 Ett annat exempel på detta var det ökade behovet av hemskydd i Sverige och hur de kristna 

männen skulle förhålla sig till detta: 

 

Det har ingen militär karaktär, intet bruk av vapen, ingen aggressiv 
innebörd. Det har uteslutande samaritära och hjälpande syften. […] Ett antal 
av de troende unga män, som för sitt samvetes skull icke kunna bruka vapen 

                                                 
86 Sydposten, nr. 8 1943, s. 1, ”En kristens vapenrustning” av G. Mollnäs. 
87 Sydposten, nr. 19 1943, s. 8, ”En Guds kämpe” av G. Mollsnäs. I en annan artikel skrev Sydposten om den 
engelske generalen Gordon i Palestina. Generalen framstod som en stor ledare för att han var ”ödmjuk” såsom 
Kristus, vilket han visade genom sin bedjan: ’I morse fick jag ett telegram från England, i vilket jag blev omdedd 
att åtaga mig en sak, som jag hela mitt liv längtat efter att utföra. Detta uppfyllde mig med en sådan glädje, att 
jag kände mig stå i fara att bliva högmodig. […] jag skulle stiga av min häst och gå litet avsides för att ödmjuka 
mig inför Gud.’ Ödmjukhetens väg var för general Gordon en väg till storhet. Men samma väg leder till storhet 
för dig, unge vän. Därför att Kristus ödmjukade sig, blev han upphöjd. Aldrig har verklig storhet vunnits på 
någon annan väg än ödmjukhetens. Sydposten, nr. 1 1943, s. 3, ”Vägen till storhet”. 
88 Sydposten, nr. 21 1943, s. 6, ”Front mot svordomslasten! Den språkreform vi främst behöva” av Tage 
Hemmingstam. 
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mot sina medmänniskor, hava erbjudit sig att i full utsträckning deltaga i 
detta hemskydd […]89 

 

Det var just vapnen som brukades i det militära som utgjorde ett stort orosmoment, även 

bland de unga i ”14-17 års åldern”, som bl.a. i Vänersborg kunde ledas 

 

[…] ’till kostnadsfri utbildning, omfattande skjutning med gevär, 
kulsprutegevär och kulsprutepistol, kartläsning, orientering och 
sjukvårdstjänst’.- I annonserna angavs också, att ’detta var något för pojkar’ 
[…]. […] Och inte minst borde man vara inställd på att hos det unga 
uppväxande släktet i stället för krigsmentaliteten inpränta de etiska kraven 
att hjälpa ungdomen […].90 

 

Dessa vapenövningar kunde leda till en ”krigsmentalitet”, något som Sydposten ville 

bekämpa. Frikyrkorna hade under kriget s.k. ”fältpastorer” verksamma bland de inkallade 

soldaterna. En av dem skrev i Sydposten om sitt besök på ett soldathem: 

 

’Soldaterna bli inte individer på samma sätt som annars. De bli 
beståndsdelar i en stor massa. […] Men modet svek dem, de vågade inte 
vara annorlunda än andra. Glädjande nog har jag också mött frimodiga 
kristna som icke blygts att bekänna sin tro. Man har respekterat dem, inte 
minst på grund av deras frimodighet. De ha utövat ett ett mycket gott 
inflytande och ha i många fall fått vara sina kamraters själasörjare.’ 
 Att det moraliska modet icke alltid håller jämna steg med det fysiska modet 
hos våra svenska mannar, har man på olika håll nödgats konstatera. Säkert utföra 
dock våra fältpastorer ett gott evangeliskt arbete bland de inkallade.91 

 

Soldaten blev alltså en ”beståndsel i en massa”, endast de som hade ”moraliskt mod” och 

vågade erkänna sin tro kunde räknas som individer och dessutom ha ”mycket gott 

inflytande”.92 Vissa av de inkallade soldaterna var alltså kristna, och dessa kontrasterades mot 

sina icke-troede vapenkamrater, så skriver exempelvis en tidigare inkallad: 

                                                 
89 Sydposten, nr. 42 1939, s. 4, ”Positiv pacifism. (Deltag i hemskyddet)”. En annan artikel talar exempelvis om 
kriget som orättfärdigt och ont, något som kristna inte har något att göra med: Sydposten, nr. 2 1940, s. 
4, ”Kristendom och krig. Skillnaden på anfall och försvar”. 
90 Sydposten, nr. 12 1945, s. 4, ”Fostra ungdomen för freden!” av E. J-n. 
91 Sydposten, nr. 1 1941, s. 4, ”Klippt och kommenterat. Fältpastorns arbete”, pastor Gösta Nicklasson i Uppsala 
citeras. Samma resonemang fördes i exempelvis Sydposten 1940, nr. 42, s. 4, ”På en gång försvarsvän 
och ’antimilitarist’”. I denna artikel stod det att läsa att ”höga soldatiska mål” var ”obetingad lydnad för krigets 
skrivna och oskrivna lagar och för militära överordnade samt i handel och vandel ett obetingat underordnande 
under det egna landets och den egna härens nationella intressen utan att att tillåta sig vare sig själv eller andra 
någon enda kättersk fundering över huruvida man möjligen gör orätt mot någon med sina krigiska hjältedater 
[…]”. Mot detta ville man framhäva att ”soldaten är också en människa, ansvarig såsom individ och ansvarig 
såsom medborgare av sitt folk […]”. 
92 Vid ett annat tillfälle skriver man att militärerna blev omänskliga, med deras hårda drag och krigets inverkan 
var det svårt att se dem som civilpersoner: ”[…] de ha övervunnit det mänskliga, och presterat det omöjliga. När 
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[…] Det är lördagskväll […] allmän permission till kl. 23. […] Jag känner 
mig så oändligt tacksam för att jag får vara ung och kristen. Att jag fått mina 
ögon öppna för det som är värdefullare än dans, sprit och sexuella 
förvillelser. […] Ja, vad skulle jag ha varit om inte Kristus i tidiga 
ungdomsår korsat min väg? […] Men tanken dröjer vid ännu en sak, som 
betytt mycket för mig – församlingen. För mig är ju Svenska 
Missionsförbundet ’fädernas kyrka’.93 

 

Medan hans kamrater brukade sin permission till ”dans, sprit och sexuella förvillelser” valde i 

stället denna soldat att besöka sin församling, hans tro var ”värdefullare” än detta. 

Församlingen intog alltså en central ställning i denna redogörelse. En god kristen man skulle 

värdera och vara aktiv i sin församling. Den kristna trons betydelse för det militära 

framhävdes också genom historiska exempel, som artiklarna om Oliver Cromwell och ”den 

Cromwellska armén”: 

 

Det var en sträng krigstukt i den Cromwellska armén. Plundring eller 
övergrepp eller råhet i ord eller handling tolererades icke. Gudstjänster och 
bönestunder hörde däremot till ordningen för dagen. – Bibel och bibeldelar 
fanns i var mans ränsel och lästes flitigt. – Andan i den Cromwellska hären 
var djupt religiös, och Cromwell själv föregick i detta hänseende med bästa 
exempel. Han hade en varm gudsförtröstan och denna hans tro verkade 
starkt uppmuntrande på varje enskild man i hären, och aldrig varken förr 
eller senare torde det ha funnits en här som varit så fylld av gudsförtröstan 
och så stark i tro på det rättfärdiga i sin uppgift som den cromwellska.94 

 

Gentemot ”råhet i ord eller handling” uppställdes ”gudstjänster”, ”bönestunder” och 

bibelläsning som bidrog till en ”religiös anda” i hären. Cromwell själv utgjorde det bästa 

exemplet genom sin ”gudsförtröstan” och ”rättfärdighet”. Sydposten ville här – genom ett 

historiskt exempel av en stor aktör – framhäva att manligheten kunde grundas på kristna 

värderingar och leverne.95 

                                                                                                                                                         
man allt som oftast ser tidningarnas krigsbilder med hopar av lika uniformerade soldater, ha vi så svårt att fatta, 
att dessa vapenbärande män med hårda drag för endast något år sedan voro civilpersoner utan tanke på krig och 
människoslakt. Man undrar hur dessa ’mannar’ se ut invändigt efter den yttre metamorfosen”. Sydposten, nr. 9 
1944, s. 4, ”Människan under masken” av pastor Einar Genitz. 
93 Sydposten, nr 1 1943, s. 8, ”I beredskapstider. Minnen och reflexioner” av Hjalmar Enestig. 
94 Sydposten, nr. 30 1944, s. 1, ”Glimtar ur Englands historia. Oliver Cromwell och hans ’Järnsidor’. Strid 
mellan kung och parlament” av E. J-n. 
95 Ett annat exempel är en artikel om Abraham Lincoln, till ”sin läggning var han djupt religiös, och i livets och 
prövningens skola fördes han fram till en starka [sic!] tro på försynens ledning”. Sydposten, nr. 7 1944, s. 
8, ”Abraham Lincoln. Nybbyggarsonen som blev president och befriade millioner människor ur slaveri” av E. J-
n. I Svensk veckotidning, nr. 27 1941, s. 10, ”Fem män berömma fem böcker!” berömde en major, Ernst 
Kilander, boken Gud i beredskapen. Personliga vittnesbörd. Han menade att den ”[…] är en hälsokälla som våra 
män borde söka sig till […] den vill giva och fostra tvenne betydelsefulla egenskaper: styrka och manlighet. Vi 
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Vid några tillfällen knöt man som vi har sett även det militära till nöjeslivet, i det att de 

båda sågs som ”tecken på moralisk slapphet”: 

 

Dels får våra militära och övriga åtgärder sitt värde allt efter den andliga 
kvalitet, som folket besitter. […] Detta samband mellan materiell och andlig 
upprustning bör icke minst tvinga oss till moralisk självbesinning och till 
stärkande av våra andliga positioner. […] Endast om striden gäller att 
tillförsäkra oss och våra efterkommande ett liv under stigande 
gudsgemenskap, ökad andlig aktivitet och vidgad kärleksgemenskap är 
dagens stora kamp och försvarsberedskap berättigad. […] nära ¼ av alla 
anhållna fyllerister är ungdom under 25 år […] det s.k. dansbanefylleriet 
ökat med 759 % under de sista 11 åren. […] tecken på moralisk slapphet 
och andlig dekadens. […] moralisk självtukt och andlig träning […]96 

 

 Målet med det militära skulle vara stärkandet av ”andlig kvalitet” och ”kärleksgemenskap”, 

så att samhället inte skulle försätta i det materiella med dess ”fyllerister” och 

”dansbanefylleriet”. Alarik Klefbeck har i sin berömda avhandling från 1928 sökt att 

kartlägga den frikyrkliga etiken. I behandlingen av den troendes möte med den utomstående 

världen ser han en ”relativ negativism” i frikyrkosamfundens senare utvecklingsskede. Bl.a. 

Waldenström och SMF skiljde starkt mellan den troende och världen, men detta innebar också 

att världen skulle kristnas och förbättras, framför allt moraliskt och socialt.97 Som delvis redan 

framgått var detta inte entydigt, eftersom denna förbättring – här talar vi om god manlighet – 

kunde ske på ”världens” premisser.98 Ytterligare ett exempel är recensionen av en  bok om 

den tyske anti-nazistiske tyske protestantiske prästen Richard Niemöller: 

 

Militär och tillhörande marinen deltog han i världskrigen […] tillerkändes 
de högsta utmärkelser, som kunde utdelas, men under krigstjänsten oroades 
han av det meningslösa och grymma i mördandet och förstörelsen och 
omöjligheten i att förena det hela med en kristen moral. – Därför kunde inte 
Niemöller efter kriget gå tillbaka till militäryrket. […] öde icke böra ligga 
hos militären utan i ’skolan, kyrkan och familjen’. 
    Niemöller blev präst men därmed ock en stridsman mer än 
någonsin. ’[…] Han ville uppfostra ungdomarna till rättfärdiga, goda 
kristna, som också skulle vara goda tyskar’.99 

 
                                                                                                                                                         
rusta oss för ofredens dagar, men är det inte oändligt mycket betydelsefullare att vi bereda oss för fredens 
evighet. […] vill innerst inne och främst väcka de många inkallade, och därför förtjänar boken att spridas, läsas, 
begrundas, efterlevas”. Att ”väcka” de inkallade innebar alltså – enligt majoren – att fostra dem i ”styrka och 
manlighet”. Dessa blev således moment i den frikyrkligt kristna manlighetsdiskursen.  
96 Sydposten, nr. 11 1940, s. 1 och 8, ”Moralisk självbesinning – krav och gåva” av pastor Joel Kullgren. 
97 Klefbeck, Etiska idéer, s. 76; s. 172-176. 
98 D.v.s. genom reartikulering av den militära manlighetsdiskursens moment. 
99 Sydposten, nr. 15 1939, s. 1; s. 5, ”En bok om Martin Niemöller. En heroisk kamp för det mänskliga”. 
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Det militära livet artikulerades här först som den kristna moralens antites, men därefter till 

reartikulerades ett militärt moment, ”stridsman”, till den frikyrkligt kristna 

manlighetsdiskursen, men då i anslutning till andra moment. Det samma gällde synen på Jesus 

som nu började att framställas som ”rättfärdighetskämpe”, ”föredöme” och ”ledare”: 

 

Jesus betraktas ej längre som den självbedragne profeten, livsförnekaren och 
fantasten. Han har nu i vida kretsar fått en stark position. Han har blivit 
rättfärdighetskämpen och sanningsförkunnaren. Han är den store 
ofrånkomlige, föredömet och ledaren.100 

 

Vidare framställdes vardagslivets (troende) människor som hjältar, exempelvis missionärer:  

 

Herren vår Gud har mobiliserat en här för att nedslå ondskans makter. Han 
har utrustat dem med vapen som, äro andliga, ’med rättfärdighetens vapen 
både i högra handen och vänstra.’ Under korsets fana har de kämpat. […] 
våra hemgångna syskon hava varit tappra stridsmän trogna frontsoldater. De 
hava varit hjältar och hjältinnor som icke kunnat vika. De ha hårda strider 
utkämpat och vunnit. […] Men huru hava hjältarna fallit? De hava fallit som 
hjältar med Jesusnamnet på sina bleka läppar. Vi känna saknad efter dem, 
dyrbara voro de för oss, och stridsvärden hava förgåtts. […] 
       Men flera av våra predikanter och missionärer hava fallit inom Sv. 
Missionsförbundet. Bland dem nämner jag pastor Fritz Petersson, 
Stockholm, en hjälte bland hjältarna. […].101 

 

I denna artikel påtalades både ”hjältar” och ”hjältinnor”, däremot exemplifierades dessa 

endast med män.102 De kristna hjältarna hade, som vi har sett, också vapen, bl.a. 

”rättfärdighet”. De var också ”stridsmän” och ”frontsoldater” och de hade fallit som ”hjältar 

med Jesusnamnet på sina bleka läppar”. Även om detta också gällde kvinnor, kvarstår det 

faktum att det i hög grad är ett manlighetsideal som reartikulerar moment från den militära 

diskursen samtidigt som den sätter dem i differentiella positioner med moment från den 

frikyrkligt kristna diskursordningen. Detta faktum är tydligt uttalat i en annan artikel, här 

framställdes också Jesus Kristus som den stora inspiratören: 

                                                 
100 Sydposten, nr. 45 1939, s. 1, ”En utomordentlig uppgift. Att ’skapa skapare av ett nytt samhälle’”, av Oskar 
Terning.  
101 Sydposten, nr. 27 1941, s. 5, ”’Huru hava hjältarna fallit.’ Minnestal i Vinslöv den 22/6 1941” av Ture 
Danielson. I en dikt ur ett annat nummer kan man skönja liknande andliga vapen: ”Upp, kristen, upp till kamp 
och strid!/ Med Andens kraft dig rusta/Mot köttet och en farlig tid,/Mot världen och dess lusta. […]Tag trones 
sköld, bind Andens svärd […].  Sydposten, nr. 8 1945, s. 1, ”Det lönar sig att kämpa.” av J. Åström. 
102 Vid ett annat tillfälle relaterates däremot tapperhet direkt till manlighet: ”Hell Er, tappre kämpar alla,/som 
stått fast i Herrens krig,/tills bud kom och han lär kalla/en och en till ro hos sig! Hell att manligt ut Ni höllo,/ock 
när striden hetast var!/Om än andra krig Er föllo,/Ni dock troget stodo kvar”, utdrag ur dikten ”På Alla Helgons 
Dag” av John Håkansson. Sydposten, nr. 44 1945, s. 1. 
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Det är en allmän uppfattning att i krig framträda de största hjältarna. 
    Dock kan det ifrågasättas, om de största hjältarna verkligen äro att 
finna bland massdödarna vid de olika fronterna. […] Den tysta kampen på 
den kulturella odlingens område förbigår man ofta. Vi ha emellertid hjältar i 
vardagens gärning, vars gärningar svårligen kunna överglänsas. […] Många 
missionärsgravar i Kongo och Kina vittna om dem som givit sina liv för att 
utföra det uppdrag, som segraren på Golgata gav. Ingen hjälte har så kunnat 
inspirera unga människor som Jesus från Nasaret. […] såg i Jesus den 
verklige hjälten och anföraren. 103  

 

Sydposten reartikulerar allstå här – återigen – moment från den militära diskursen. De 

verkliga hjältarna var inte ”massmördarna”, hjältarna återfanns i vardagen och kulturen. Dessa 

fann sin inspirration hos ”den verklige hjälten och anföraren” Jesus Kristus. Ett liknande 

synsätt var rådande i Svensk veckotidning, där Jesus visserligen framställdes som erövrare av 

”världens härskartron”, men inte med ”svärdet” som vapen, eftersom han ville vinna 

människornas ”kärlek” och ”förtroende”.104 Genom att framställa Jesus som en mäktig hjälte, 

anförare och konung uteslöt man samtidigt andra synsätt på Jesus, som kunde få stöd utifrån 

evangelierna. Jesus sågs exempelvis inte, så som han tolkats av vissa exegeter, som en 

missförstådd profet 105  Således var den sociala kontexten, kriget, närvarande i synen på Jesus. 

Kontextens betydelse för tolkningen av Jesu person framhävs också av den amerikanska 

historikern Susan Curtis som behandlar USA under slutet av 1800-talet. Curtis driver tesen att 

medelklassens protestantiska män levde i en kontext av å ena sidan feminiserad religion, å 

andra sidan individualism och industrialisering. Ur detta konstruerade man ett ”social gospel” 

där betoning lades på gemenskap, samarbete och manlighet i stället för hemmet. Jesus blev 

här ett manlighetsideal. Han sågs nu som arbetaren (hantverkaren), d.v.s. som robust, aktiv 

och fysiskt stark, vilket indikerade att han var herre över såväl ekonomin som religionen. På 

samma gång framhävdes Jesu social ansvar och förmåga att arbeta i gemenskap: 

”Individualism, and masculinity, now took on meaning only in collective endeavor”. Även 

arbetarklassens män skulle således se Jesus som en ”man´s man”.  Detta religiösa mansideal 

                                                 
103 Sydposten, nr. 13 1940, s. 4, ”Klippt och kommenterat, Om hjältar i tiden”. I Sydposten, nr. 16 1940, s. 
1, ”För andaktsstunden. Den korsfäste skall segra” framställdes Jesus som den ”mäktigaste konungen”. 
104 Svensk veckotidning, nr. 40 1940, s. 6, “Svärdets lag” av missionsföreståndare Axel Andersson. Man vände 
sig alltså mot ”de statsmän och militärer, som mena att Gud nog håller med den som har de flesta kanonerna” 
och i stället hävdade att ”Jesus kände en annan väg” där ”svärdet icke kunde bli hans vapen vid erövringen av 
världens härskartron. […] Vad han ville vinna var männisornas kärlek och förtroende”. 
105 Ehrman, Bart D., The New Testament. A Historical Introduction to the Early Christian Writings, ONew York 
2004, s. 74. 
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försvann – även för de protestantiska männen – under 1920-talet under trycket av den 

kapitalistiska kulturen, menar Curtis.106 

  Den kanadensiska historikern Pamela J. Walker har visat att manlighetsidealet i 

brittiska FA skapades genom en förbindelse till de manliga arbetarnas manlighetsideal. 

Kristen manlighet konstrueras alltså även här i en historisk kontext. I stället för fysisk styrka 

betonades andlig styrka, och det faktum att uniformer, militär rang m.m. var utmärkande för 

organisationen länkades detta samman till en av de mest manliga institutionerna, nämligen 

militären. Dessa omvända män såg sig själva – trots kritik om deras kvinnlighet – som mer 

manliga än icke-omvända män, eftersom de menade att man måste vara en riktigt man för att 

bli tronde och hålla sina åtaganden och inte som en dåre eller åsna dricka sig redlöst full.107 

Den amerikanska religionsvetaren Evelyn A. Kirkley drar samma slutsats när det gäller 

Förenta staterna under viktoriansk tid. Hon exemplifierar detta genom rörelsen Men and 

Religious Forward Movement, och hur de under åren 1911-1912 sökte visa att en sann man 

var en kristen. Detta gjorde man genom att länka kristendom med det militära och sport.108 Vi 

har däremot bevittnat att relationen till den militära manlighetsdiskursen inte var enbart 

positiv i SMS.  

  Man kan sammanfatta Sydpostens relation till den militära manlighetsdiskursen i två 

motsägelsefulla led. För det första tog man alltså avstånd från all militär verksamhet, men, för 

det andra reartikulerade man centrala moment ur den militära manlighetsdiskursen och 

positionerade dem i andra differentiella positioner. Detta jag gör att man i det här fallet inte 

kan tala om motsatsyper. Konstruktionen av kristen manlighet bör i stället ses utifrån flera 

typer (moment). Det var deras inre differentiella positioner som även konstruerades med yttre 

diskurser som frambringade en kristen manlighet.  Detta var även fallet med den kollektiva 

indentiteten i SMF mellan åren 1930-1945, som Hans Andreasson visar. Hans avhandling 

behandlar perioden mellan 1918-1993, vilket han sammanfattar med orden gripenhet och 

engagemang. Denna identitet återfinns bland de predikningar som gavs av 

missionsföreståndarna vid årskonferenserna. ”På ett helt annat sätt än tidigare”, skriver 
                                                 
106 Curtis, Susan “The Son of Man and God the Father: The Social Gospel and Victorian Masculinity”, Meanings 
for Manhood. Constructions of Masculinity in Vistorian America, red. Carned, Mark C. & Griffen, Clyde, 
Chicago 1990, s. 67-78. 
107 Walker, Pamela J., ”´I live but not yet I for Christ liveth in me´. Men and masculinity in the Salvation Army, 
1865-90”, Manful Assertions. Masculinities in Britain since 1800, red. Roper, Michael & Tosh, John, London 
and New York 1991. 
108 Kirkley, Evelyn A., ”Is It Manly to Be Christian? The Debate in Victorian and Modern America”, Redeeming 
Men. Religion and Masculinities, red. Boyd, Stephen B., Longwood, Merle W., Muesse, Mark W, Louisville 
1996. Kirkley framhäver däremot också att manligheten var under en kris, vilket hon visar bl..a. genom den 
ateistiska mansrörelsen The Freethought movement som ansåg kristendomen vara något feminint, sentimentalt 
och irrationellt, s. 81. 
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Andreasson om perioden mellan 1930-1945, ”speglar periodens predikningar sin samtid. 

Händelser och rörelser utanför Svenska Missionsförbundet kräver uppmärksamhet och 

ställningstaganden. […] Svenska Missionsförbundet identifieras med en fromhetsinriktning 

mellan statskyrklighet och Pingströrelse. Det är inte en kyrka som behöver ta politiska 

hänsyn, inte heller en rörelse som kännetecknas av sina extatiska uttryck. […] ’tredje vägens 

identitet’ […]. De svåra ofredsårens umbäranden och lidanden blir ett tecken på de hedniska 

ideologiernas orättfärdiga rötter”.109 Men trots att alla missionsföreståndare var män 

problematiseras inte detta faktum, den kollektiva identiteten uttryckt av dessa antas omfattas 

även av de kvinnliga medlemmarna.  

 

Kristen manlighet och populärkulturen 
Nu spanas det efter en ungdom, 

som icke på frasen tror, 

men i vars liv och sinne 

den levande Kristus bor. 

En ungdom i sanning buren 

av trons och andens glöd, 

en ungdom som vet vad det gäller: 

det gäller om liv eller död.110 

 
Ungdomens ökande nöjesliv, manifesterat i dans, biobesök, sexuellt umgänge utanför 

äktenskapet och sportliga aktiviteter uppmärksammades av Sydposten som tecken på andligt 

och moraliskt förfall. Här var det både män och kvinnor (eller snarare sagt unga män och 

kvinnor) som stod i fokus, det kan därför vara intressant att studera huruvida en skillnad 

konstruerades mellan de båda könen i relation till nöjeslivet.111 Sporten var ett undantagsfall, 

eftersom det endast var idrottsmän som behandlades.  

                                                 
109 Andreasson, Gripenhet och engagemang, s. 158. Under denna period var Axel Andersson 
missionsföreståndare, d.v.s. mellan 1931-1944. 
110 Sydposten, nr. 24 1942, s. 4, utdrag ur dikten ”Ungdomen vi behöva” av Mads Nielsen. 
111 Ungdomen definierades av veckotidningen åldersmässigt, de som var mellan 15-30 år gamla räknades som 
ungdom. Se Sydposten nr. 2 1944, s. 5, ”Varför har du ingen glädje i ditt arbete?” av Gustaf Landmér. Se även 
Sydposten, nr. 8 1945, s. 5, ”Varför jag inte går på bio. Ett uttalande i en aktuell fråga.” av Gustaf Landméer. I 
synnerhet då man var i ”15-16-års åkldern” var man mottaglig för negativa influenser: ”De praktiska problemen 
blir svårast i 15-16-års åldern. Kamratskapet betyder då mer än hemmet, och de unga lockas lätt ut i ett 
sällskapsliv av icke-kristen art. Dansen är utan tvivel det allra farligaste”. Sydposten, nr. 11 1945, s. 3, ”Kristen 
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Stora delar av vår ungdom gripes av det allt uppslukande nöjeslivet […] 
deras tankar kretsa blott om filmens hjältar och hjältinnor. Deras enda 
strävan går ut på att skaffa sig pengar till biografibesök eller till andra 
nöjestillställningar.  
 Endast sann, verklig kristendom kan sätta en damm för de onda och 
nedbrytande krafterna i tiden.112  

 

 Här tycks man inte göra någon skillnad mellan manligt och kvinnigt nöjesliv. I utdraget 

nämns både ”hjältar” och ”hjältinnor” vilket visar en riktning mot båda könen. Så småningom 

länkades även alkoholkonsumption och sexualitet till denna populärkultur: ”De äro inte 

främmande för varandra de två, alkoholen och dansen. […] Och en tredje bundsförvant är den 

sexuella förvillelsen”.113 Även här kan vi tala om en diskursiv kamp, mellan den 

populärkulturella och frikyrkliga sexualitetsdiskursen: 

 

[…] För några årtionden sedan gick man i kärlekens namn till storms mot 
det kyrkliga och borgerliga äktenskapet, vilket ofta ingicks – sade man – 
efter helt andra grundprinciper än kärleken […]. Kravet på att kärleken skall 
vara grundval för äktenskapet och för människors sexuella samliv är mera 
kristligt och bibliskt än dessa äktenskapsstormare visste eller ville erkänna. 
Men när kristendomen kräver trohet i detta förhållande och trohet för hela 
livet, så är detta ingenting som minskar kärlekens suveränitet utan tvärtom 
värnar om och stärker just kärlekens rätt och den sanna kärlekslyckan. […] 
de livslinjer som kristendomen uppdrager, på det sexuella och äktenskapliga 
området såväl som på andra områden, gäller icke undantagen utan regeln, 
icke abnormiteter utan det normala och rätta och riktiga, som skall vara 
högsta norm och ideal för människor.114 

 

Eftersom sexualitet berörde både män och kvinnor vände sig inte Sydposten till ett kön. 

Artikulationen kring sexualiteten vilade på att momenten ”kärlek” och ”trohet” var ”regeln”, 

                                                                                                                                                         
ungdomsfostran realistisk och positiv. Seminarielärare Gunnar Lindblad om aktuella kristna 
uppfostringsproblem”.  
112 Sydposten, nr. 7 1939, s. 4, ”Upprustning” av A. Walder. Man laborerade dock från Sydpostens sida med 
tanken på uppbyggliga filmer och teaterpjäser i Sydposten 1940, nr. 24, s. 3, ”Kristna skådespelare”: ”Man har 
för några år sedan diskuterat önskvärdheten av att filmer och och teateruppvisningar av kristligt och moraliskt 
innehåll kunde åstadkomma till motvikt mot det myckna mindervärdiga och neddragande på detta område. Man 
har ansett att, att bristen på kristligt sinnat teaterfolk lade väsentliga hinder i vägen härför”. Det var de ”de 
moraliska kraven och icke blott […] de konstnärliga eller finansiella” som skulle vägleda film och teater.  
113 Sydposten, nr, 24 1939, s. 1, ”Dansen går” av K. Å-m. Samma tematik behandlas i en annan 
artikel: ”Alkoholbruket även i dess oskyldiga former är en uppenbar fiende till kärleks- och sexuallivet. […] Vår 
befolkningsfrågas stora allvar kommer främst av, att sexualakten skiljts från sin primäruppgift – att sörja för 
släktets fortbestånd – och däremed blivit till onatur och förbannelse”. Sydposten, nr. 12 1943, ”Ung kärlek – ett 
ord om sexuallivet och dess sammanhang. (Föredrag av pastor Joel Kullgren vud kursen ’Praktisk kristendom’ i 
Malmö”. 
114 Sydposten, nr. 22 1942, s. 4, ”Kan det kristna trohetskravet hävdas även blan ’sekulariserade’ 
nutidsmänniskor?” 
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”det normala, och rätta och riktiga”, och inte som kritikerna menade efter ”helt andra 

grundprinciper än kärleken”. Detta var ett försök att naturalisera sin egen diskurs. I denna fick 

kärleken fick sin rätta fullbordan endast inom äktenskapet: 

 

Men vi kommer bäst underfund med kristendomens ställning till den unga 
kärleken genom att se på K r i s t u s och den unga kärleken. […] Och fast 
han m i l d a r e än n å g o n  u p p r ä t t a r  ä k t e n s k a p s b r y t e r s k a 
n, så prutar han inte av på kraven. Lösaktighet kan omöjligt vara den unga 
kärlekens väg. […] Men för de allra flesta unga människor i vår tid måste 
kärleken få fullkomnas i äktenskap.115   

 

Man vände sig alltså primärt till ungdomen, som för att uppnå äkta kärlek skulle följa Kristus 

genom att ”fullkomna” kärleken i äktenskapet och inte vara ”lösaktig”. Detta gällde alltså 

både som ett kvinnligt och manligt ideal, vilket kan tydligt urskönjas i Sydpostens betoning på 

hemmet som en central plats där både ”far” och ”mor” skulle vara aktiva: 

 

[…] Det är mor som fostrar, förmanar, varnar och tröstar sitt barn. […] Med 
far delar hon sorg och glädje, tårar och leenden. För barnens skull kämpa de 
båda hand i hand sig fram genom många svårigheter. Alla sanna kvinnor 
och mödrar tillstå utan förbehåll, att deras ljuvaste plikt i livet är ammandet 
och fostrandet av de egna barnen. Det är ju också naturligt att så är 
förhållandet. […] I senare tider ha en del mödrar velat undandraga sig detta. 
[…] sanna mödrar äro de inte. […] Den sanna modern är den enda som är 
mäktig.116 

 

Här skymtar även det frikyrkligt kristna kvinnlighetsidealet, d.v.s. de ”sanna” kvinnorna var 

mödrar vars primära uppgifter återfanns i hemmet. I en annan artikel framhävde man att p.g.a. 

att kvinnor var ”varmhjärtade” och ”förståndiga” skulle det vara svårare för dem att starta ett 

krig än män.117 Konstruktionen  av kvinnlighet som mindre aggressiv än manlighet framträder 

alltså här. Jag ska däremot inte utveckla detta vidare, eftersom det inte är mitt primära syfte. 

Det viktiga här är att mannen som ”far” är ett moment i den frikyrkligt kristna 

                                                 
115 Sydposten, nr. 42 1942, s. 1 och 7, ”Kristendomen och den unga kärleken” av Karin Berntson. Som bekant 
finns det inga belägg inom de kristna urkunderna att Jesus någonsin gifte sig, däremot omtalas det i evangelierna 
om Jesu besök på ett bröllop, och detta tar Sydposten fasta på: ”[…] Han delade bröllopsglädjen med de unga i 
Kana i Galiléen och långt ifrån att vara någon glädjefördärvare, gjorde han den bröllopsfesten oförgätlig, i första 
hand för bröllopsparet, men också för eftervärlden, genom sin närvaro och sin hjälp”.    
116 Sydposten, nr. 22 1942, s. 1, ”Vad är hemmet utan mor?” av Sv. A. Melin. 
117 Sydposten, nr. 17 1944, s. 1, ”Fredsforskning” av G. Sannerstedt: ”Fick kvinnan litet mer att säga till om, 
skulle krig nästan vara en omöjlighet. Kvinnan är nämligen hemmets vårdare och vill värna sitt hem. Hon är 
moder till sönerna, som få blöda på slagfälten. Hon är maka till mannen, som kommer hem som invalid. […] Det 
skulle icke skada, om männen vid staternas roder läte sig styras och påverkas av förståndiga och varmhjärtade 
kvinnor”. 
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manlighetsdiskursen, en man som tillsammans med sin hustru ”kämpar sig fram genom 

många svårigheter”. Man kan därför säga att kvinnan genom äktenskapet och hemmet var ett 

moment i den frikyrkligt kristna manlighetsdiskursen.118   

 Dansen och dansbanorna sågs som ett stort orosmoment för de unga, inte minst p.g.a. 

andra aktiviteter som ofta hörde till denna kultur: 

 

Den sexualitet, som frodas i mörkret kring dansbanor och folkparker, är helt 
avskuren från sambandet med hem, familj och barn. […] Det finns ingen 
anknytningspunkt för andliga värden hos dessa avsjälade könsvarelser, som 
förflyttat sig tillbaka till en kulturnivå, där ännu inga sedliga krav göra sig 
gällande.119 

 

 Ur Sydpostens synvinkel var alltså dansbanorna farliga i hög grad p.g.a. av den sexualitet 

som frodades vid dem.120 Denna stod i motsättning till ”hem, familj och barn” och ”andliga 

värden”. Vi ser även här att de olika disukrsernas moment i Sydpostens artikulering skär 

igenom varandra, antingen i negativ eller positiv relation.  

Vi vänder oss nu till alkoholens effekter för den enskilde – det centrala här var att de 

bidrog till det andliga livets förfall: 

 
Det enda kristligt riktiga är naturligtvis att fråga: Vilken andlig maktfaktor 
betyder själva alkoholbruket? […] grumlar våra moraliska normer, 
försvagar vår sedliga kraft, stimulerar våra lägre böjelser och verkar 
nedkylande på allt högre andeliv […]121 

 

I detta utdrag är det inte männen som framhävs som majoriteten av alkoholbrukarna, vilket 

också framgår i ett annat nummer av Sydposten: 

 

[…] konstatera en spritkulturens renässans. […] Allt vamligare och 
vanligare blir det att få se även kvinnorna svepa i sig aptitsupen med samma 
rituella andakt som männen. […] Kvinnligt och förnämnt! […] 

                                                 
118 Detta ligger nära den lutherska kallelseläran, däremot refererar veckotidningen inte till detta, utan snarare till 
Kristus själv. Molin påpekar att frikyrkorna ofta använde Bibeln som grunddokument i utformningen av läran, 
vilket tycks vara fallet även här: Molin, ”Efter syndakatalogen”, s. 38. 
119 Sydposten, nr. 41 1943, s. 1, ”Sexuell förvildning” av E. S-m. Enligt veckotidningen och ur kristen 
synpunkt ”måste alltid hemmet ha stor betydelse för oss människor. Det gestaltar vårt liv mer än vi i allmänhet är 
medvetna om. I hemmet kommer vårt verkliga jag i dagen bättre än på någon annan plats”. Sydposten, nr. 50 
1945, s. 4, ”Kristen påverkan i hemmen” av Gunnar Isaksson.  
120 Samma budskap framträder i Svensk veckotidning, nr. 28 1941, s. 5, ”Saxat och kommenterat” där man 
fördömmer nöjeslivet, framför allt dans och film, för att ha gjort ungdomen ”översexualiserad”.  
121 Sydposten, nr. 32 1939, s. 1 och 8, ”Kristen livsstil” av pastor J. Kullgren. I en artikel från 1940 förklarades 
alkoholen vara även ”socialt och fysiskt nedbrytande”: Sydposten, nr. 20 1940, s. 1 och 5, ”Är absolutismen 
pietistisk eller allmänmkristlig? En fråga och ett svar inför Nykterhetsfolkets Dag” av J. Kullgren. 
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Utvecklingen går åt galet håll. […] Nej, den ökning av spritfloden, som 
kännetecknat de senare åren, är ingen glädjande faktor för sanna 
fosterlandsvänner.122 

 

Här ser vi dock att det var männen som ansågs stå för det primära alkoholbruket , men att man 

såg med oro på kvinnornas ökade alkoholkonsumtion. Att frikyrkorörelsen ofta hade samma 

ambitioner i alkoholfrågan som nykterhetsrörelserna är i och för sig ingenting nytt. Sven 

Lundkvist studerat väckelse- och frikyrkorörelsen, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen som 

ett enhetligt fenomen, d.v.s. som folkrörelser.123 Således är det inte förvånande att Sydposten 

intog en positiv inställning till nykterhet.  

 Även i detta fallet framträder en diskursiv kamp. Men reartikuleringen var här – i 

motsats till den militära diskursen – oexisterande, den populärkulturella stod i direkt 

motsättning till hela den frikyrkliga diskursordningen, och därmed även den frikyrkligt kristna 

manlighetsdiskursen. Alkohol, dans, film och sexualitet utanför äktenskapet som något 

negativt kontrasterades med  sex inom äktenskapet och hemmet, moral, sedlighet och det 

andliga livet som något positivt.124  

 Ett annat populärkulturellt fenomen som utgjorde ett hot var ”detektiv- och 

kärleksromaner”: ”En mängd både litterärt och moraliskt underhaltiga detektiv- och 

kärleksromaner utgöra ett samhällsont […]”.125 Inte minst de ”kolorerade veckotidningarna” 

utgjorde ett stort bekymmer: 

 

Ett slags tidningar som de senare åren fått allt större spridning och blivit en 
verklig kulturfara är de kolorerade veckomagasinen. Både äldre och yngre 
studerar flitigt denna oftast från alla synpunkter mindervärda litteratur. […] 
Och om mycket av vad som bjudes i dessa veckotidningar inte är direkt 
omoraliskt, så är det ofta larvigt, jolmigt och värdelöst. […] ofta tolereras 
och läsas också i kristna hem. De fortsätta numera nästan opåtalade sin 
fördumnings- och förråingsprocess bland svensk ungdom. […] Den kristna 
ungdomen måste absolut och konsekvent ta avstånd.126 

 

                                                 
122 Sydposten, nr. 4 1939, s. 1 och 8, ”Går vi mot en ny spritrenässans?” av B. J:son Ernestam. 
123 Lundkvist, Folkrörelserna i det svenska samhället.  
124 I Svensk veckotidning, nr. 32 1943, s. 3, ” ”Kristen syn och gärning. Fria kristliga Seminarist- och 
Lärarförbundets sommarmöte […] riktar till vårt folks ansvariga ledare och fostrare detta budskap i aktuella 
livsfrågor:” såg man ”spritbruk, svordomslast, sedeslöshet, ansvarslöst nöjesliv och bristande respekt för 
människovärde” som ” nedbrytande och ödeläggande krafter” för ungdomen.  
125 Sydposten, Nr. 34 1939, ”Hur få en sundare folklitteratur?” av E. J-n.  
126 Sydposten, nr. 37 1940, s. 1, ”De kolorerade veckomagasinen”, av rektor Bert. Gunnemo. I ett annat nummer 
har man ”[…] bevittnat ett sorgligt förfall inom såväl litteraturen, musiken och konsten som framför allt 
religionen. Inte tekniskt, men andligt och moraliskt”. Sydposten, nr. 14 1943, s. 4 och 8, ”Ungdomen vid 
skiljovägen” av major K. Hartelius. 
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Dessa var alltså, om inte direkt omoraliska, så direkt bidragande till en ”fördumnings- och 

förråingsprocess” bland ungdomen. P.g.a. detta försökte man från Sydpostens sida att 

argumentera för en ”kulört kristen press”, som skulle ge uttryck för kristna värderingar.127 I 

sporten såg Sydposten negativa influenser till unga män, här exemplifierat genom synen på 

professionell fotboll: 

 

Med vad är det för namn, som fotbollens hjältar belastas med! Massam 
Vicke, Pära, Schabbis! lät det i våra öron, då vi härom kvällen trängdes på 
en spårvagnsplattform tillsammans med en skara ynglingar. […] 
Ynglingarna voro tomma och smala i ansiktet och deras ordförråd mycket 
torftigt. Fotbollen hade blivit deras lidelse. […]  
    Det finns väl mera i Eskilstuna än en idrottspark. Undras om de unga 
herrarna å spårvagnen någonsin lärde känna detta andra!128 

 

Lidelsen till fotbollen sågs av Sydposten som resulterande i ”tomma och smala ansikten” och 

ett torftigt ordförråd. Vilka nöjen hade då den kristna ungdomen att se som föredömliga när 

man tog avstånd till bl.a. dans, biografibesök och sport: ”Vilka nöjen återstå för kristen 

ungdom? Jo, de bästa återstå. De ädlaste och glädjerikaste återstå. Nöjena i det l y c k l i g a         

h e  m l i v e t. Nöjena i G ud s v a c k r a n a t u r […]”.129 Det är alltså i hemmet och i 

naturen som de ”ädlaste” och ”bästa” nöjena återfanns för de unga (männen). 

Sven Halvardsons ovan nämnda hypotes att frikyrkan har varit öppen mot samhälleliga 

och kulturella förändringar130 måste förkastas vad gäller SMS syn på sekularisering i dess 

kulturella bemärkelse. Men vad gäller inställningen til moderniseringen måste man ge honom 

rätt. Sven-Eric Liedman har hävdat att modernitetens framväxt sker dels genom ”hård 

upplysning” bestående av framsteg inom teknik, teknologi och vetenskap, dels genom ”mjuk 

upplysning”, innehållande politik, moral, etik, religion m.m. Den sistnämnda är inte konstant 

eller kvantitativ, den är en variabel, och som sådan mångtydig och traditionsbunden, eftersom 

den består av normer och värden.131 Man vände sig mot det som Liedman betecknar som den 

”mjuka upplysningen”, men man bejakade den ”hårda”. De tekniska och ekonomiska 

framstegen välkomnades från tidningens krets. Ett exempel på detta är hur industriell 

                                                 
127 Sydposten, nr. 8 1944, s. 4, ”Den kolorerade veckopressen” av E. J-n 
128 Sydposten, nr. 27 1941, s. 4, ”Klippt och kommenterat. En tidsbild”. 
129 Sydposten, nr, 23 1942, s. 4, ”Nöjesliv och kristenliv” av Martin Martling. I ett annat nummer Även 
det ”kristna ungdomsarbetet” framställs som positivt för ungdomsidealet eftersom det vägleder ungdomen i dess 
blivande till en ”gudsmänniska”: ”Vi skulle som svar visa på flera värdiga ideal, men vilja endast visa på det 
högsta och sannaste: att bliva en g u d s m ä n n i s k a. Det är detta ideal, som ges den ungdom, som fostras i det 
kristna ungdomsarbetet”.  Sydposten, nr. 39 1941, s. 1, ”Ideal eller idoler?” av John Hedlund. 
130 Halvardson, ”Svenska Missionsförbundet”. 
131 Liedman, Sven-Eric, I skuggan av framtiden. Modernitetens idéhistoria, Stockholm 1997, s. 517-541. 
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rationalisering sågs som något av godo om den tjänade kund, samhälle och arbetsgivare- och 

tagare: 

 

Ibland har viljan att tjäna, som borde vara ledstjärnan, undanskymts av 
egenvinning och vinstbegär. Därför har rationaliseringen under dessa 
förhållanden mångenstädes mötts med en berättigad ovilja. […] 
Rationalisering innebär en sådan hushållning inom industrien, som medför 
besparingar i tid, material, kraft och pengar, eller kortare uttryck [sic] en 
besparing av fysisk och psykisk energi..132 

 

Det var i stället – som vi har sett – den sekulariserade kulturen som på bekostnad av kristna 

värderingar hotade att undergräva samhället, exempelvis den internationella rättsordningen: 

 

En sekulariserad kultur, som avskurit förbindelsen med kristendomens 
kraftskällor, är oförmögen att skapa ett sådant rättsamvete som basis för en 
internationell rättsordning.133 

 

Den enkla tesen ”i världen, men icke av världen” som får stöd i Hebréerbrevet tycks utgöra en 

bra sammanfattning på SMS relation till populärkulturen och även det militära. Trots att man 

levde för ett rike bortom denna värld, med dess materiella och andliga imperfektioner, var 

man förpassad i den och som sådan manad att på grundval av en kristen livsåskådning 

förbättra den: 

 

Icke av världen, ty våra order, våra ideal tar vi ej från världen. […] Och 
dock i världen, ty där lever vi likvisst, där sker vårt dagsverk, och vårt 
ansvar kommer vi aldrig undan.[…] ’I världen, men icke av världen.’ 
Endast som främlingar och upprorsmän göra vi vår hela och fulla insats i 
världen.134 

 

                                                 
132 Sydposten, nr. 22 1939, s. 3 och 7, ”Är rationaliseringen befogad” av ingeniör Folke Mossberg.  
133 Sydposten, nr 30 1939, s. 1, ”Nationalistisk själviskhet, rashögmod och profitbegär – orsaker till krig”, av 
rektor N. J. Nordström. Man såg däremot en fara i industrialiseringen, nämligen dess effekter på 
nöjeslivet: ”Framförallt i ett avseende är vår tid en allvarstid och olyckstid mer än någon annan vad beträffar 
nöjeslivet. Det har blivit industrialiserat”. Sydposten, nr. 9 1939, s.1, ”Nöjeslivets sanering Ett apropå till en 
riksdagsmotion” av Oskar Terning.  
134 Sydposten, nr. 29 1943, s. 1, ”För andaktsstunden. Icke av världen, men i världen. Hebr. 13:12-16” av Gustaf 
Friman. Man var som en kristen ännu ”mer” kristen om man arbetade för att kristna principer skull reglera det 
jrodiska livet: Sydposten, nr. 35 1944, s. 4, ”Klippt och kommenterat. Rättfärdighet i valtider”. Således var man 
från veckotnidningens sida mån om att kristna skulle gå till riksdagsval för att rösta på dem som 
befrämjade ”nykterhet, sedlighet och god moral”. Om man skolkade på valdagen framställdes man t.o.m. 
som ”en dålig kristen!”. Sydposten, nr. 36 1944, s. 4, ”Valskolkare är dålig kristen!” av E. N-r. Detta går emot 
Palms tes om att frikyrkorna var lydiga gentemot överheten: Palm, Frikyrkorna, arbetarfrågan och klasskampen, 
s. 129. 
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Teorin om maskulin hegemoni har vid denna tidpunkt i studien inte varit fruktbar. Med viss 

försiktighet kan man hävda att denna teori är alltför abstrakt för att kunna tillämpas empiriskt, 

i varje fall i denna studie. Däremot har mitt material varit alltför ensidigt för att jag ska kunna 

dra en generell slutsats. Det jag kan säga är att den är generellt svår att empiriskt verifiera, 

såtillvida man accepterar att det diskursiva inte är determinerat av det sociala eller 

ekonomiska o.s.v., vilket den amerikanska historikern Sonya O. Rose visar, i en uppsats om 

den engelska manlighetskonstruktionen under andra världskriget och dennas tämligen 

motsägelsefulla karaktär. Hennes analys sätter teorin om hegemonisk maskulinitet i 

svängning. För det första visar hon – genom en studie av radioprogram och press – att den 

hegemoniska maskuliniteten innehöll oförsonliga egenskaper, nämligen mannen som 

känslomässigt restriktiv eller det hon kallar ”temperate masculinity”. För det andra innehöll 

det hjälteideal som anknöts till soldater fysisk styrka, även i det civila livet. Pacifister, s.k. 

”conscientious objectors” hotade denna hegemoni och framställdes ofta som kvinnliga. Detta 

leder Rose till slutsatsen att den hegemoniska manligheten i hög grad var ostabil: ”Pushed too 

far in one direction it could uncomfortably resemble the hyper-masculine Nazi enemy. Pushed 

too far in the other direction, it could slide into effeminacy”.135 

 Däremot var teorin om motsatsyper mer tillämpbar i detta fallet. Vi skulle kunna kalla 

motsatstypen i detta fallet ”nöjesmannen”, vars leverne centreras kring det materiella och 

fysiska nöjet, vilket sker på bekostnad av det andliga och moraliska. Men ”nöjesmannen” 

karaktäriserades däremot genom flera egenskaper och handlingar, likson som den kristne 

mannen.  

 Teologen Owe Kennerberg har visat i sin avhandling om församlingstukten i nio 

svenska frikyrkoförsamligar – tre baptist- Pingst- och Missionsförsamlingar vardera – från 

deras bildande under 1800- och 1900-talen till 1989, att män dominerade kategorin okristen 

livsstil, framförallt alkohol och ekobrott (85 %). Däremot dominerande kvinnorna antalet i 

nöjeslivet (88%) och gifte eller sambo med en icke-troende (89 resp. 82 %). Tydligen fanns 

det män och kvinnor inom frikyrkan som drogs till nöjeslivet och alkoholen. Kennerbergs 

studie är kvantitativ och bestående av 13395 fall av uteslutning eller flyttning från 

församlingarna. Detta har kompletterats med en kvalitativ studie av några exemplifierande fall 

av församlingstukt hämtade ur främst styrelseprotokoll. Resultatet visar vidare att 

Missionsförsamlingarna hade en lägre frekvens av uteslutning av medlemmar än baptist- och 

                                                 
135 Rose, Sonya O., ”Temperate heroes: concepts of masculinity in Second World War Britain”, Masculinities in 
Politics and War. Gendering Modern History, red. Dudink, Stefan, Hagemann, Karen & Tosh, John, Manchester 
2004, s. 192-193. 
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Pingstförsamlingar, som uteslöt ca 40-50 %. Tukten kunde i värsta fallet ha formen av 

exkommunikation. Andra disciplinera åtgärder var uteslutning från nattvarden eller en 

varning. Det som föranledde detta var främst okristet sinnelag, bruk av alkohol och tobak, 

nöjesliv, sedlighets- och lärobrott, ekobrott och stöld, och olämpligt arbete. Så småningom 

försvann församlingstukten bland dessa församlingar. En nedgång kan skönjas från ca mitten 

av 1900-talet. Från att ha varit mån om att upprätthålla gränser gentemot den yttre världen och 

behålla ett gott rykte, började man nu att se positivt på ”världen” och sätta individen i 

fokus.136 Det viktigaste här är att notera Kennerbergs påvisande av hur negativa idel från 

ledarnas sida kunde omfattas av medlemmerna och t.o.m. få dem uteslutna ur församlingen. 

 

Kristen manlighet i berättelserna 

Anledningen till att jag har valt att behandla de skönlitterära berättelserna separat är att 

innehållet i dem ofta rörde sig kring å ena sidan omvändelse, där en man upplever en 

krissituation som löses genom personlig omvändelse. I dessa kan man finna negativa 

manlighetsideal kontrasteras mot positiva. Å andra sidan rörde sig tematiken tämligen 

frekvent kring troende, i bemärkelsen tillhörande frikyrkan, och deras tillvaro.137 Många av 

dessa var män, således kan man urskönja en frikyrkligt kristen manlighet ur denna typ av 

berättelser som exemplifierades i berättelser om vardagslivet.138 

 ”I brytningstid” är en berättelse som löpte genom flera nummer och inbegriper båda 

ovannämnda typer, med betoning på den senare.139 Huvudhandlingen är belägen i Salstad, där 

en rusthållare har lovat bort sin dotter Signe till den rike bondsonen Bengt Mattson. Alfred, en 

fattig dräng och läsare, är emellertid Signes verkliga kärlek. Men då Signe blir allvarligt sjuk 

blir Alfred den som kommer på ihärdiga besök, medan Bengt Mattson håller sig undanskymd.  

För Alfred är bedjan och kärlek det enda sättet att hjälpa Signe: 

 

                                                 
136 Kennerberg, Owe, Innanför eller utanför. En studie av församlingstukten i nio svenska frikyrkoförsamlingar, 
Örebro 1996. 
137 När man alltså använde beteckningen troende inom frikyrkor, refererade man oftast till de ”väckta” 
och ”troende” i kontrast till ”icke-väckta” och ”vanetroende”, Molin, ”Efter syndakatalogen”, s. 28. 
138 Enligt Kussak var målet med den periodiska littraturen inom SMF att vinna läsarna för den kristna tron. 
Genom att analysera berättelser visar han att huvudmotiven i dessa var omvändelsen, tron och gärningarna. Men 
även sidomotiv byggde upp berättelserna. De viktigaste var döden, frikyrklig verksamhet, kärlek och äktenskap, 
prövningar och den troende i världen, som behandlade främst världsliga nöjen, etik, livstsstil och alkoholism. Ett 
didaktiskt regelsystem utvecklades där en prövning utmynnade i ett lyckligt slut som visade upp den nyomvände; 
anspråk på realism ingick i detta regelverk. Kussak, Författaren som predikant, s.117.133; 136-139. 
139 Sydposten, nr. 1-23 1939. Författaren till berättelsen gick under namnet Leonard Strömberg. 
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Alfred låg kvar på knä. Han bad. Rösten kvävdes till hälften av de djupa 
snyftningarna, men bad gjorde han ändå.  
    De förtvivlade föräldrarna hade sjunkit på knä, då de hörde Alfred, och 
de förenade sina böner med hans. […] Gud hör uppriktiga hjärtans böner, 
var Alfreds svar. 140 

 

Rusthållaren inser att Alfred är en god man och den som förtjänar att gifta sig med Signe: 

 

-Blir hon frisk, så tillhör hon dig. Jag bryr mig inte om Bengt Matssons 
rikedom. Jag ger dig Signe, och komma vad som komma vill sedan, så 
förblir hon din. Jag vill ha frid och lugn i min själ, och det får jag blott då 
jag gör det rätta, och jag inser klart att det är rättast att låta dig få min dotter. 
-Nu går jag hem så jag inte försummar mitt arbete.  
-Det är kärlek och bön, som åstadkomma sådana underverk, svarade 
rusthållaren med tårad blick.141 
 

Av detta kan vi alltså dra slutsatsen att Alfred är en god man. Men vari består denna, hans 

goda manlighet? Här kan vi utkristallisera den frikyrkligt kristna manlighetsdiskursen: Alfred 

är inte rik, men han är mån om att ”inte försumma mitt arbete”. Än viktigare är att han är 

troende och kärleksfull, vilket han visar genom sin ihärdiga bedjan som så småningom hjälper 

Signe att tillfriskna. ”Bön”, ”kärlek” och ”hederligt arbete” var således moment i den 

frikyrkligt kristna manlighetsdiskursen. Det är även intressant att notera att Alfred inte skäms 

för att gråta, vilket kan ses i hans ”snyftningar”.  

 Rusthållaren väljer att bryta förlovningen mellan Bengt Mattson och Signe till förmån 

för Alfred. Parallellt med denna handling utspelar sig en bihandling någon annanstans, där 

bonddrängen Per Håkansson, som hade arbetat tillsammans med Alfred får tillfälle att studera 

till präst hos en magister Roth. Även Per är en läsare och ett prov på god manlighet, men i 

detta fall framhävs även fysiska drag. När Per anländer till magister Roths hem är dennes 

döttrar förväntansfulla över bonddrängen: 

 

Liten och otymplig, rödhårig och fräknig, det kommo de överens om att han 
måste vara, att han talade ett förfärligt brett och obehagligt språk […] Men 
huru förvånade blevo de ej då Per kom. Hög och kraftfull stod han framför 
dem, med en hållning som vilken militär som helst kunnat avundas honom. 
Det mörka håret var djärvt tillbakastruket, så att den höga breda pannan 
lämnades fri. På de av hälsa rodnade kinderna syntes ej ett tecken av fräknar 
[…] och hans språk var varken brett eller fult. […] ehuru det naturligtvis 
fattades mycket, innan han i allt kunde jämföras med de fint uppfostrade 

                                                 
140 Sydposten, nr 1 1939, s. 8. ”I brytningstid”. 
141 Sydposten, nr. 2 1939, s. 8, ”I brytningstid”. 
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männen i staden. Men Per var läraktig och gav noga akt på allt, så att hans 
omdaning gick raskt.142 

 

Här ser vi – återigen – reproduktionen av den diskursiva kampen, där de fysiska 

karaktärsdragen ”hög”, ”kraftfull” och ”militär hållning” reartikuleras från den militära till 

den frikyrkligt kristna manlighetsdiskursen. Det viktigaste är emellertid – så som i Alfreds fall 

– att Per är troende: 

 

[…] med din vilja och förmåga är det möjligt att undanröja alla hinder. Men 
högmodas inte däröver utan behåll din ödmjukhet, det är bästa sättet att 
komma framåt. […] Just så. Med Guds hjälp skall det gå bra. […] Gör som 
han [översten, min anmärkning] säger i sista brevet till mig. Håll på att 
arbeta ärligt, bliv i allt en god man och glöm inte din Gud, och då är din 
välgörare nöjd med dig och anser dig rikligt belönad. 
- Ja det är allt jag kan göra, och det vill jag även göra.143 

 

I denna dialog återberättar magister Roth till Per vad hans tidigare arbetsgivare, en överste, 

hade skrivit i ett brev. En ”god man” är ”ödmjuk”, ”arbetar ärligt” och är givetvis troende.  

 Vi återgår nu till Salstad, där Bengt Mattson har utarbetat en hämnd där drängen Nils 

Berg i utbyte mot en summa pengar har slagit Alfred i huvudet med ett tillhygge av trä. Alfred 

blir svårt skadad, men han tillfrisknar så småningom och har detta att säga om sina 

vedersakare: 

 

-Låt honom gå; jag förlåter dem. De förstå inte bättre, och man vinner 
genom mildhet och försonlighet mera än genom hårdhet.144  

 

Det är moment av denna typ, d.v.s. ”förlåtande”, ”mildhet” och ”försonlighet”, ”troende”, 

som – enligt min mening – gör att vi kan tala om en manlighet som grundar sig specifikt på 

kristna värden. De har varit ständigt återkommande genom hela analysen. Dessa exempel 

                                                 
142 Sydposten, nr 4 1939, s. 8, ”I brytningstid”. Att veckotidningen hade ett fysiskt manlighetsideal har redan 
framkommit, här kan vi se det i en artikel om fysisk fostran i skolorna. Detta var av godo, det var däremot 
inte  ”den skolans militarisering, som helt visst blir en följd, om vissa av de föreslagna åtgärderna genomföras”. 
Det man vände sig mot mer konkret var att ”på ett relativt lågt stadium i skolan undervisa ungdomen 
i ’handgranatkastning, skjutning, vapenkännedom och vapenvård’ etc., det har intet att göra med den fostran till 
fysisk spänst och moralisk styrka, som det är och bör vara skolans uppgift att bibringa ungdomen, utan det 
innebär en militarisering av skolans undervisning, om vars gagn och nytta man i varje fall måste hysa den största 
tvekan. […] En bestämd opposition uttalas mot tanken på obligatoriska sommarläger för skolungdom”. Här gick 
alltså ”fysisk spänst” och ”moralisk styrka” hand i hand. Problemet var ” handgranatkastning, skjutning, 
vapenkännedom och vapenvård”. Sydposten, nr. 6 1941, s. 1, ”Religiösa och moraliska betänkligheter mot den 
halvvuxna ungdomens militarisering. Frikyrkliga samarbetskommittén gör uttalande om ’ungdomens värntjänst’. 
143 Sydposten, nr 5 1939, s. 8, ”I brytningstid”. 
144 Sydposten, Nr 15 1939, s. 8, ”I brytningstid”.     
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tyder på att Blaschkes tes att den kristna manligheten konstruerades genom att offentlighet 

och politik kontextualiserades i ett religiöst ramverk145 måste revideras, åtminstone vad gäller 

svensk frikyrkyrklighet. Emellertid har vi också sett betoning på fysiska egenskaper som 

exempel på god manlighet. Detta hade en anknytning till den militära manlighetsdiskursen 

som ett led i en intertextuell kedja, där ingen reartikulering kom till stånd. I berättelsen kan 

dock en diskursiv kamp skönjas mellan den militära- och den frikyrkligt kristna 

manlighetsdiskursen: 

 

-Jag [korpral Hård, min anmärkning] har bara bytt om stridsfält och vapen, 
men jag är lika ivrig krigare nu som då. Den strid jag nu kämpar är långt 
viktigare än den förra, ty då sökte vi segern för det som en gång skall förgås, 
men nu strider jag för att vinna evighetssegrar.146 

 

Bifiguren, korpral Hård, reartikulerar alltså  momenten ”krigare”, ”stridsfält” och ”vapen” 

från den militära till den frikyrkligt kristna manlighetsdiskursen. Enligt Pamela J. Walker såg 

männen i frälsningsarmén sig själva som mer manliga än icke-troende män.147 Det gjorde 

även männen i Men and Religious Forward Movement enligt Evelyn A. Kirkleys 

redogörelse.148 Detta är fallet även här; korpral Hård kontrasterar en strid för det eviga som är 

”långt viktigare” än det som ”en gång skall förgås”. Den kristne mannen strider alltså för 

något bortom tiden och historien; värdet av denna strid är inte ens jämförbar med jordisk krig. 

 Några berättelser påstods grunda sig på ”verkligheten”, jag ämnar inte att ta ställning till 

deras äkthet, det viktiga är att dessa berättelser ger uttryck för manlighetsideal. Ett av dessa 

berättelser handlar om den troende Olov Hedberg. En tid efter emigrationen till Nordamerika 

dör Olovs far, varefter denne tvingas att söka arbete för att försörja sin familj. Han får ett jobb 

i en skoaffär som ägs en svensk affärsman. Snart uppstår ett problem, Olov kan inte ljuga och 

mister många kvinnliga kunder genom att inte tiga om deras verkliga skostorlek. P.g.a. detta 

får Olov får sparken av föreståndaren Rubinsky. Olovs mor tröstar honom efter detta och 

påpekar att han gjorde rätt i att inte ljuga: 

 

- Handlade jag ej rätt, mamma? snyftade Olov. 
- Jo, min gosse, det gjorde du. Det är ledsamt att förlora platsen, därför att 
du var sanningsenlig, men Gud vet nog råd, fast det ser mörkt ut. […] det är 
dock bättre mista platsen  än att bygga sin framtid på en lögn. Du skall få se, 

                                                 
145 Blaschke, ”Field Marshall Jesus Christ. The Remasculinisation of Religion and Modern Confessionalism”. 
146 Sydposten, nr 15 1939, s. 8, ”I brytningstid”. 
147 Walker, ”´I live but not yet I for Christ liveth in me´”. 
148 Kirkley, ”Is It Manly to Be Christian?”, s. 82. 



 46

att vad som skett kommer att lända dig till godo på något sätt. Ingen förlorar 
på att vara saningskär. Det finnes värden som värden att vinna, som äro mer 
värda än dollars.  

 

Så småningom får den svenske affärsmannen reda på Olovs situation och bestämmer sig för 

att avskeda Rubinsky och anställa Olov som förståndare: 

 

[…] Rubinsky förstod, att hans oärlighet var upptäckt och lämnade förlägen 
kontoret. Han hade förlorat sin plats, som nu skulle besättas av den, han 
tidigare avskedat på grund av dennes ärlighet. I sanning ett välförtjänt straff, 
om än oväntat. […] de glömde ej att på en gång tillsammans tacka Gud för 
hans underfulla gärningar.  […] Han reste från plats till plats och över allt 
var det två intressen han hade, firmans och Guds rikes. Han besökte de 
andliga sammankomsterna i de svenska kyrkorna och deltog där tillfälle 
gavs med tal och vittnesbörd. […] Hans glada väsen, hans frimodighet och 
varma gudsfruktan gjorde honom skickad att bli en god Jesu Kristi 
stridsman.149 

 

Olov ger alltså aldrig upp sin tro på Gud och sanning, och blir belönad så småningom. I denna 

berättelse kan man alltså urskönja främst ”sanning” och ”gudsfruktan” som moment i den 

frkyrkligt kristna manlighetsdiskursen. Mer konkret innebär detta att Olov hade både sin 

”firma” och ”Guds rike” som sina intressen. I det senare var han en ”Jesu Kristi stridsman”.  

På grund av sin tro fick han ett lyckligt och framgångsrikt liv.  

 Berättelsen om bonden Lars Olsson, är en berättelse om omvändelse i två etapper. 

Bonden överlever först ett ras vid en gruva, vilket blir incitamentet till en omvändelse: ”Han 

införde husandakt i sitt hem och han sökte i alla stycken att leva och vandra som en sann 

kristen”. Däremot kvarstod bondens ”hetsiga humör”, men efter ett möte och några goda råd 

från predikanten Mattson sker en förändring: 

     

Det var på en enda punkt, som det ännu brast för honom: det var hans 
hetsiga humör, och detta var en stor skam för honom själv. […] Men likväl 
var Lars Olsson olycklig över detta, och han upphörde ej att bedja till Gud 
om hjälp och befrielse, och detta blev så mycket mera allvarligt efter en 
tilldragelse i hemmet.[…]. 
 ’Ser du Lars, du måste vara överlåten åt Herren, så att han få styra och leda 
dig och dina tankar, dina känslor och ditt sinne. Och då hans Ande får råda över 
dig, skall du finna, huru han rättar dig så snart den minsta antydning till hetsighet 
uppstår.’ […] och ifrån den dagen var det slut med Lars Olssons hetsiga 
sinnelag.150 

    

                                                 
149 Sydposten, nr. 12 1940, s 5, ”Pojken som inte kunde ljuga. Verklighetsberättelse”. 
150 Sydposten, nr. 38 1942, s. 8, ”Ett hetsigt sinnelag kan ock Gud förvandla. Översättning av G.D”.  
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Det hetsiga humöret var alltså något negativt, ”en stor skam”, som övervanns genom ihärdig 

bedjan och viljan att vara ”överlåten åt Herren”. En närmare beskrivning av vad det senare 

rent konkret kunde innebära ges varken här eller i det övriga material som jag har analyserat. 

Det är tydligt att den frikyrkligt kristna manlighetsdiskursen konstruerades utifrån frikyrklig 

kristendom, men denna preciserades inte närmare rent teologiskt. Detta kan ha sin grund i att 

– som nämnts tidigare – frikyrkor oftast inte hade någon enhetlig lära eller 

bekännelseskrifter.151 SMS hade en stadga för sin verksamhet, men denna lade fram riktlinjer 

för verksamheten och hade inte något större teologiskt innehåll.152 Om vi tittar på SMF, det 

samfund där SMS ingick som ett distrikt, kan vi i dess stadgar se en förenklad lära.153 Först år 

2000 antog SMF en bibelteologisk inledning till konstitutionen. Som Boij har påpekat innebär 

en enad syn på exempelvis dop och medlemskap långt ifrån en enhetlig troslära.154 Detta 

betyder däremot inte att man avstod från att göra teologiskt grundade kommentarer. I en 

artikel skrev man exempelvis att en:  

 

”kristen, som icke går till nattvarden, visar därmed uppenbar olydnad. […] Du som 
hungrar och törstar efter rättfärdighet. Du som är fattig i anden. […] Du skall finna 
tröst och vederkvickelse i nattvarden. Låt ingenting få hindra dig. Herren väntar på 
att just du skall komma”. 155  

  

I berättelserna – och i artiklarna – reproducerades samma diskursiva kamp under hela 

tidsperioden. Populärkulturens och det militäras centrering kring det materiella och 

förgängliga kontrasterades mot kristendomens andliga och eviga värden. Detta var även fallet 

i Svensk veckotidning och berättelsen ”Förädling av råvara”. ”Rå-Johan” skulle vid första 

anblicken kunna karaktäriseras som en motsatsyp till kristen manlighet. Han är ”rå” och 

”brutal”, han ”röker”, ”super” och ”spelar kort”, allt av ondo:  
                                                 
151 Klefbeck, Etiska idéer, s. 76. 
152 Stadgar för Skånes missionssällskap antagna vid konferenserna i Vinslöv den 23 juni och i Hässleholm den 
30 december 1911 samt i Vinslöv den 22 juni 1926 och den 23 juni 1962, Malmö. Paragraf 1 stadgar att ”Skånes 
missionssällskaps uppgift och ändamål är att förena kristna församlingar och missionsföreningar till gemensam 
evangelisk missionsverksamhet […] genom personligt arbete, gåvor, testamenten eller annorledes bidraga till 
evangelii spridning”, s. 1. 
153 Svenska Missionsförbundets konstitution. Antagen av generealkonferensen 1964. Stadgar, Stockholm. Även 
om denna var antagen så sent som 1964 kan man förmoda att dess teologiska utläggningar gällde även tiden dess 
innan. Som Hans Andreasson påpekar uppvisade stadgarna ”stora likheter med tidigare ordning”, Andreasson, 
Gripenhet och engagemang, s. 56. Det står i denna konstitution att SMF bildades på luthersk grund, men även ur 
anglosaxisk frikyrklighet; ”frihet för den enskilde” accepterades när det gällde den heliga skriften; som 
sakrament antogs endast dop och nattvard (som i Svenska kyrkan). Även även ordet, d.v.s. Bibeln var av stor 
vikt, där stor frihet ålades den enskilde individen i tolkningen; och stor autonomi ålades de lokala 
församlingarna. Då Kristus var Herre över alla församlingar, kunde inte en mänsklig auktoritet påläggas någon 
av dem, s. 3-4. 
154 Boij, Jorden är mörk och svart, s. 59. 
155 Sydposten, nr. 13 1945, s. 1, ”Nattvarden” av G. M-s. 



 48

 

Rå-Johan hade man kallat honom. […] Det låg nånting rått och brutalt över 
Johan från hans tidigaste år. […] Innan han fyllt tjugo år hade han lärt sig 
både röka och supa och även spela kort. Allt som var ont hade han lätt för 
att tillägna sig, men det som var gott hade han föga intresse av.  

 

Rå-Johan gifter sig med en kvinna lika sedeslös som honom, ”Anna-Greta”. När de får barn 

som växer upp är dessa lätt igenkännliga efter deras ”svordomar”, vilka de hade lärt av sina 

föräldrar: 

  

På långt håll kunde man se, att det var Rå-Johans och Anna-Gretas ungar 
som kommo. Trasiga och smutsiga och till ytterlighet illa fostrade. […] 
eftersom både Johan och Anna-Greta aldrig drogo sig för att taga till de 
grövsta svordomar, även då barnen hörde det, så fingo snart Brostugans barn 
samma grova språk som deras föräldrar. 

 

Men när ”väckelsens eld” börjar att brinna i byn omvänds först Anna-Greta, och därefter Rå-

Johan: 

Men så började väckelsens eld brinna i byarna runt omkring och snart brann 
även Guds eld i stugorna runt Brostugan. […] Tydligt kände han friden och 
värmen och kärleken från hemmet från hustrun som var förvandlad från en 
slamsig, smutsig och grälande kvinna till en trevlig, vacker och älskande 
hustru och vän. […] Han kände sig avandsjuk på sin hustru. Han såg, huru 
lycklig och förvandlad hon var. […] Han behövde i allra högsta grad bli 
frälst och förädlad. Förädlad som hans Anna-Greta blivit. Som en storm 
kom frälsningshungern och hemlängtan över honom. […] Fridens ande 
vilade över dem därinne, och Rå1Johan [sic!] hade funnit samma ljusa frid 
och lycka som hans Anna-Greta. 
 Rå-Johan var frälst och lycklig. Rentvådd och andligt och heligt förädlad.156 

 

Efter att ha sett sin fru förvandlas från en ”smutsig och grälande kvinna till en trevlig, vacker 

och älskande hustru och vän” blir Rå-Johan själv inspirerad och så småningom frälst. Denna 

frälsning ses som en” andlig förädling” av – vad man kan förmoda – de tidigare nämnda 

negativa egenskaperna. Det är alltså samma fysiska nodalpunkt som står i diskursiv kamp 

med den andliga som reproduceras genom hela tidsperioden, även i Svensk veckotidning. 

 En berättelse med liknande tematik är ”Hans fötters lykta”. Barndomsvännerna Karl 

och Sven väljer olika vägar i livet allt eftersom de växer upp. 

 

                                                 
156 Svensk veckotidning, nr. 29 1943, s. 8, 10 och 11, ”Förädling av råvara. Berättelse för Sv. V. av O. 
Lönnqvist”. 
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Karl och Sven hade gått var sin väg ut i livet. Sven hade även i det praktiska 
arbetet sökt följa Mästarens ord: ’Älska din nästa såsom dig själv’. Därför 
hade han i det hantverket, han valt till yrke, städse sökt att vara ärlig och 
noggrann. […] så småningom fått ökat förtroende, vilket också medförde 
förbättrade inkomster.  […] han hade skaffat sig ett eget vackert hem, där 
han fått införa sin ungdoms drömbrud som hulda maka. I allt hade han 
städse besjälats av samma önskan att göra Guds vilja. På den grunden hade 
han byggt och kände sig lugn och trygg.  
   Karl hade åter begivit sig till lyckolandet i väster. Hans enda önskan var 
att slå sig fram, bliva rik och få en framskjuten ställning i livet. […] 
armbåga sig fram dit han ville, och han skydde ej att trampa ned dem, som 
stodo i vägen för honom.  

 

Sven hade valt att ”göra Guds vilja” och följa principen ”älska din nästa såsom dig själv”. 

Han hade varit ”ärlig” och ”noggrann” och således lyckats få ett lyckligt liv med sin 

”drömbrud” och goda inkomster. Sven är i hög grad idealtypen av frikyrkligt kristen 

manlighet. Karl däremot sökte endast materiell rikedom, genom att ”armbåga” och ”trampa 

ned” människor som stod i hans väg. Han blir så småningom en direktör och finner kärleken. 

Men han förlorar sin fästmö och fängslas p.g.a. oegentligheter i sin verksamhet, varpå han 

återvänder till Sverige. Han besöker Sven och börjar att samtala med honom om hans tidigare 

liv i Amerika: 

 

- […] jag har inte funnit den lycka och glädje jag […] Vi ha båda varit på 
färdeväg. Jag har färdats i mörker och har ohjälpligen farit vilse. Du åter 
äger lycka och frid. Nu förstår jag, att det inte var tomt tal om ljuset från 
höjden. Nu ville även jag söka det, men det är för sent. ’ 

- Nej, det är inte för sent, svarade Sven ivrigt, ingen står närmare himlaporten än 
en botfärdig syndare, och av all prydnad är det ingen, som täckes Gud så som 
andens fattigdom. Karl, vad jag är glad att du hittat hem157 

 

Karl – som Rå-Johan – har insett att han har farit på villovägar. Han har insett att Sven ”äger 

lycka och frid” p.g.a. sin tro. Karl vill göra detsamma men är rädd att det är för sent. Sven 

försäkrar däremot honom att det aldrig är för sent då Gud speciellt tar emot ”botfärdiga 

                                                 
157 Sydposten, nr. 28 1941, s. 8, ”Hans fötters lykta. Berättelse av G. A. A”. Flera andra berättelser reproducerar 
samma diskursiva kamp och kristna manlighet som har varit synlig under hela tidsperioden. Berättelsen ”Nöd 
och nåd”, Sydposten, nr. 34 1940, s. 3, handlar om vännerna Carl Jansson och Olle Persson. Den senare 
blir ”frälst” efter att ha blivit överkörd av en bil i fyllan. Insikten om att Gud hade hjälpt honom kommer från 
den troende vännen Carl. Ett annat exempel är den historiska berättelsen om en soldat i romarriket som får träffa 
Paulus i egenskap av fånge. Denna ”långa och ståtliga soldat” är en ”råbarkad sälle”, men efter att ha pratat med 
Paulus och hört evangeliet förändras hans livssyn. Sydposten, nr. 4 1943, s. 8, ”Fastkedjad vid en kristen. 
Berättelse av Roy L. Smith”. Nöjeslivet är det centrala i berättelsen om Alfons Strömmer. Nöjena ”slukade hela 
hans intresse och särskilt road var han av att spela teater”. Men efter att ha beundrat en kristen kvinnas vänlighet 
leds han till att studera denna religion närmare. Han blir givetvis omvänd och så småningom en ”Herrens vittne”: 
Sydposten, nr. 32 1943, s. 6 och 7, ”’Var det månne en kristen?’ Skiss ur verkligheten av Märtha Nickul”. 
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syndare”. Sven skulle kunna karakteriseras som en motsatsyp, med sitt sökande efter det 

materiella på bekostnad av det andliga. Men han förvandlas vid en tidpunkt till en idealtyp. 

Detta innebär att varje motsatyp är en potentiell idealtyp utifrån en kristen världsåskådning. 

Detta är en grundtanke inom kristendom, nämligen frälsningen av alla syndare. Delvis p.g.a. 

detta tycks notionen om motsatsyper ohållbar, i varje fall i denna studie. Vidare, även om 

negativa ideal (motsatstyper) är närvarande i konstruktionen av frikyrklig kristen manlighet är 

relationen inte bipolär. Även om manlighet konstrueras genom negationer, kan likväl dessa 

genom reartikulering integreras i den egna diskursen.   
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III Sammanfattande analys 
Utgångspunkten för denna studie har varit negligerandet i tidigare forskning av religion som 

en faktor i konstruktionen av manlighet under modern tid. Syftet har varit att visa att 

manlighet visst kunde konstrueras utifrån religion, närmare bestämt inom svensk frikyrklig 

kristendom. Även om det under de senaste åren har framkommit forskning som har behandlat 

den moderna tiden, exempelvis David Tjeder, och problematiserat manligheten genom 

historien och talat om manligheter i pluralis, har religion och i synnerhet kristendom setts som 

manlighetens antites under denna period. Men inom ramen för det ovan nämnda 

forskningsprojektet om Kristen manlighet har flera forskare nu gett sig i kast med denna 

uppgift, bland dem Olaf Blaschke som har studerat den katolska kyrkans försök att konstruera 

manlighet i Tyskland genom att sätta mäns vardagsliv i en religiös kontext. Dessa resultat är 

emellertid ännu inte publicerade. När det gäller svensk forskning har främst Anders Jarlert 

och Andreas Marklund visat att manligheten var nära förknippad med kristendom i Sverige 

under tidigmodern tid. 

Studieobjektet har varit SMS och dess veckotidning Sydposten mellan åren ca 1939-

1945. Slumpvisa inslag har även gjorts i SMFs veckotidning Svensk veckotidning för att se 

huruvida det studerade manlighetsidealet även var utbrett på nationell nivå. Analysen av det 

sporadiskt valda materialet visade att liknande manlighetsideal var rådande i  SMS och SMF. 

De teoretiska premisserna för studien har varit breda: För det första har jag kombinerat 

två typer av diskursanalys, CDA och diskursteori, eftersom jag anser att denna typ av analys 

utgör ett utmärkt instrument för studier av mentaliteter och idéer. Således har jag försökt att 

utkristallisera en frikyrkligt kristen manlighetsdiskurs inom ramen för den frikyrkliga 

diskursordningen. Mot detta relaterades den sekulära diskursordningen med populärkulturens 

och den militära manlighetsdiskursen. För det andra – och i anslutning till detta – har flera 

andra analytiska begrepp använts. För att kunna förlägga analysen i en historisk kontext har 

begreppet sekularisering använts analytiskt. Definitionen har varit religionens minskande 

inflytande i den kulturella sfären, och betydelsen av detta i konstruktionen av kristen 

manlighet. Det var främst populärkulturen och det militära som stod i fokus. 

Även om religion har varit det primära studioeobjektet har jag påpekat att manligheten i 

det här fallet konstruerades av de ledande inom samfundet. Eftersom dessa ofta var män av 

medelklassen, har även klassperspektivet uppmärksammats perifert. Däremot har inga 
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långtgående slutsatser dragits av detta. Till slut har teorierna om manligheten som homosocial 

och konstruerad utifrån motsatstyper också prövats.  

I den svenska forskningen om frikyrkorna lyser genusperspektivet med sin frånvaro, 

vilket kan ses hos bl.a. Irving Palm, Göran Åberg, Sven Halvardson, Hans Andreasson m.m. 

Denna studie har visat att manligheten de facto kunde konstrueras utifrån specifikt kristna 

värderingar, vilket förstärker tesen att vi bör tala om manligheter snarare än manlighet, på 

samma gång som det reviderar och kompletterar tidigare forskning som antingen har 

försummat genusperspektivet, eller hävdat att manligheten var religionens antites under 

modern tid, som exempelvis David D. Gilmore.  

Konstruktionen av manlighet var däremot inte entydigt kristen till sin art. Den 

konstruerades i direkt kontrast till populärkulturen och det militära manlighetsidealet, 

samtidigt som det reartikulerade moment från den senare till det egna kristna 

manlighetsidealet.  

Nodalpunkterna i den kristna manligheten var manlighet, kristendom, det andliga och 

det eviga (Guds rike). Dessa kontrasterades mot populärkulturens och det militära 

manlighetsidealets nodalpunkter, som var det fysiska/materiella och personens nöje (inbegrep 

båda könen), respektive manlighet och det fysiska/materiella. Dikotomin andligt-fysiskt var 

alltså centralt, där det andliga värderades som positivt och centralt för god manlighet. Vid 

första anblicken kan det verka som om teorin om motsatstyper är fruktsam här. Detta är inte 

fallet, eftersom den kristna manligheten förutom dessa grundläggande nodalpunkter 

konstruerades även utifrån ett flertal moment, dessa kunde i sin tur reartikuleras från den 

militära manlighetsdiskursen. Gentemot den militära manlighetsdiskursens moment, varav de 

främsta artikulerade mannen (soldaten) som ”bestial”, ”insentimental”, ”betsåndsdel i massa”, 

”rå”, ”massmördare” och ”inhuman” artikulerade Sydposten den ideale mannen som främst 

”rättfärdig”, ”ödmjuk”, ”förlåtande”, ”human”, ”kärleksfull”, ”mild” och ”försonande”. Dessa 

moment hämtades ur bl.a. SMS teologidiskurs, vilket bl.a. momentet rättfärdighet vittnar om. 

Kort sagt, soldaten var fysisk och omoralisk, medan den kristne mannen var andlig och 

moralisk.  

Men, och detta motsäger teorin om motsatstyper, Sydposten reartikulerade även fysiska 

moment från den militära manlighetsdiskursen. Den kristne mannen skulle vara ”hög”, 

”kraftfull” och ha en ”militär hållning”. Han var också ”modig”, en ”stridsman”, ”krigare” 

och ”hjälte”, men hans syften var oändligt mer värda, eftersom de var ”eviga” då striden 

gällde ”Guds rike”. Hans vapen var ”rättfärdighet”, ”tro” och ”bedjan”. Jesus Kristus 

framställdes som det verkliga manlighetsidealet, ”den verklige hjälten”, ”anförararen” och 
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”den mäktige konungen”. Detta har uppmärksammats i internationell forskning, av bl.a. 

Pamela J. Walker och Evelyn A. Kirkley. I detta fallet var teorin om manlighet som en 

homosocial konstruktion fruktbar. Kvinnliga diskurser var obefintliga. Däremot anser jag att 

teorin om motsatstyper bör förkastas, i varje fall i denna studie, eftersom den är alltför statisk 

för att kunna tillämpas på mentaliteter, som är dynamiska. Teorin kan uttryckas i den 

formallogiska formeln A→ ¬A, d.v.s. om A, så ickeA, eller, om det finns ett A, finns även 

dess motsats. Min undersökning har däremot visat att även B, C, D, E o.s.v. konstruerar 

manligheten. Dessa står inte i en entydig negativ relation som vi har sett. Förutom att de 

kunde reartikuleras, var även varje ickeA, ickeB, ickeC o.s.v. ett potentialt A, B, C o.s.v. 

Detta är ju en av den reformatoriska kristendomens grundprinciper, att alla syndare blir frälsta 

genom tron. Inte minst berättelserna har vittnat om sådana omvändelser.  

Synen på populärkulturen var däremot direkt negativ, ingen rertikulering kunde skönjas 

av dess moment. De främsta torde vara ”dansen”, ”alkohol”, ”sex utanför äktenskapet”, 

”sport”, ”kortspel”, ”biobesök” och den ”kolorerade veckopressen”. Ofta ansågs även 

soldaten vara en biobesökare, kortspelare, någon som gillade dans och alkohol. Alla dessa 

moment sågs som omoraliska och centrerades kring det materiella. Mot nöjeslivets osedliga 

leverne artikulerade veckotidningen ”hemmet”, ”församlingen”, ”Bibeln”, ”sex inom 

äktenskapet” och ”naturen” som moraliskt och andligt godtagbara normer. Detta gällde alltså 

för båda könen, i synnerhet de unga i storstaden, då det var främst dessa som levde ett 

nöjesliv. Här är det alltså en speciell generation som åsyftas. Här framkom även det kvinnliga 

idealet, d.v.s. kvinnan som moder och med en rättmätig plats i hemmet. Eftersom dessa ideal 

gällde för både (unga) män och kvinnor var inte konstruktionen homosocial, vilket innebär att 

den kristna manligheten endast delvis konstruerades homosocialt i Sydposten. 

Hypotesen som framfördes inledningsvis har delvis kunnat bekräftas. Sydpostens 

artikulering av den kristna manligheten skedde alltid i relation till den omgivande kontexten. 

Den kristna manligheten artikulerades således i hög grad ur en diskursiv kamp. Detta innebar 

att  den kristna manligheten på sina håll var fyllt av inre motsägelser. Således tog man avstånd 

från de militära idealen, på samma gång som man framhävde dess fysiska ideal i den kristna 

manligheten. I anknytning till detta, fördömde man sport som något negativt, på samma gång 

som man framhävde god fysik hos mannen som något positivt. Men de ideal som man 

konstruerade var av en art som i sista hand betonade kristen andlighet.  Nedan följer en 

schematisk modell som är ämnad att lättare åskådliggöra denna interaktion i konstruktionen 

av kristen manlighet.  
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Två teoretiska konsekvenser följer direkt ur min analys. Det första är att begreppet element 

har förkastats. Som vi minns är element ”flytande signifikanter”, begrepp som inte har 

artikulerats diskursivt. Men existensen av dessa är en omöjlighet. Element är ett språkligt 

fenomen, ett eller flera ord helt enkelt, och som sådant frambringat av människor. Språket får 

en struktur genom att ord intar differentiella positioner och en mening genom en ständig 

referens till varandra. Detta är i själva verket en av diskuranalysens grundpremisser. Det är 

därför förvånande att Laclau & Mouffe inte inser att element är en omöjlighet. Jag vill hävda 

att element inte är logiskt godtagbara utifrån dessa premisser. Så fort ett ord yttras eller 

skrivs i en text sätts det i relation till andra ord; det blir automatiskt ett moment i den 

diskursen. Det är givetvis möjligt att yttra ett enskilt ord sedan länge glömt och således göra 

det till ett element, men detta skulle inte säga oss som studerar betydelsebildning mycket, och 

inte heller yttraren kan man förmoda.  Den andra teoretiska konsekvensen är att teorin om 

hegemonisk maskulinitet inte har varit empiriskt tillämpbar. Andreas Marklund har med rätta 

hävdat varför detta är fallet:  

 

I stället för att söka normen eller idealet i en sfär under eller ovanför 
historiens aktörer ska det sökas bland aktörerna själva, för även om ett ideal 
kan utöva ett mäktigt inflytande på en enskild människas beteende är det till 
syvende och sist skapat genom människors handlande. Det är endast genom 
att studera hur individer formulerat, omformulerat, tolkat och praktiserat sin 
tids levnadsmönster som konstruktionen av kön i historien kan analyseras.158 

 

Detta är i synnerhet fallet när man studerar den diskursiva dimensionen, m.a.o. mentaliteter. 

Jag vill däremot uttrycka en försiktighet i min slutsats om den hegemoniska maskuliniteten. 

Visserligen har inte en sådan varit förhärskande i detta källmaterial, men det skulle krävas en 

studie av betydligt mer nyanserat material under en lång tidsperiod för att vederlägga teorin. 

Jag kan således inte uttala mig om huruvida det fanns någon kristen hegemonisk maskulinitet 

bland församlingsmedlemmarna. Det jag däremot kan säga är att de ledande inom SMS 

konstruerade manlighetsideal som i många instanser stod i opposition till andra ideal, som av 

tidigare forskning har uppfattats som hegemoniska. I fallet SMF kunde dessa kristna ideal i 

sin tur – som Owe Kennerberg har visat – delvis  inte ”subjektifieras” på medlemsnivån.  

 Slutligen kan den frikyrkligt kristne mannen i SMS sammanfattas som ”i världen, men 

icke av världen”. Den kristne mannen skulle i sin strävan efter Guds rike inneha andliga 

                                                 
158 Marklund, Andreas, ”Gossen och husbonden. Ideal, individ och äktenskap i 1700-talets Sverige”, Bedrägliga 
begrepp. Kön och genus i humanistisk forskning, red. Andersson, Gudrun, Uppsala 2000, s. 182. 
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egenskaper. Däremot var han tills vidare förpassad i världen, och skulle därför agera för 

dess förbättrande på kristen grund.  

 Denna studie har varit av blygsam omfång när det gäller källmaterialet. Den kan med 

fördel breddas genom en studie av andra frikyrkliga samfund, som (en utökad studie av) SMF, 

EFS, SB, FA, MK och PR. En sådan studie skulle kunna jämföra manlighetsidealen mellan 

dessa samfund för att påvisa likheter och skillnader. Detta skulle sedan kunna jämföras med 

liknande samfund utomlands, och således införa ett bredare internationellt perspektiv.  

 Man skulle även kunna studera manlighetsidealet i SMS under en annan historisk 

kontext, en under fredlig tid och där nöjeslivet inte hade samma roll som det hade på 1940-

talet. Man skulle således kunna studera hur SMS har förändrats under olika historiska 

kontexter, något som med fördel låter sig göras med diskursanalys. 

 Men är det ett enskilt område som denna undersökning skulle stärkas av, är det en studie 

av medlemmarna, d.v.s. subjektnivån. I vilken utsträckning omfattade de manliga 

medlemmarna de ideal som de kunde finna i Sydposten?  Ett stort problem är att de manliga 

medlemmarna inte skrev i stor utsträckning. Owe Kennerberg har däremot – som vi har sett – 

indikerat att frikyrkliga medlemmar kunde motsätta sig de normer som de frikyrkliga ledarna 

utformade; han visar således att det kunde finnas ett gap mellan medlemmarnas och de 

ledandes normer och ideal.  

Exkurs: Teoretiska reflexioner 

Den uppmärksamme läsaren torde ha märkt en central – om än outtalad – premiss i 

diskursanalysens materiella ontologi. Nämligen det faktum att man inte kan tllämpa 

kausalförklaringar då mening skapas under en ständig dynamisk interaktion mellan flera 

entiteter. Den formallogiska formeln för en kausalförklaring är A→B, d.v.s. om A, så B, eller 

A orsakar B. Inom diskursanalysen kan man inte säga att ett moment eller nodalpunkt orsakar 

ett annat, det enda man kan postulera är att det finns flera objekt, och att dessa genom att stå i 

relation till varandra och negera andra moment, skapar mening, en diskurs. Den formallogiska 

formeln blir således <A, B, C, D…n> ⋀ <A, B, C, D…n> ⋀ <A, B, C, D…n> o.s.v. ad 

infinitum. Varje gruppering utläses, den ordnade mängden av A, B, C, D…n, d.v.s. en diskurs. 

Man kan således inte säga att momentet ”krigare” inom den militära manlighetsdiskursen 

orsakar samma moment i den frikyrkligt kristna manlighetsdiskursen. Man bör snarare ha ett 

topologiskt perspektiv; det är i linje med detta som figuren ovan är skapad. Momenten och 

nodalpunkterna i diskurserna struktureras alltså genom genom ständig växelverkan, att tala 
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om ett ursprung, en orsak, är en omöjlighet. Det är primärt det inre sammanhanget och 

avståndet till andra moment och nodalpunkter som frambringar den totalitet som här benämns 

som diskurs. Den franske filosofen Roland Barthes har kommit till en liknande slutsats: 

 

The historian is not so much a collector of facts as a collector and relater of 
signifiers; that is to say, he organizes them with the purpose of establishing 
positive meaning and filling the vacuum of pure, meaningless series.159 

  

Signifiers är hos Barthes språkliga uttryck som denoterar och relaterar entiteter i den yttre 

verkligheten och bibringar således mening. Men denna denotation är godtycklig. Det samma  

kan sägas gälla diskurser. Man säger därmed ingenting om hur moment står i relation till 

varandra och varför just dessa men inte med andra. Detta är däremot inte något större problem 

om man kombinerar diskursanalys med andra teoretiska perspektiv. I denna undersökning vet 

man hur de står i relation till varandra p.g.a. att man vet att kristendom är det centrum kring 

vilket momenten kretsar, och populärkulturen och det militära vilka är negationerna till dessa. 

Med ett sådant brett perspektiv försvinner alltså denna problematik.  

 Däremot har det uppkomit ett större problem som är värt att uppmärksammas, nämligen 

subjektets – och diskursernas – motsägelsefulla karaktär. Visserligen är subjektet 

överdeterminerat och kan inta flera motsägelsefulla positioner enligt Laclau & Mouffe, 

subjekten är i sista hand determinerade av diskurserna. Detta löses av Fairclough genom 

subjektens och diskursernas dialektiska relation. Jag har accepterat premisserna att subjektet 

är överdeterminerat och att relationen mellan subjekt och diskurs är dialektiskt. Men, om både 

diskurser och subjekt är överdeterminerade, uppstår det  ju en paradox som är synlig även för 

de historiska aktörerna själva. Så har exemplevis, som ju tydligt framgått i min undersökning, 

varit fallet med Sydpostens ambivalenta hållning till de militära manlighetsidealen och dess på 

samma gång negativa och positiva inställning till militär terminologi. Detta fenomen är 

synligt i alla aspekter av samhället och därför värt att uppmärksammas.160 Vi kan ta filmen 

som exempel, nämligen Orson Welles Oscarsbelönade Citizen Kane (1941) som handlar om 

den rike affärsmannen Charles Foster Kanes levnadsöde. Kane dör i början av filmen och 

yttrar i dödsögonblicket ordet ”Rosebud”. Hans liv skildras därefter retrospoektivt genom 

                                                 
159 Barthes, Roland, “The discourse of History”, The Postmodern History Reader, s. 121. 
160 Även om denna undersökning inte har inkluderat subjektnivån har det, som nämnts, framkommit att diskurser 
kan vara motsägelsefulla; därutöver anser jag denna diskussion berättigad för en allmän utveckling av teorin för 
vidare forskning. 
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mediernas intervjuer med anhöriga, som i sökandet efter meningen bakom detta ord nystar 

upp hela hans livshistoria.  

 I synnerhet en scen är intressant, eftersom det visar subjektets intagande av två sociala 

positioner som motsäger varandra. Kane är en redaktör för tidningen the Enquirer och 

kommer i en dispyt, med sin tidigare förmyndare Thatcher, över sina olika åtaganden. Nedan 

följer ett utdrag ur dialogen mellan Kane och Thatcher (endast Kanes repliker citeras): 

 

The trouble is, Mr. Thatcher, you don't realize you're talking to two people 
[min kursivering]. As Charles Foster Kane, who has eighty-two thousand, 
six hundred and thirty-one shares of Metropolitan Transfer - you see, I do 
have a rough idea of my holdings - I sympathize with you.  Charles Foster 
Kane is a dangerous scoundrel, his paper should be run out of town and a 
committee should be formed to boycott him.  You may, if you can form 
such a committee, put me down for a contribution of one thousand dollars. 
[...] On the other hand I am the publisher of the Enquirer. As such, it is my 
duty - I'll let you  in on a little secret, it is also my pleasure - to see to it that 
decent,  hard-working people of this city are not robbed blind by a group of 
money-mad pirates because, God help them, they have no one to look after 
their interests!  I'll let you in on another little secret, Mr. Thatcher.  I think 
I'm the man to do it. You see, I have money and property - If I don't defend 
the interests of the underprivileged, somebody else will - maybe somebody 
without any money or any property and that would be too bad. 

 
Kane framhäver alltså själv att han är ”two people”. Å ena sidan en ägare i 

storföretaget Metropolitan Transfer. I denna position är han en skurk och borde 

granskas av en kommittée och drivas ut ur staden. Å andra sidan intar han positionen 

som the Enquirers redaktör, och som sådan är det hans plikt och t.o.m. hans nöje att 

se till att vanliga och hårt arbetande människor inte blir utnyttjade av en grupp 

profithungriga pirater, som Kane själv? Vi ser här alltså att han intar två 

subjektpositioner i två olika diskurser, som är direkt motsägelsefulla. Denna tematik 

löper genom hela filmen. Det viktigaste att notera är att Kane mycket väl inser detta, 

men trots det ser han inget problem i att som en profithungrig företagare försvara de 

vanliga människornas intressen, han är t.o.m. mer lämpad för detta eftersom han har 

”money and property”.  

 I homologi med detta är Kants berömda artikel ”Svar på frågan: Vad är 

upplysning?” först publicerad 1784 i Berlinische Monatsschrift. Upplysning är för 

Kant ”människans utträde ut hennes självförvållade omyndighet”, att självständigt 

bruka sitt förstånd; för detta krävs frihet. Däremot framhäver Kant att individen lever 
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i ett samhälle, där hon är nödgad att acceptera inskränkningar i sitt fria bruk av 

förnuftet: 

 

Men vilka inskränkningar är hämmande för upplysningen och vilka är det 
inte, och vilka är rent av befrämjande? Mitt svar är: Det offentliga bruket av 
ens förnuft måste alltid vara fritt, och endast det kan åstadkomma 
upplysning bland människorna, däremot kan det privata bruket av 
detsamma ofta begränsas mycket hårt utan att för den skull i nämnvärd grad 
förhindra upplysningens framåtskridande. Med offentligt bruk av ens förnuft 
avser jag det bruk någon gör av det såsom lärd inför läsekretsens hela 
publik. Som privat bruk betecknar jag det bruk någon får göra av sitt förnuft 
i ett honom anförtrott ämbete eller på en medborgerlig post. […] vissa 
lemmar av det allmänna måste förhålla sig passiva, för att regeringen genom 
en konstlad enhällighet skall kunna genomdriva offentliga målsättningar 
[…] Här är det givetvis inte tillåtet att resonera, utan här måste man lyda. 161

  
Kant hävdar alltså att upplysning framskrider genom att människan brukar sitt offentliga 

förnuft i frihet, på samma gång som hon lyder överheten med syftet att reproducera samhället. 

Hon intar m.a.o. två subjektpositioner i två diskurser som är kontradiktoriska. Å ena sidan är 

hon fri att bruka sitt förnuft, å andra sidan underkastad en lydnad från överheten. Det 

intressanta är återigen att detta inte utgör ett problem, enligt Kant kan det i själva verket ”vara 

befrämjande”. Exempel kan också återfinnas i vardagen: muslimer som äter griskött och 

dricker alkohol, män som under dagen jobbar på kontor i en kostym men förvandlas till 

transvestiter på kvällen  o.s.v. 

 Relationen mellan subjekt och diskurs är alltså ofta asymmetrisk, men varför accepteras 

dessa kontradiktioner av aktörerna? Denna fråga besvaras inte av varken Fairclough eller 

Laclau & Mouffe, möjligtvis för att det är en fråga av psykologisk art.162 Det måste sökas i de 

enskilda subjektens tillägnande av diskurser och den psykologiska dynamik som är verksam i 

bearbetningen av dessa. Det är min åsikt att en diskursanalytisk studie på subjektnivån måste 

ta hänsyn till detta faktum, varför inte genom en komplettering med psykologisk teori? Žižek 

har exempelvis uppmärksammat denna problematik. Som lacaniansk psykoanalytiker 

                                                 
161 Kant, Immanuel, “Svar på frågan: Vad är upplysning?”, Vad är upplysning: Kant, Foucault, Habermas, 
Mendelssohn, Heidegren, red. Östling, Brutus, Stockholm 1992, s. 27-36 
162 Laclau & Mouffes diskussion har däremot parelleller till nedanstående diskussion. Exempelvis hävdar de att 
antagonismer ständigt reproduceras eftersom det saknas en kärna, en essens, som skulle göra hegemonin 
permanent; samhället som en homogen totalitet är därför en omöjlighet; hegemonin kommer alltid att vara 
kontingent eftersom dess objekt i själva verket inte existerar. Således finns det alltid en möjlighet att frambringa 
ny hegemoni. Som vi kommer att se är detta likt nedanstående diskussion. Däremot anser jag dels att 
förklaringskraften kommer att öka och dels att subjektnivån kommer att belysas mycket bättre vid slutet av 
denna exkurs.  
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kombinerar han diskursteori med lacaniansk psykoanalys. Således har hans ideologikritik två 

nivåer: 

 

Det första är diskursivt och avser en symptomal läsning av den ideologiska 
texten, genom vilken man dekonstruerar den spontana upplevelsen av 
mening. Härigenom kan man demonstrera hur ett givet ideologiskt fält är 
resultatet av ett montage av heterogena, flytande signifikanter som 
totaliserats genom vissa nodpunkter. 
Det andra syftar till att avtäcka den kärna av njutning som impliceras i en 
ideologi, att tydliggöra det sätt på vilket en ideologi, på en och samma gång 
bortom och inom dess meningsfält, inbegriper, manipulerar och producerar 
en förideologisk njutning som struktureras av fantasin.163   

  

Den första nivån är de facto diskursanalytisk, Žižek följer t.o.m. Laclau & Mouffes 

diskursteori. Den andra däremot är subjektets nivå. Denna analysnivå har som sin 

kärna subjektets konstruerande verksamhet av sig självt som subjekt. I detta tillämpas 

de gängse lacanianska (och därmed psykoanalytiska) begrepp som njutning, begär, 

det omedvetna, överjag, den Andre o.s.v. Men de två nivåerna som Žižek uppför är i 

själva verket överlappande, eftersom ideologin för sin legitimering, upprätthållande 

och reproducering strukturerar – paradoxalt nog – denna förideologiska nivå: 

 

Själva begreppet ideologi implicerar en grundläggande naivitet, ett 
misskännande av sina egna förutsatta antaganden och faktiska villkor, ett 
avstånd eller en avvikelse mellan den sociala verkligheten och våra 
förvrängda representationer av den. […] Huvudsyftet är snarare att förstå 
hur verkligheten inte kan reproduceras utan denna ideologiska 
mystifikation.164 

 
Då ideologin själv skapar ett gap mellan teori och praxis är detta ett inneboende drag utan 

vilket den inte hade kunnat existera.  Subjektet följer samma logik. Dess upplevelse av 

intagandet av motsägelsefulla subjektpositioner som ”normalt” kan ses i ett passage om lagen: 

 

Med extern lydnad under Lagen avses därmed inte att underkasta sig yttre 
påtryckningar och direkt, icke-ideologiskt våld, utan lydnad under ett påbud 
just av den orsaken att det är ”obegripligt”, icke förstått, att det bibehåller en 
traumatisk, irrationell karaktär. Lagens traumatiska, ointegrerande egenskap 
är inte något som maskerar dess auktoritet, utan ett positivt villkor för dess 
existens. Detta är också det grundläggande draget hos det psykoanalytiska 

                                                 
163 Žižek, Ideologins sublima objekt, s. 145. 
164 Žižek, Ideologins sublima objekt, s. 35-36. 
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begreppet överjag: en befallning som upplevs som traumatisk, meningslös, 
dvs som inte kan integreras i subjektets symboliska universum.165  

 
Subjektet upplever och accepterar motsägelser konstant, både i det sociala- och det 

psykologiska livet. Det finns ingen annan utväg, eftersom subjektet alltid inbegriper 

irrationella, oförståeliga, traumatiska  fenomen och egenskaper som är konstitutiva för det. 

Subjektet är medvetet om denna brist hos sig själv, men accepterar den just i egenskap av sin 

oförståelse och eftersom det är en konstitutiv beståndsdel. Men subjektet har även sin 

produktiva del i detta irationella enligt Žižek; det söker alltid att demaskera och avslöja en 

”verklighet” bakom en ideologi, ja, t.o.m. bakom sig självt. Ett realt objekt vars närvaro döljs 

av olika fenomenologiska framträdanden, hos den Andre, hos ideologier, sinnesperceptioner 

o.s.v. Enligt Žižek ligger endast en tomhet, ett Intet, bakom framträdandet, men det är just 

denna som är central för subjektets konstitution: 

 
Om det inte finns någonting bakom framträdandets förlåt, så är det genom 
förmedling av detta ingenting som subjektet konstituerar sig själv genom 
själva sitt misskännande. […] Om illusionen är falsk, så måste den inte 
desto mindre lokaliseras till tomrummet bakom framträdandet. Illusionen 
röjer så att säga platsen för sig själv, den skapar det tomrum som den redan 
fyller ut med en ’illusorisk verklighet’ […]166 
 

Att subjektet tror och därmed agerar som om det finns ett realt objekt, en essens, som endast 

behöver demaskeras, medan det i själva verket endast finns en tomhet, gör att subjektet i sina 

försök att finna detta objekt konstruerar det med förvrängda representationer av sin samlade 

psykologiska repertoar. Tron att det reala objektet kommer att ge ett slutgiltigt och apodiktiskt 

svar, gör att det av subjektet förvrängt konstruerade objektet kommer att upplevas som det 

reala objektet. En (hypotetisk och undermedveten) argumentering kan sålunda lyda: ”Jag har 

sökt att avslöja det reala objektet, och nu har jag gjort det, men det visade sig innehålla 

irrationella och oförståeliga inslag. Men jag måste acceptera det eftersom det är det reala 

objektet”. Žižek summerar detta möjligtvis ännu bättre: 

 

                                                 
165 Žižek, Ideologins sublima objekt, s. 46. 
166 Žižek, Ideologins sublima objekt, s. 220.  Vi ser här likheten med Laclau & Mouffes antagonismbegrepp. 
Kampen förs alltså om någonting som inte existerar, ett realt objekt som i själva verket konstrueras, och det är 
just detta som möjliggör hegemonin – genom effektiva strategier och artikulering – samtidigt som det öppnar 
möjligheten till dekonstruktion av densamma. I denna studie har hegemonibegreppet inte varit fruktbart, just för 
att det förutsätter en totalitet, men som redan nämnts är jag inte beredd att avskriva det. En tanke som jag har 
laborerat med är om man inte borde särskilja hegemoni som fakticitet ifrån tron hos aktörerna att hegemoni är 
möjligt att uppnå. Om vi alltså accepterar att det reala objektet är en omöjlighet kvarstår själva 
betydelsebildningen och kampen kring hegemonin som det viktigaste. Detta är givetvis ett gigantiskt 
problemområde; ett slutgiltigt svar i en analys av denna begränsade omfång står inte att finna. 
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För vad är ideologi om inte just en subjektiverande och symboliserande 
omvandling, en tom gest varigenom vi antar och accepterar en given, 
meningslös verklighet som vårt eget verk?167 

  

Men bilden är inte ensidig, dessa kontradiktioner – även om accepterade på det medvetna 

planet – kan skönjas som symptom, ofta på det omedvetna planet, exempelvis i drömmar; och 

det är just genom symptomet som man kan analysera dynamiken i subjektets inre. Å ena sidan  

bejakar subjektet sin egen överdeterminering och därmed alla inkonsekvenser hos ideologier, 

diskurser, sig själv o.s.v. i något sorts falskt medvetande.168 Å andra sidan är motståndet mot 

detta också synligt och uttrycks i symptomet. Den diskursiva analysen studerar alltså den 

intersubjektiva diskursiva praxis, där vissa diskurser ses som ”naturliga” och andra 

”onaturliga”; men själva det faktum att detta är möjligt trots överdetermineringen 

nödvändiggör ett studium av den psykologiska nivån, eftersom symptomet förr eller senare 

kommer att göra sig gällande.  Det är min åsikt att en operationalisering av denna typ av 

teoretiskt perspektiv skulle kunna berika diskursanalytiska studier, främst på subjektnivån.  

                                                 
167 Žižek, Ideologins sublima objekt, s. 260. 
168  Jag inför här begreppet falskt medvetande, som däremot inte ska läsas i enlighet med marxistisk terminologi. 
För det första påstår jag inte att det ligger ett ”verkligt” medvetande bakom det falska, jfr. Intet, tomheten ovan. 
För det andra dras det inga slutsatser om det klasslösa samhället, revolutionen, den materiella basen etc. 
Medvetandet är alltså förvisso falskt, men detta i egenskap av att det söker ett objekt som inte låter sig infångas 
diskursivt, det motstår den symbolisering som diskursanalysen söker att urskilja. Det är p.g.a. denna frånvaro av 
mening som den psykologiska nivån måste inkorporeras i analysen.  
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