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1 Inledning
I maj månad 1901 antog riksdagen en reform av den dåvarande härordningen. En reform som 

innebar ett definitivt avskaffande av indelningsverket och ett militärt försvar helt byggd på allmän 

värnplikt bland män. Som förebild stod framförallt det tyska exemplet.1 Ett exempel som verkade 

modernt i en tid som präglades av rösträttsfrågan, modernisering och nationalism.

 Det riksdagen gjorde den tjugotredje maj 1901 var att skapa en institution dit man skickade 

alla svenska män, för att under en begränsad tid lära sig militärens göranden och låtanden. En miljö 

som fram till 1980-talet var exklusivt manlig.2 En svensk man som har genomfört sin 

värnpliktsutbildning har någonting gemensamt med andra svenska män. Häri finns någonting 

intressant för den som intresserar sig för maskulinitet. Det är just detta som denna uppsats ämnar 

behandla.

1.1 Syfte och frågeställning
Syftet med detta arbete är att utifrån ett maktperspektiv analysera manlighetsdiskursen kring tiden 

för avskaffandet av indelningsverket och den allmänna värnpliktens införande. Kronologiskt ligger 

fokus på de båda försvarsbesluten 1901 och 1925; tiden närmast innan, efter och mellan dessa 

beslut. 

 Syftet är att försöka förstå vilka manlighetsideal som rådde under perioden i anslutning till 

det militära, med en fokus på de ideal som de värnpliktiga blir presenterade för genom 

utbildningsmaterial (reglementen riktade mot infanteriet under perioden 1900-1929) som riktar sig 

till de värnpliktiga. Viljan är också att jämföra dessa ideal med hur riksdagen diskuterar manlighet 

vid försvarsbesluten 1901 och 1925. 

 Ett ytterligare syfte med denna uppsats är att jämföra, registrera och försöka förklara 

förändringar i diskursen (utbildningsmaterial och riksdag) under den tidsperiod som behandlas – 

1900-talets tre första decennier.

Maktperspektivet innebär att undersökningen är riktad mot diskursen, som den formuleras 

av makten: riksdagen och krigsmakten. Det kan närmast beskrivas som ett makt- och ovanifrån-

perspektiv.

 Syftet kan sammanfattas i en övergripande frågeställning:
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1 Ericsson Lars, 1999 sid 95ff.
2 Från och med 1980 tilläts kvinnor att göra karriär inom försvarsmakten, då öppnade vissa befattningar. Därifrån har 
det varit en process där befattningar öppnats stegvis. I skrivande stund är alla befattningar inte öppna för kvinnor.



 Hur diskuterar materialet manlighet, vilka manlighetsideal framkommer, hur förändras 

 denna bild och hur förhåller sig de olika materialtyperna till varandra?

1.2 Avgränsningar
Arbetet skall se på manlighetsdiskursen i riksdagen och reglementen för värnpliktiga mellan åren 

1900 och 1929. De riksdagsprotokoll som beaktas är de vid debatten i riksdagen kring 

försvarsbeslutet 1901 och 1925.

 Under perioden 1901 till 1926 var den svenska krigsmakten indelad i två vapenslag: armén 

och marinen.3 Denna undersökning kommer, av praktiska skäl, inrikta sig på det största av dessa 

vapenslag: armén. Detta då att majoriteten av de värnpliktiga skrevs in vid detta vapenslag.4 Något 

som innebär att de reglementen som sammanfattades övergripande för värnpliktiga över alla 

vapenslag, skrevs först och främst för infanteriets soldater eller för kavallerister vid just armén. 

Denna undersökning berör utbildningsmaterial för infanteriet. En soldatkategori som ändå får 

betraktas som representanter för någon slags vanlig soldat, utan specialkompetenser och utan att 

omfattas av speciella direktiv. Det är också den kategori soldater som från och med 1901 

omfattades av en 240 dagar lång värnplikt.5

 Arbetet fokuserar först och främst på att registrera ideal och dess utveckling under perioden.  

1.3 Disposition 
Efter att ha formulerat syftet och den övergripande frågeställningen kommer vi att gå igenom de 

teoretiska ramarna, samt se över tidigare forskning. Jag identifierar en poäng med att resonera mig 

fram till en konkretiserad problemformulering, efter att läsaren blivit insatt i den teoretiska ramen 

(2.5). Därefter går vi igenom de metodiska utgångspunkterna, för att slutligen göra en ytterligare 

operationalisering av den övergripande frågeställningen. Valet att på detta sätt resonera sig fram till 

delfrågor och konkretiserad problemformulering (2.5 & 3.5) bör betraktas i ljuset av att teori och 

metod är en förutsättning för hur undersökningen bedrivs.

 Analysen är uppdelad i tre delar, efter källornas karaktär. Den första delen diskuterar 

riksdagens diskurs, den andra urbildningsmaterialet och den tredje diskuterar dessa båda 

materialtypers förhållande till varandra. Hela arbetet sammanfattas i det sista kapitlet, då vi också 

återknyter till tidigare forskning och den teoretiska ramen. 
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3 Dagens försvarsmakts tredje vapenslag Flygvapnet bildades 1926 efter beslut i riksdagen 1925 men kommer inte att 
beaktas i undersökningen trots att dess tidiga år ligger innanför ramen för perioden.
4 Som exempel kan nämnas att det 1902 ryckte in 28000 man i armén och endast 1900 i flottan. Se Ericsson, 1999, sid 
110.
5 Ericsson Tom, I fosterlandets tjänst En studie i den svenska arméunderbefälskårens fackliga strävanden 1901-1922, 
Umeå. 1978, sid 21f.



2 Maskulinitet och det moderna samhället – teori & 

forskningsöversikt
Detta är först och främst ett genushistoriskt arbete som berör begrepp som geuns, den maskulina 

stereotypen och hegemonisk maskulinitet; för att nämna några. Dessa begrepp bör redas ut. 

 Närmast följer uppsatsens teoretiska ramverk, som ligger till grund för den empiriska 

undersökningen.

2.1 Genus
Genus. Detta ord som länge varit på allas läppar, med vitt skilda betydelser. När vi i dagligt tal 

använder genusbegreppet och talar om genusperspektiv framhålls det oftast som ett 

kvinnoperspektiv, som om bara kvinnor hade genus. Eller som om genus vore synonymt med kön – 

vilket det inte är. Det finns alltså saker att reda ut. Det är viktigt för läsaren att förstå hur 

genusbegreppet används i denna undersökning, hur detta lilla ord skall förstås.

 Rent etymologiskt härstammar ordet från latin6 och har hittat sin väg via grammatiken till att 

få funktionen som en svensk översättning av det engelska gender. Yvonne Hirdman beskriver 

begreppet genus uppkomst i den språkliga diskursen under 1970- och 80-talen. Hon pekar på 

funktionen i att översätta gender – som bekant blir svårt att översätta till kön – men också på 

behovet av att ersätta begreppet könsroll. Ur dessa behov härleder Hirdman genus som ett begrepp 

med en betydelse som tidigare tilldelats ordet kön. Ordet kön har en biologisk, eller sexuell botten. 

Genus däremot är vad som förenar den sociala strukturen och den faktiska sociala realiteten i att 

vara man eller kvinna.7 Sociologen R W Connell är noga med att förklara det sociala könet (genus/

gender) som något som relaterat till kroppen och här är Connell inne på någonting viktigt.8 Genus är 

inte samma sak som kön, det är inte en del av våra biologiska kön, men dessa är beroende av 

varandra. I detta resonemang blir det således underförstått att genus är en struktur och en 

konstruktion som delas av alla inom en given kultur. En konstruktion av manlighet är också, eller 

samma sak som, en konstruktion av manligt genus. 

 Som en förutsättning för undersökningen är det viktigt att förstå genus som  något som är 

föränderligt i tid och rum, en social konstruerad struktur. Det går alltså att skapa genus för en viss 

kultur, vilket är tydligt i denna uppsats som analysera en specifik kulturs manliga genus.
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6 Då i betydelsen släkte, släktbegrepp; se Svensak Akademinens Ordbok, via url=(http://g3.spraakdata.gu.se/saob/).
7 Hirdman, Yvonne, Genus – om det stabilas föränderliga former, Malmö, 2001, sid 11-16.
8 Connell R.W. Maskuliniteter, Cambridge, 2008, sid 92-96. 



 Ofta när man talar om genus i en historisk kontext brukar man identifiera genus i relation till  

en tvåkönsmodell och en enkönsmodell; allternativt en tvåsfärsmodell visavi ensfärsmodell. Den 

senare beskriver Yvonne Hirdman som relationen A-a, där versalen representerar mannen och 

gemenen kvinnan. Kort sagt: kvinnan ses som en sämre sort än mannen, men ändå fundamentalt 

lika. Inom tvåkönsmodellen betraktas könen istället som dikotomier.9 Det som för oss är viktigt att 

ta fasta på är att detta närmast går att betrakta som bevis för att genus är någonting som skapas. Det 

är något som, enligt Hirdman, skapas genom skillnader och isärhållning. “Poängen med tonen, 

formlen A - B, är betoningen av det totala åtskiljande, det särskiljande.”10

 Utav detta resonemang med versaler, gemener och dikotomier får vi en norm, A: Mannen. 

“Att vara man är att inte vara kvinna”11, konstaterar Hirdman mycket riktigt. Och det är ur detta 

särskiljande man får ut essensen av manligt genus. Däremot definieras män inte uteslutande i 

relationen med kvinnor, utan också – och framför allt – i relation med varandra. Detta skall vi titta 

närmare på under kommande rubriker. Vi skall se över vad det manligt genus utgörs utav. 

2.2 Maskulinitetsteori
Denna uppsats tar sin utgångspunkt i maskulinitetsteori. En auktoritet på detta område är sociologen 

R. W. Connell och dennes teorier om hegemonisk maskulinitet. Man kan förstå Connell som att 

maskulinitet är hegemonisk i sig, men också som att det finns olika maskuliniteter och att det bland 

dessa finns ett hegemoniskt ideal: en maskulinitet som står över de andra. Dessa ideal finns inom 

räckhåll för alla män. Även om man inte direkt kan vara en del av dem, kan man ta del av den 

struktur som bygger upp den hegemoniska maskuliniteten. Connell tar exemplet med mannen som 

ser den hegemoniska idrottsmannen på tv och därigenom kan ta del av och känna sig delaktig i 

dennes hegemoni.12 Här är Connell inne på någonting: manligt genus som hegemoniskt, konstant 

beroende av en över och underordning.  Detta sätt att förstå manligt genus gör det militära till en 

tacksam undersökningsmiljö. 

 Viktigt för Connell, men även för Hirdman med flera är – som vi varit inne på – en konstant 

underordning av kvinnor. Den manliga kulturen skapar en värld där över och underordning blir en 

naturlig del av samlivet. De som alltid underordnas i en sådan miljö är de som på grund av sitt kön 

inte kan delta.13 En uteslutning av halva befolkningen från värnplikten blir då precis lika viktigt 

som att man över och underordnar den manliga delen av befolkningen i en egen uppfostrings och 
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9 Hirdman, 2001, sid 28-42.
10 Hirdman, 2001, sid 36.
11 Hirdman, 2001, sid 48.
12 Connell, 2008, sid 117f.
13 Connel, 2008, sid 118f.



utbildningsanstalt, där de får lära sig att ta medborgerligt ansvar på ett sätt som kvinnor inte har 

tillgång till, eller möjlighet att göra. 

På samma sätt som delaktigheten är viktig för den hegemoniska är också dominans, 

underordning och marginalisering centralt i det maskulina genussystemet.14 Den manliga diskursen 

består alltså av ett system av ständig över och underordning, inte bara mellan män och kvinnor, men 

också (och framför allt) mellan män inom gruppen. Det som sker inom kollektivet män sker med 

fördel i homosociala miljöer. Sociala miljöer som på ett eller annat sätt exkluderar kvinnor och 

därför blir exklusivt manliga. 

Maskulinitet i homosociala miljöer

Historikern Michael S. Kimmel har undersökt maskulinitet inom homosociala miljöer. Framför allt 

en amerikansk historisk miljö.15 Kimmel är intressant och viktig för min egen undersökning, för att 

förstå motivet bakom den. Däremot går Kimmels perspektiv inte direkt att översätta till mitt eget. 

En stor poäng med min undersökning är att se på maktstrukturen ur ett ovanifrånperspektiv, vilket 

gör att jag inte kommer att analysera den faktiska miljön på samma sätt som Kimmel. Dennes 

resultat är ändå entydiga: att homosociala miljöer är väsentliga i konstruktionen av manlighet; 

kanske den viktigaste grunden för en grupps egna manliga ideal.16 Här kommer just mitt eget 

ovanifrån- eller maktperspektiv in. Det är på sätt och vis, om man godkänner Kimmels resultat, ett 

sätt att ta det ett steg längre och se på vad som ligger bakom den homosociala miljön, i det här fallet 

den militära miljön. 

2.2.1 Den maskulina stereotypen – bilder och motbilder
Den amerikanska historikern George L. Mosse kopplar den moderna maskuliniteten till uppkomsten 

av det borgerliga samhället och sätter de moderna manliga idealen i förbindelse med den borgerligt 

miljön.17  Just den borgerliga manligheten är intressant. Den moderna manlighetens – det moderna 

samhället hänger, i alla fall rent kronologiskt, ihop med borgerlighetens framväxt – borgerliga ideal 

som frihet och demokrati hänger samman med värnplikten. 

 Mosse menar att man från 1800-talet ser en ny manlighet, ett brott med aristokratins 

dekadenta ideal. En borgerlig manlighet som är relativt konstant genom 1800- och 1900-talen. Den 

maskulina stereotypen centreras kring den manliga kroppen och inspireras av den grekiska antikens 
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14 Connell, 2008, sid 109-125.
15 Kimmel Michael, Manhood in America, a cultural history. Second edition, New York/Oxford, 2006.
16 Kimmel, 2006. 
17 Mosse George L, The Image of Man. The Creation of Modern Masculinity, New York Oxford, 1996, sid 17.



estetik.18 Som teoretiska figurer använder Mosse stereotypen och motbilden, någonting som också 

blir centralt i min egen undersökning. Den maskulina stereotypen blir en normativ maskulinitet som 

helt dominerar 1800 och 1900-talen. Även om det sker brott mot den är denna idealman centrum för 

all form av reaktion och motreaktion.  Man kan förstå det som att alla manlighetsideal var en 

reaktion eller ett svar på den maskulina stereotypen. Den borgerliga normativa stereotypen blir 

associerad med manliga dygder som handlingskraft, ära och mod. Den är nära knuten till det 

moderna samhället.19 

Mosses maskulina stereotyp är hela tiden beroende av motbilder att definiera sig emot. 

Dessa skall inte förstås som kvinnliga eller heller som kvinnor, snarare som en förklaring till vad 

som är omanligt.20 Denna bild av hur manligt genus skapas är kritiserad från många håll. Den 

svenska historikern David Tjeder poängterar att Mosse gör det för enkelt för sig i sin teoretiska 

modell. Tjeder påpekar att Mosse hela tiden talar om maskulinitet i singular. En bild av verkligheten 

som är allt för schematisk. Det finns många maskuliniteter.21 Även motbilden är knappast något 

som bör tolkas lika schematiskt som Mosse vill göra gällande. Tjeders egna undersökningar har 

visat på att motbilderna inte nödvändigtvis stärkte den maskulina stereotypen som något att 

definiera sig emot. Istället kan motbilden vara mera sammanflätade med de faktiska idealen och kan 

på sådant sätt nästan utgöra en fara för den maskulina stereotypen.22

Även Jens Ljunggren kompletterar den maskulina stereotypen i en svensk 

undersökningsmiljö och poängterar att Mosses arbete grundar sig på tyska erfarenheter. Även om 

Tyskland i Sverige sågs som en föregångare under perioden kring 1800-talet, fick ”den 

nationalistiska retoriken vid sekelskiftet 1800 aldrig samma genomslag i symboler, nationalfester 

och annat”23. Vidare påpekar Ljunggren att den maskulina stereotypen i Sverige bara var ett ideal 

bland många och fick på så sätt konkurrens av t ex den lärde och ekonomiske mannen.24

 Den maskulina stereotypen byggs alltså, enligt Mosse, upp parallellt med det moderna 

samhället. Den får möjligheten att stärkas genom moderna ideologier som nationalism, men den 

kvinnliga emancipationen, omanliga män och okvinnliga kvinnor började hota manligheten som 

kring sekelskiftet 1900, anses befinna sig i kris.25 
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18 Mosse, 1996, sid 24-39.
19 Mosse, 1996, sid 3ff.
20 Mosse, 1996, sid 44f.
21 Yjeder, 2003, sid 21f.
22 Tjeder, The power of character: Middle-class masculinities, 1800-1900, Stockholm 2003, sid 283ff.
23Ljunggren Jens, ”Mellan kultur och natur. Mannens kropp och gymnastikens uppgift.” ur Rädd att falla, 1998, sid 
128.
24 Ljunggren, 1998, sid 127-129.
25 Mosse, 1996, sid 77f.



Sekelskiftet 1900 – En manlighet i kris?

Mosse talar om den normativa maskulinitetens kris någonstans från året 1870 till och med Första 

världskriget. En tid då maskuliniteten och framför allt den maskulina stereotypen var hotad. Mosse 

talar om att hoten delvis kom från kvinnorörelsen, men också andra faktorer såsom socialismen och 

arbetarrörelsens frammarsch, sjukdomshot. Tidsandan kopplade gärna samman fysisk sjukdom med 

moraliskt förfall. Den stora gemensamma nämnaren är att manlighet eller maskulinitet hamnade i 

en försvarsposition.26  

 Även moderniseringen, den tekniska utvecklingen, kunde verka skrämmande på mannen. 

Som motreaktion ser vi under perioden en vurm för det naturliga. En längtan till naturen, som med 

dess oförstörda vidder, var tänkt att härda mannen både fysiskt och psykiskt – något som också 

ansågs hänga ihop.27

 Även Kimmel talar om en manlighet i kris kring sekelskiftet. Något som han framför allt 

kopplar till kvinnlig inblandning i den manliga sfären. Han kan visa på hur män sökte sig nya vägar 

att exkludera kvinnor kring 1900. Även dessa har en koppling till en föreställning om det 

naturliga.28

2.1.2 En svensk manlighet kring sekelskiftet
Rubriken på detta stycke bör egentligen vara satt med ett frågetecken. Existerar det en typisk svensk 

manlighet och hur såg denna ut under perioden? Visserligen kopplar Mosse hela tiden ihop den 

moderna maskuliniteten med nationen, men det är svårt att tala om någonting typiskt svenskt i 

detta.29 Även om det finns forskning som pekar på att man i Sverige (som i andra länder) har velat 

se de ideal som uppkommer under perioden – kontroll, frihet, heder osv – som något typiskt 

svenskt, pekar mycket av forskningen på att samma sak sker i de flesta nationer kring sekelskiftet.30

 Sekelskiftet 1900 är, som vi sett, viktigt inom maskulinitetsforskningen; tiden för den 

moderna normativa maskulinitetens stora kris.31 Jens Ljunggren kopplar även han ihop 

maskulinitetens kris med nationalism, främst under 1800-talet. Han menar också att det i Sverige 
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26 Mosse, 1996, sid 77-81.
27 Mosse, 1996, sid 95ff.
28 Kimmel, 2006, sid 105-124.
29 Mosse, 1996, sidorna 108-111.
30 T ex Ljunggren, 1998.
31 Mosse, 1996, sidorna 80-85.



kring sekelskiftet fanns en vilja att slå fast den sanna essensen i könsidealen, även här kopplat till 

kvinnors frigörelse.32 

 Ytterligare en kompletterande bild av svensk manlighet är den som ges av David Tjeder 

kring maskulinitet i Sverige under 1800-talet. Hans analys bygger mycket på en problematiserad 

bild av manlighet som något som kräver kontroll. Att det finns något gäckande farligt inom mannen 

som måste kontrolleras. Denna kontroll utövas framför allt av borgarklassen. I motsats till adeln 

som betraktas som mer dekadent i sina manlighetsideal, krävs denna kontroll av borgarna för att 

upprätthålla sina manliga hegemoni. Kontroll skapas genom ett begrepp som är viktigt för den 

borgerliga mannen under 1800-talet: karaktär.33

2.3 Den moderna maskuliniteten, nationen och värnplikten
Mosse kopplar ihop den moderna manligheten med borgerliga ideal, men också med militarism. 

Den ursprungliga moderna manligheten formades under Napoleonkrigen.34 

 Maria Sjöberg skriver om hur kvinnor, fram till just Napoleonkrigen, varit en självklarhet 

inom arméerna. Hon pekar ut just värnpliktsarmén som den, historiskt sett, mest entydigt 

homosociala militära miljön.35 

 Här finns någonting intressant. Denna uppsats rör sig tematiskt nära George L Mosse och 

berör ämnen som modernitet, maskulinitet, ungdom och demokrati. Dessa begrepp är viktiga för 

sekelskiftet 1900 och hör ihop med perioden som undersöks. Inte minst upplevelsen av första 

världskriget är centralt i perioden kopplat till dessa begrepp. Borgerlighetens framfart och det 

moderna som någonting feminint och passivt ger ideal som glorifierar kriget och en föreställning 

om en ursprunglig maskulinitet, kopplat till ungdomen som frigörande kraft (framför allt i 

Tyskland) som skall leda samhället in på något nytt. Detta genom kriget som i augusti 1914 

hälsades under nästan festival-lika former.36

Det första världskriget och perioden däromkring är speciellt ur ett manlighetsperspektiv, lika 

så ur ett militärt perspektiv. Mosse menar att manligheten och nationen i och med att världskriget 

knöts ihop i ett starkare band. Han menar att man kan skönja en ökning i användning av praktiska 

ideal, som fysiska och moraliska kvaliteter. Den, för denna undersökning, viktigaste kopplingen 

som Mosse gör är den mellan nationen, det militära och manlighet. Han talar om viljan till att tjäna 

9

32 Ljunggren, 1998, sid 137-141.
33 Tjeder David, “Konsten att blifva herre öfver hvarje lidelse, ur Manligt och omanligt i ett historiskt perpektiv, 
Uppsala, 1999, sid 180-182
34 Mosse, 1996, sid 109.
35 Sjöberg Maria, ”Stora nordiska kriget i en dagbok och ett brev”, i Historisk tidskrift 2008:3, Stockholm 2008, sid 
368.
36 Mosse L. George, Fallen soldiers: reshaping the memory of the world wars, Oxford, 1991, sid 54-58.



ett högre syfte (nationen) hellre än att tjäna den egna individen, något som blir tydligt i början av 

1900-talet.37 Det är med detta i bakgrunden inte något exceptionellt att Sverige inför allmän 

värnplikt år 1901. Samma år som det i Tyskland bildades en rörelse för den manliga ungdomen med 

syfte att undfly det moderna i jakt på någon slags naturlig manlighet.38 Just det naturliga är viktigt 

kring sekelskiftet när man försöker forma manligheten. Mosse påpekar dock att den maskulina 

stereotypen blir oförändrad trots att nya motiv och platser att söka kraft i uppstår. Just naturen med 

dess sol och oförstörda vidder var tänkt att härda mannen in till styrka och hälsa i syfte att skapa 

män snarlika den maskulina stereotypen.39 

Michael S. Kimmel pratar även han om en hotad manlighet som söker sig nya vägar för att 

finna manlig gemenskap i en tid då kvinnor tar allt mer plats, vilket skapar ett behov för mannen att 

bilda sina egna slutna miljöer. Där naturen kan vara en av dem.40 

Alla dessa ideal hör ihop och bildar tillsammans tidsandan och den föreställningsvärld som 

hör samman med maskuliniteten under undersökningsperioden. Visserligen skriver Mosse att första 

världskriget inte direkt bidrog med nya drag hos den maskulina stereotypen. Även om han också 

menar att det hände något viktigt under kriget. Manligheten blev på många sätt mer brutal, sannare 

och kriget kopplades samman med en naturlig gång. Andan i skyttegravskriget bidrog till en 

kamratskap som är viktig för bilden av mannen, kamratskapen blir viktig i populärkulturen kring 

kriget.41 Även Kimmel visar på just populärkulturen som en viktig del i skapande av ett manligt 

rum, där den hotade manligheten fick härja fritt.42

 Ida Blom skriver i antologin Gendered Nations om att nationalstaten som form kräver att 

medborgarna har en plikt mot nationen. Det militära försvaret är en av dessa plikter. Hon pratar om 

det militära som en institution med en uppenbar genusretorik. Med den modiga mannen i centrum, 

försvarare av den värnlösa kvinnan. Vidare pekar hon på exempel där fienden utmålats som 

feminin. Hon framför också ett resonemang om att mäns plikt är, traditionellt, att dö för nationen, 

medan kvinnors plikt är att föda barn till nationen.43 

 

2.4 Forskningsöversikt 
Forskningen kring manlighet och de teorier som den producerat har jag redogjort för i stora drag 

ovan. Manlighetsforskning är gärna teoretisk, vilket gör att redogörelsen över teori i sig också är en 

redogörelse över forskningsläget.
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 Forskningen kring manlighet inom de militära finns men är inte helt omfattande. Däremot 

lyser forskningen som fokuserar på den svenska värnplikten ur ett historiskt perspektiv med sin 

frånvaro. Häri finns delar av motivet till denna uppsats. Trots att forskningen kring modernitet och 

demokratisering, även kopplat till kriget, är omfattande både internationellt (med bl a Mosse som 

förgrundsfigur44) och i svensk forskning (nu senast Sturfelts Eldens återsken), saknas den 

genushistoriska kopplingen mellan värnplikten, manlighet, demokratisering och modernisering. 

Claes Ekenstam skrev för tio år sedan att ”den svenska manlighetens historia, med fläckvisa 

undantag ännu är ett nästan okänt område”45. En bild som börjar förändras. Jens Ljunggren, David 

Tjeder och nu senast Lina Sturfelt har alla disputerat de senaste tio åren med avhandlingar i historia 

som tangerar åtminstone perioden och berör manlighet. Jens Ljunggren har också vidare breddat 

fältet efter sin disputation med hjälp av boken Känslornas krig.

I boken Känslornas krig skriver Jens Ljunggren om den tyska bildningselitens androgyna 

manlighet och om hur det inom denna grupp kring sekelskiftet 1900 framför allt kring första 

världskriget bejakades kvinnliga och androgyna drag. Ljunggren visar på en gränsöverskridande 

manlighet som kopplat till världskriget i Tyskland försöker att sammanföra den hårda och den 

mjuka manligheten, soldaten och konstnären – kopplat till den tyska nationalismen, Ljunggren visar 

på en tysk bildningselit som inte är beroende av tvåsfärsmodellen.46 

Även Thomas Sörensen analyserar manlighet inom militären kring sekelskiftet i boken Det 

blänkande Eländet, som till skillnad från min egen forskning, är mera koncentrerad till ett 

regemente. Han ser framför allt på kulturen kring de indelta soldaterna och stammen47, vilket gör 

den svår att direkt jämföra med denna uppsats där det finns en stark poäng med att soldaterna är just 

värnpliktiga.

Anders Ahlbäck skriver i Scandia från 2006 om den finska värnplikten, med referenser till 

både Connell och Mosse, men Ahlbäck talar också om en särskild finsk manlighet som gick att 

skönja i materialet. Ahlbäck kan också skönja en värnpliktsmanlighet som förändras över tid från ett 

ideal kring underkastelse, till en senare delaktighet i systemet.48

Antologin Plikt, Politik och Praktik är utgiven i samband med hundraårsjubileet för beslutet 

1901 och tar i sin helhet upp värnpliktens historia från riksdagsbeslutet från 1901 fram till 2001.49 

Bland artiklarna i denna antologi ligger etnologen Susanne Wollingers artikel ”Mannen i ledet. 

Sociala och kulturella aspekter på värnpliktens vardag”, närmast mitt eget ämne. Denna är också en 
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delrapport kring hennes doktorsavhandling som också är titulerad Mannen i ledet, men med 

undertiteln: takt och otakt i värnpliktens skugga. Wollingers undersökningar är etnologiska 

fältstudier kring könsrelationer inom försvaret i allmänhet och värnplikten i synnerhet. Hon har 

också intresserat sig för värnplikten med liknande motiv som jag själv; det är en viktig del av vår 

historia och någonting som det, förvånande nog, inte forskat särskilt mycket om, ur ett 

genusperspektiv. Däremot finns det stora skillnader mellan etnologiska fältstudier och en historikers 

arbete med arkivmaterial. Vilket kan bidra till att min undersökning på många sätt kan komplettera 

den gjord av Wollinger.50

I antologin Plikt, Politik och Praktik, har också Klas Borell skrivit om disciplin och rutin 

inom värnpliktsväsendet, något som berör manlighetsideal på ytan, eller skapandet av manlighet 

genom rutin. Detta är visserligen en tolkning av materialet som Borell presenterar som inte direkt är 

gjord av honom själv.51 Antologin har också, i denna undersökning legat till grund för den allmänna 

historiska kontexten som jag arbetar ur.

Slutligen kan man också nämna Tom Ericssons avhandling I fosterlandets tjänst, från 1978, 

som berör det svenska försvaret under samma period som skall undersökas här.52 Även Sanimir 

Resics  avhandling om krigarideal under Vietnamkriget berör liknande ämnen som detta arbete. 

Däremot i en helt annan kontext.53 

2.5 Konkretiserad problemformulering och operationalisering 
Med denna genomgång av forskningsläget och de teoretiska perspektiven i minnet kan det vara på 

sin plats att konkretisera var denna undersökning kommer in i bilden.

Undersökningen skall alltså beröra en svensk manlighet i officiella skrifter med den militära 

värnpliktssystemet som undersökningsmiljö. Det är också intressant att göra en jämförelse mellan 

två årtal: 1901 och 1925; samt en jämförelse mellan vad man ville och vad man fick: mellan 

riksdagens beslut och hur manlighet formuleras i de utbildningsmaterial som besluten gav upphov 

till.

 Vi rör oss således kring moderniteten, i demokratidebatten och i världskrigets skugga för att 

belysa en exklusivt manlig institution. Vi ser en manlighet i kris kring sekelskiftet samtidigt som 

värnplikten införs. Det är denna typ av problematik som arbetet försöker fånga. I centrum står de 
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manliga idealen, hur de presenteras och förändras. Här spelar Mosses maskulina stereotyp och 

motbilderna en väsentlig roll.

 Detta arbete utgår från en övergripande frågeställning som är i behov av operationalisering. 

Den övergripande frågeställningen är ställd i flera led som lätt kan styckas om och presenteras som 

flera operationella frågor. Vidare måste vi koppla materialet och de olika materialtyperna till denna 

styckning, vilket vi också kommer att göra i nästa kapitel (3.). De delfrågor som jag arbetar efter är:

• Hur diskuteras manlighet i riksdagen och i reglementena?

• Vilka manlighetsideal framkommer?

• Förändras bilden av manlighet mellan 1900 och 1929?

• Är det olika bilder av manlighet i riksdagen och i utbildningsmaterialet?

 En ytterligare ansats blir att föröka förklara eventuella skillnader mellan de båda 

materialtyperna och även titta på hur förändringar kan förklaras, särskilt i relation till sekelskiftets 

maskulinitetskris och den maskulina stereotypen. Över, underordning och föreställningen om att 

genus är något som skapas genom isärhållning går som en röd tråd genom uppsatsen.

13



3 Diskursanalys, material och metod

3.1 Diskurs och diskursanalys
Som jag poängterat riktar jag mig mot officiellt material för att därifrån kunna härleda slutsatser om 

manlighetsideal och svara på frågor om hur en man bör vara enligt materialet. Då känns 

diskursanalysen som en fruktbar metodisk inriktning. Mats Börjesson och Eva Palmblad skriver:
Historieskrivningen är perspektivbundna i många väsentliga avseenden, inte minst så är vi vår egen tids 

advokater med rätten att definiera historiens halt av demokrati, upplysning eller humanitet. I stället för att 
försöka komma fram till vad som egentligen hände där och då, bör vi inrikta oss på att se historia som ett urval 

av tänkbara berättelser. /.../ ett utmärkt sätt att se hur processerna går till när diskursiva ramar produceras, till 
exempel när det gäller hälsa, relationerna mellan könen eller hur ett visst utseende blev vackert.54

Viktiga att ta fasta på för denna undersökning är just att det jag är intresserad av är att se på 

diskursiva ramar, inte hur de produceras, utan hur de ser ut i det givna sammanhanget. 

3.1.1 Diskurs
Ordet i sig är närmast en synonym till samtal.55 Inom vetenskapen har vi belägg för att det används 

sedan 1600-talet,56 då i betydelsen resonerande skriftlig sammanställning – en essä. I dag används 

det snarare för att beskriva språkliga system. Diskursanalysen är beroende av en världsbild där 

språket är en grundläggande förutsättning för att förstå världen. En tanke med rötter inom 

språkfilosofin. I denna grundsyn blir diskursen en förutsättning för tolkningar av verkligheten. På 

sätt och vis tar diskursen, med denna grundsyn, formen av verkligheten som vi känner den. 

 Diskursen är ett språkligt system som inte direkt är beroende av det som det refererar till. 

Alltså att vi tilldelar världen i sig betydelse genom språkliga, sociala konstruktioner.57 Det är också, 

som hos Foucault, en uppsättning regler för vad som är sant och falskt; tänkbart och otänkbart. 

Denna undersökning tar avstamp i Foucaults uppfattning om diskurser som “något förhållandevis 

regelbundet som sätter gränser för vad som ger mening /.../ ideér om att sanning (åtminstone i stor 

utsträckning) är något som skapas diskursivt.”58 Konkret kan det i denna uppsats kontext tolkas som 

att manligt genus skapas i hur man i språket pratar om manligt och kvinnligt; att genusdiskursen 

skall förstås som någonting oberoende de biologiska – faktiska – könen, snarare som en 

konstruktion som går att nå, förstå och förklara genom att studera vad som sägs, vad som blir 
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oemotsagt och vad som anses så självklart att det inte behöver sägas. En sådan utgångspunkt är 

nödvändig för analysen.

3.2 Diskursanalysen som metod
Diskursanalys kan, rent praktiskt, betyda många olika saker. Det kan vara allt från rena lingvistiska 

övningar där man kan se hur diskurser konstrueras genom att se på grammatik, ordval och 

metaforer.59 En sådan ansats finns i detta arbete, men är inte att betrakta som en överordnad 

metodisk princip. Det som framför allt tas fasta på i denna undersökning är att analysen är en analys 

av just diskurser. Mer precist riksdagen och utbildningsmaterialets manlighetsdiskurser. Vilket 

innebär att jag går in i materialet med vissa antaganden, som förklarats under föregående rubrik.

 Fairclough kritiska diskursanalys bygger på en tredimensionell modell bestående av 

diskursiv praktik, text och social praktik. Det första är textens uppkomst, var den härstammar i från, 

hur den förändras osv. Texten är själva diskursen i en skriftlig form, det som diskursen producerar. 

Den sociala praktiken är hur texten används, kontextualiseras osv.60   

 Min metodiska ansats ligger nära Faircloughs kritiska diskursanalys. Vilket innebär att jag 

vill studera manlighetsdiskursen i tre kontexter, om man så vill dimensioner. Jag studerar 

riksdagens debatter, vilket skulle kunna jämföras med reglementenas diskursiva praktik. Även om 

jag inte jämställer dessa fenomen. Vidare studerar jag texten i reglementena i sig, men också ur ett 

förändringsperspektiv. Det centrala i undersökningen är manlighetsidealen och deras förändring. 

Återkopplingen till någon slags social praktik sker i relationen mellan mitt material och tidigare 

forskning kring manlighet under perioden.  

 Kanske ligger det närmare till hands att tala om en tvådimensionell modell där vi först skall 

titta på riksdagsmaterialet, hur denna diskurs förändras. Detta kan betraktas som en bakomliggande 

diskursiv praktik, till de faktiska reglementena. Efter att ha tittat på riksdagsmaterialet går jag 

igenom reglementena, studerar ideal och förändringar,  för att slutligen återknyta dessa till 

riksdagens diskussioner.

3.3 Material
Det utbildningsmaterial som ligger till grund för undersökningen är reglementen, riktade till breda 

lager värnpliktiga. Närmare bestämt: Underwisning för swenske infanteristen utgiven 1877, 1882, 

1883, 1884; Undervisning för infanteristen utgiven årligen mellan 1900 och 1917; Soldatinstruktion 
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för infanteriet utgiven en gång per år mellan åren 1910 och 1929 (dock ingen upplaga 1923). Varje 

utgåva omfattar ungefär till 100 sidor per år och är till sin karaktär mycket lika varandra inom 

utgåvorna för de respektive titlarna. Det stora arbetet läggs således på att jämföra och registrera 

förändringar i de utgåvor där sådana görs. Jag har använt samtliga utgåvor från samtliga namngivna 

reglementen ovan under hela perioden. 

Materialet bjuder inga större problem i form av representativitet, källkritik eller större 

metodiska överväganden. Dessa är utgivna officiellt av staten, riktade mot värnpliktiga över breda 

lager, just den typen av material som bör ligga som grund till den här undersökningen. Det stora 

frågetecknet kan sättas till min egen urvalsprocess. Ytterligare utbildningsmaterial trycktes under 

perioden, anledningen till att ovan nämnda reglementen studeras i denna uppsats är för att de övriga 

inte är allmänna i sin karaktär. De övriga tryck som ges till värnpliktiga är specialiserade: riktade till 

t ex kavallerister, tekniker av olika typer; eller så är det till sin natur inriktade kring speciella 

ämnen: som t ex vapentjänst. De reglementen som jag nämner ovan är mer allmänna i sitt tilltal och 

ges ut i breda lager. De är till sin natur grundläggande och syftar till att beskriva allt som den 

värnpliktiga bör veta, från vapentjänst, hälsningar, klädsel till hur de bör gå och stå.

Ytterligare ett frågetecken som uppkommer i samband med utbildningsmaterialet är i vilken 

mån materialet speglar någon sorts verklighet. Alltså frågan om hur väl det som presenteras i 

materialet verkligen efterlevs – frågan om social praktik. Ovan skriver jag att materialet inte innebär 

några större problem i form av representativitet. Detta bör förstås som att det som är föremål för 

undersökning är den språkliga diskursen, texten, i det här fallet förkroppsligat av 

utbildningsmaterialet. Vilket i praktiken innebär att det frågetecken om representativitet som jag 

lyfter i det här stycket egentligen inte är något frågetecken. Det skulle varit det om jag gjorde 

anspråk på att beskriva de värnpliktigas verklighet utifrån detta material, vilket jag inte gör. Det 

som istället studeras är själva texten, hur den diskuterar manlighet och hur den förhåller sig till 

riksdagens syn på samma företeelse. 

För att kunna följa riksdagsdebatten väljer jag också officiella utgåvor: riksdagsprotokollen 

från de här årtalen. Den bör också betraktas som en undersökning av just en officiell diskurs och 

inte blandas ihop med någonting annat. 

De riksdagsprotokoll som jag använder mig av är de i direkt anslutning till besluten som tas 

1901 om ”en ny härordning”61 och 1925 om ”försvarsväsendets ordnande”62. Dessa protokoll är, för 

första kammaren 1901: nr 29, till viss del också nr 3 och nr 4, samt nr 30 som berör krigsmaktens 
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organisation. För andra kammaren 1901: nr 37, 28 och 39. 1925 använder jag första kammarens 

protokoll nr 36 och andra kammarens protokoll nr 38.

3.4 Två olika materialtyper 
Undersökningen riktar sig mot två olika typer av material: riksdagsmaterialet och 

utbildningsmaterialet. Dessa två materialtyper är olika och kräver således olika metodiska 

utgångspunkter. 

 Eftersom riksdagsmaterialet är protokoll från debatter, finns det många aktörer och 

avsändare att ta hänsyn till. Vidare är inte syftet med dessa debatter att diskutera manlighet eller vad 

som utgör en god soldat. Således går det inte att vara för specifik i de frågor som ställs mot 

riksdagsmaterialet. Det räcker med att registrera de gånger som manlighet faktiskt diskuteras – 

explicit eller implicit – leta efter tendenser i denna debatt kring värnpliktssystemets utformande, 

som går att koppla till föreställningar om manlighet. 

 Utbildningsmaterialet å andra sidan är något som är skapat av en avsändare för att beskriva 

hur man som soldat skall bete sig. Vilket gör att det inte bara går att se på hur manlighet, 

värnplikten eller soldatrollen diskuteras i största allmänhet. I fallet med utbildningsmaterialet kan vi 

närmare titta på hur materialet använder sig av bilder och motbilder, hur det fungerar i relation till 

över och underordning samt vilka faktiska ideal som går att utläsa som manliga. 

 Vidare är dessa materialtypers förhållande till varandra viktigt för undersökningen.

3.5 Läsning av materialet och ytterligare operationalisering
Konkret utgår jag från en diskursanalystisk ansats. Alltså att jag vill studera diskurser. Vi skall 

studera manlighetsdiskursen i riksdagen och i reglementen, se hur den förändras och koppla de 

olika materialtyperna till varandra. Vi har tidigare (2.5) identifierat fyra delfrågor som måste 

besvaras för att besvara den övergripande frågeställningen och uppnå syftet med undersökningen. 

Vi har också identifierat att vi måste ha olika angreppsätt gentemot de olika meaterialtyperna. 

 Först skall vi studera riksdagsmaterialet (5.2). Här finns, som sagt, många avsändare att ta 

hänsyn till och viljan är att förstå en slags allmän manlighetsdiskurs. Detta gör vi genom att besvara 

frågorna:

•Hur diskuteras manlighet i relation till värnplikten i riksdagen vid försvarsbeslutet 

1901 och 1925?

• Vilka förändringar sker i hur man diskuterar manlighet och värnplikt mellan de båda 

besluten? Hur kan vi förklara dessa förändringar?
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 Därefter studeras reglementena. Ett annat typ av material, där avsändaren är tydlig, likaså 

mottagaren. Avsändaren är krigsmakten, mottagaren den värnpliktige. Detta skulle, som sagt, kunna 

representera texten, eller hur den faktiska diskursen presenterad skriftligen. Denna materialtyp gör 

att det – på grund av dess omfång och det faktum att reglementena ägnar sig åt att explicit beskriva 

ideal och hur soldaten bör vara, bete sig – är möjligt att ställa mer djupgående frågor till materialet. 

Här kan vi tydligare återknyta till de teoretiska utgångspunkten genom att ställa klara frågor, direkt 

kopplade till teorin:

•Sker det ett över och underordnande i materialet som går att koppla till kön och/eller 

genus och hur ser detta i sådana fall ut?

• Vilka manliga ideal framkommer i materialet och vilka egenskaper beskrivs som mer 

eller mindre manliga?

• Använder sig materialet av bilder och/eller motbilder? Hur görs detta? 

 Det kan i det här läget vara en poäng att skilja på beskrivande och förklarande frågor. Alltså 

frågor som är tänkt att ge beskrivande svar och frågor som söker en förklaring. De flesta frågor 

ovan kan betraktas som beskrivande frågor. I analysens tredje del skall vi koppla ihop 

riksdagsmaterialet med utbildningsmaterialet. Då söker vi framför allt efter förklaringar och 

samband. Hur förhåller sig dessa materialtyper till varandra? Hur kan vi förklara förhållandet? 

Vidare närmar vi oss i denna del en ansats av att sätta in diskurserna i dess sociala kontext. Det 

påbörjas en diskussion med tidigare forskning, som är nödvändig för den empiriska analysen.
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4 Värnpliktens plats i historien – bakgrund och historisk 

kontext 
Den historiska kontexten för denna uppsats är, som nämnt, sekelskiftet 1900 och uppbyggnaden av 

värnpliktssystemet. Fokus i tid ligger på de båda försvarsbesluten 1901 och 1925. Den 

bakomliggande historien kring uppbyggnaden av ett svensk system byggt uteslutande på 

värnpliktiga soldater är av stor vikt för att kunna analysera systemet i stort. Det är också ett försök 

att skriva denna historia och dess fortsättning som är en del av ansatsen till denna uppsats.

 Att datera födelsen av den svenska värnplikten till 1901 är vanligt i historiska översikter. 

Men det är viktigt att förstå att detta årtal och det riksdagsbeslut som fattades då egentligen inte var 

början på något nytt, utan slutet för det gamla systemet. 1901 var det år då indelningsverket 

avskaffades och detta resulterar direkt i att det svenska försvaret helt skall bygga på en allmän 

värnplikt bland män. Det viktiga att poängtera här är att värnplikten i många år (och i många olika 

former) hade existerat parallellt med den indelade armén. Sverige har även fört anfallskrig där 

värnpliktiga soldater varit en del av styrkan.63

4.1 Värnpliktens idéhistoria
Demokratins ursprung brukar härledas till det antika Aten, likaså värnpliktens. Det finns de som 

kopplar ihop demokratin i Aten med hoplitkrigarnas värnpliktsliknande organisation,64 något som 

också speglar den debatt som fördes under 1800-talet i Sverige kring avskaffandet av 

indelningsverket och värnpliktens införande. I detta fall är kopplingen mellan demokrati och ett 

värnpliktsförsvar en intim och högst relevant relation.

 Den moderna värnplikten har, som så mycket annat, rötter i den franska revolutionen. Ett 

dekret utfästes tjugotredje augusti 1793 och var starten för den franska värnplikten. Den svenska 

värnplikten och debatten under 1800-talet var tydligt inspirerade av både franska revolutionens 

arméer men främst av exemplet Preussen, som drev en värnpliktsarme mot Napoleon III i början av 

1870-talet.65 Det tyska exemplet var ett starkt argument inom den svenska debatten under hela 

1800-talet även om värnpliktsmotståndarna fick vatten på sin kvarn efter svenskarnas egna, 

misslyckade experiment med ett lantvärn vid ryska kriget 1808.66
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4.2 Från indelningsverket till 1901
Som bekant var Sveriges försvar länge organiserat genom indelningsverket och indelta soldater, 

uppdelade på rotar, försörjda av bönderna.67 Ett system som gjorts odödligt i Vilhelm Mobergs 

roman Raskens från 1927.68

 Indelningsverket samexisterade under en längre tid med någon form av pliktsystem, som 

nämnts ovan. Värnplikten utvecklades från lantvärn, beväring, via skarpskytterörelsen till den 

moderna värnplikten. Ur ett manlighetsperspektiv, även ur ett internationellt och 

ovanifrånperspektiv, bör främst skarpskytterörelsen ses som intressant. Ett helt folk i vapen, på 

frivilig basis organiserade mer eller mindre underifrån, med rösträtten och den allmänna värnplikten 

på agendan – om detta kan skrivas mycket och har också skrivits en hel del.

 Beväringsreformen 1812 står ut som ett av de första stegen mot ett värnpliktsförsvar. 

Reformen kopplas också, av historiken Jens Ljunggren, ihop med just fostran i maskulina ideal. 

Ljunggren menar att maskuliniteten, kopplat till nationen skulle härdas genom reformen och fysisk 

fostran var en viktig del i att ”sprida nationell hänförelse över hela landet”69. Reformen bör också 

ses som ett försök att kombinera det civila och det militära, i ett enda stort nationellt försök att driva 

igenom en maskulin härdning av samhällskroppen. Reformen bidrog till bildandet av Gymnastiska 

centralinstitutets, vilket blev en nationellt viktig inrättning för maskulin fostran under 1800-talet.70

4.3 Sverige genom det tidiga 1900-talet
Sekelskiftet 1900, var en tid av omkastning i värderingar och ett omformulerande i värdefrågor. 

Tvåkammarriksdagen hade funnits i trettiofyra år kring sekelskiftet. Systemet byggde på att 

kamrarna vid lagstiftningsbeslut var tvungna att vara eniga.71 Det politiska livet var i seklets början 

främst organiserat kring sakfrågor, vilka några tongivande var rösträtten och värnplikten.

 Unionen med Norge höll bara fem år in på det nya århundradet och ledde till en kritisk tid 

under 1905. Detta utmynnade i att Karl Staaff bildade en majoritetsregering med siktet inställt på 

utökad rösträtt vilket inte ledde till något förrän reformen 1909 som demokratiserade de kommunala 

valen. Borggårdskrisen 1914 sköt tillfälligt upp rösträttsfrågan som inte fick sin lösning för än 
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reformen 1920, då Sverige fick i stort sätt allmän rösträtt. Något som praktiserades för första 

gången i valet 1921.72

Försvarsbeslutet 1901

Som sagt. I maj 1901 avskaffas indelningsverket och försvaret organiseras kring en värnpliktsarmé. 

Detta föranleddes av regeringen von Otters proposition 18 januari 1901, som byggde på ett förslag 

från generalstabschefen Axel Rappe från november 1900. Kärnan i förslaget låg i att värnpliktstiden 

skulle utökas från 90 till 365 dagar och att indelningsverket skulle avskaffas.73 

 Härordningsförslaget debatterades i båda kamrarna under, framför allt, maj 1901. Den stora 

striden var övningstidens längd. Lantmannapartiet, det största i andra kammaren, var trots sin 

traditionella kritiska inställning till försvarsanslag övertygade om nödvändigheten av en 

omorganisation av försvaret. Många, bland annat liberalernas ledare Sixten von Friesen, ville få 

igenom värnplikten som en del i en rösträttsreform. Detta lyckades inte. Det riksdagen främst 

debatterade var värnpliktens längd. Särskilda utskottet kom med ett förslag om att övningstiden 

skulle minskas (från den ursprungliga propositionen) från 365 till 240 dagar. Första kammaren 

biföll förslaget, men andra kammaren röstade emot. Sammanjämkningsförslaget som accepterades 

av båda kamrarna och det som blev den nya härordningen innebar att övningstiden var 240 dagar 

för de flesta truppförband, men fler för flottan och arméns specialvapen.74

Försvarsbeslutet 1925

Försvarsbeslutet 1925 har gått till historien som den stora nedrustningens beslut. 

Socialdemokratiska regeringen Sandler genomförde reduktion av övningstiden för infanteriet med 

140 dagar. Det innebar även en faktisk minskning av antalet förband. 17 förband lades ned75

 Försvarsfrågan hade varit på tapeten sedan världskrigets slut. Försvarsbeslutet vägde mellan 

vänsterns vilja till nedrustning och högerns rustningspolitik. I centrum stod Carl Gustaf Ekman, 

frisinnad ordförande för särskilda utskottet som beredde förslaget. Som det faktiska beslutet sedan 

utformades stämde det överens med de frisinnades program. Förslaget segrade med 41 rösters 

övervikt i andra kammaren, 25 i första. Högern och delar av bondeförbudet reserverade sig.76
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5 Analys

5.1 Inledning och disposition  
Analysen är uppdelad i tre delar, efter materialets utformning. Den första delen behandlar 

riksdagen, den andra utbildningsmaterialet och den tredje undersöker dessa båda materialtypers 

förhållande till varandra.

5.2 Del I, riksdagen 1901 och 1925
Låt oss först intressera oss för riksdagens diskussioner. Tanken är att den första delen av 

undersökningen skall kunna ge svar på frågor kring hur riksdagen vid de båda försvarsbesluten 

diskuterade manlighet, kopplat till värnplikten.

 Det riksdagsmaterial som används i undersökningen är två nedslag, skilda åt av över tjugo 

år, ett världskrig, unionsupplösningen och en näst intill slutgiltig lösning av rösträttsfrågan. Kort 

sagt: det händer mycket i Sverige och i världen mellan 1901 och 1925. Någonting som borde 

komma till utryck i hur man diskuterar manlighet och värnplikt. 

 Denna första del av undersökningen ämnar ge svar på följande operationella frågor:

• Hur diskuteras manlighet i relation till värnplikten i riksdagen vid försvarsbeslutet 

1901 och 1925?

• Vilka förändringar sker i hur man diskuterar manlighet och värnplikt mellan de båda 

besluten? Hur kan vi förklara dessa förändringar?

Initialt ämnar jag redogöra för debatterna vid de båda riksdagsbesluten i kronologisk ordning, för att 

slutligen diskutera dessa i relation till varandra. 

5.2.1 Andlig och kroppslig kraft – Riksdagen 1901
Vid en första läsning av protokollen från 1901 blir det tydligt att diskussionen förs med starka 

uppfattningar kring värnpliktens utformning och hur detta system skall kunna användas för att 

fostra den manliga befolkningen.77 Låt oss titta närmare på hur dessa idéer framförs och hur 

riksdagen kopplar värnplikten till ett nyttoperspektiv och till föreställningar om manlighet.

 Riksdagsmännen verkar väl medvetna om att försvarsfrågan och värnpliktens varande eller 

icke varande handlade om betydligt mer än rikets försvar. Nyttoperspektivet med värnplikten är, 

som sagt, en tydlig hållning hos många riksdagsledamöter; framförallt kopplat till nationalistiska 
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ideal. Värnpliktens intima sammanlänkning med rösträttsfrågan är även den uppenbar. 

Stadsministern friherre von Otter gör en sådan koppling i sitt anförande, den 13 maj 190178; ett 

anförande som följdes av “många bifallsrop”79. 

 Ytterligare en indikator på kopplingen mellan värnplikten och rösträttsfrågan är att det i 

riksdagen explicit beklagades att värnplikten blandades ihop med andra frågor som låg i tiden.80 Ett 

uttalande om att ett hopblandande inte är önskvärt, är en av de främsta indikatorerna på att ett 

hopblandande faktiskt görs, och visar på dessa frågors nära koppling till varandra. Både 

riksdagsmän i första och andra kammaren yttrar vid flera tillfällen farhågor om att värnpliktsfrågan 

inte skall blandas ihop med andra frågor som låg i tiden. Bland dessa kan nämnas: herr Lindvall, 

lantbrukare och ledamot Andra kammaren för Blekinge län81; herr Lundahl, hovrättsråd och 

ledamot Andra kammaren för Kristianstad82 och herr Dieden, grosshandlare och ledamot Första 

kammaren för Malmö83. 

 Kopplingen mellan frågorna är viktig för denna undersökning. Ty om värnpliktens införande 

går att länka till rösträtten, kan man börja finna förklaringar till att både värnplikten och rösträtten 

initialt var exklusivt manliga institutioner. Om svaret på frågan om vem som skall försvara landet 

och frågan om vem som skall styra är samma, går det även att motivera allmän rösträtt för män 

genom föreställningen att krig är och bör vara en exklusivt manlig företeelse. Ett resonemang som 

visserligen är logiskt giltigt men knappast sunt. 

 En ytterligare fråga som även den låg i tiden, var om utflyttningarna till Amerika. En av de 

frågor som också blandades ihop med värnpliktsfrågan, enligt vissa debattörer i riksdagen.84 På 

samma sätt som dagens utvecklingsländer oroar sig över en brain drain oroar sig riksdagsmannen 

Sandberg, rektor och ledamot av Första Kammaren85, över en slags masculinity drain om den 

allmänna värnplikten skulle innebära en alltför tung plikt på de svenska männen. Han poängterar 

23

78 Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1901, Första kammaren, Nr 29, sidan 3.
79 Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1901, Första kammaren, Nr 29, sidan 3.
80 Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1901, Första kammaren, Nr 29, sidorna 21-22.
81 Yttrande av Lindvall: Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1901, Andra kammaren, Nr 37, sidan 11. 
Uppgifter om Axel Edvard Lindvall hämtade ur: Register till riksdagens protokoll med bihang 1900-1910, första Första 
bandet; Personregister, Sakregister  A-G, Stockholm, 1913, sidan 86. 
82 Yttrande av Lundahl: Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1901, Andra kammaren, Nr 37, sidan 13. 
Uppgifter om Jacob August Lundahl hämtade ur: Register till riksdagens protokoll med bihang 1900-1910, första 
Första bandet; Personregister, Sakregister  A-G, Stockholm, 1913, sidan 90.
83 Yttrande av Dieden: Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1901, Första kammaren, Nr 29, sidan 22. 
Uppgifter om Johan Henrik Emanuel Dieden hämtade ur: Register till riksdagens protokoll med bihang 1900-1910, 
första Första bandet; Personregister, Sakregister  A-G, Stockholm, 1913, sidan 36.
84 Riksdagens protokoll vid lagtima riksmötet år 1901, Första kammaren, Nr 29, sidorna 21-22.
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också att ” just den psykiskt och fysiskt kraftiga delen af vårt lands manliga ungdom kommer att 

utvandra”86. 

 Sandberg står inte oemotsagd i sitt påstående. Han blir motsagd i frågan om masculinity 

drain. herr Sjöholm, fil Dr och ledamot i Första Kammaren, menar att om någon skulle fly landet 

skulle denna därigenom vara ovärdig nationen. Han menar att dessa ”må gerna resa sin väg; han 

[som flyr undan värnplikten] är icke värd att vara qvar i gamla Sverige”87. Detta blir ett sätt att tala 

om dessa män som mindre manliga. Pacifister och desertörer är alltså inte önskvärda i det nya 

värnpliktssystemet. På detta sätt använder Sjöholm manlighet emot eventuella desertörer. Han anför 

också ett tydligt argument mot Santbergs rädsla för masculinity drain. Detta argument består i att 

det finns ett begreppsligt samband mellan omanlig och att fly värnplikten – att vara desertör. Alltså 

att det ligger något i begreppet manlig som gör att det är direkt omöjlig att vara både manlig och att 

fly värnplikten, då detta är en omanlig handling. Enligt detta begreppsliga samband kan de som 

utvandrar med motivet att de inte vill göra värnplikten omöjligt vara de manligaste eller “psykiskt 

och fysiskt kraftiga delen”88 av den manliga befolkningen. Detta är ett konkret exempel på hur 

riksdagen använder manlighet som ett slagträ. Där det går att gradera efter mer eller mindre manlig, 

där den mer manliga står högre upp på skalan och således är bättre.

På detta sätt fortsätter debatten 1901. Den rör sig främst kring utformningen av systemet och 

det som debatteras är hur många dagar plikten skall omfatta. Det är just detta som blir stridspunkten 

mellan de båda kamrarna. Häri finns också en skillnad i hur riksdagens båda kamrar debatterar 

frågan. I första kammaren förekommer explicita diskussioner om värnpliktens nyttoperspektiv, där 

manlighet är väsentligt.89  Andra kammarens diskussioner rör sig främst kring praktiska detaljer.90

Det finns alltså en stor medvetenhet bland riksdagsmännen (främst i Första kammaren) om 

att det som skall röstas igenom är någonting viktigt, inte bara för landets försvar. Debatten rör sig 

kring hur pass nyttigt det är för den manliga ungdomen att lära sig militärens hantverk. Det är 

underförstått att skjutning, våld och disciplin är någonting som den manliga ungdomen har glädje 

av och någonting som alla män bör kunna. Riksdagsmannen Dieden sätter fingret på stämningen i 

Första kammaren:

Därför anser jag det vara vår oafvsiktliga skyldighet att just för denna ungdoms egen skull bereda den så 
 mycket öfning och militärisk utbildning, som våra förhållanden kunna medgifva.91
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Det finns ytterligare en aspekt med värnpliktens nytta. Värnplikten var inte uteslutande nyttig för att 

den gav de unga männen övning i militära göranden som våld och skjutande. Även andra manliga 

dygder kommer att komma hela befolkningen till godo vid genomförandet av ett värnpliktssystem. 

Kroppen kommer att övas. Det förekommer förslag på andlig och intellektuell stimulans (bl a att de 

värnpliktiga skall få lyssna på föredrag under sysslolösa kvällar)92. Både en vältränad kropp och ett 

stimulerat intellekt är alltså någonting som riksdagsmännen ser som väsentliga följder av den 

militära utbildningen. Följder som nu kommer strama upp hela den manliga befolkningen. 

 Riksdagens åsikter om män och manlighet stannar inte vid den militära sfären. Det blir 

tydligt att denna hållning även skall överföras på mannen som kärnan i hushållet och att den 

värnpliktige skall ges möjligheten ”att försvara sig sjelf, hustru och barn, sårade eller värnlösa, som 

blifva anfallna”93. Här finns ett centralt element i riksdagens föreställningsvärld. Detta är en 

indikator på ett manlighetsideal där mannens syfte är att vara familjens centrum. Den manliga rollen 

i familjen blir förknippad med att faktiskt och handgripligen försvara de närstående från eventuella 

yttre hot. Denna idé om mannen som centrum i familjen, barn och hustrus försvarare, kan översättas 

till att gälla hela nationen. Det är inte svårt att byta ut ordet familj mot ordet nation och på så sätt få 

kärnan i värnpliktens idé. Mannen som centrum i nationen skall försvara densamme mot yttre hot. 

Precis som mannen bestämmer över sin familj i utbyte mot beskydd skall mannen bestämma över 

nationen och försvara den. 

 Den västmanländska riksdagsledamoten och biskopen Billing, ledamot i statsutskottet,94 

beskriver värnpliktens nytta och de förhoppningar som kan riktas mot det nya systemet mycket 

detaljrikt och precist:

Våra förhåppningar är, att den genomförda värnplikten skall gymnastisera fram vår ungdoms både andliga och 
kroppsliga kraft och göra den skicklig och modig i såväl den ena som den andra rigtningen. Vår förhoppning 

är, att den skall bidraga till ökad sammanhållning mellan skilda klasser inom folket och stärka deras 
fostrlandskärlek och vi hoppas, att den skall kraftigt bidraga att lära vår ungdom respekt och disciplin. Det är 

ju icke blott med afseende å en framtida krigsfara som vi nu önskar framgång åt detta förslag, utan det är 
jemväl med tanken på de vinningar, det under fredstid skulle kunna hafva med sig. Men om det skall 

åstadkomma en sådan verkan, det beror i väsentlig mån på så att säga den inre anda, som kommer att blifva 
den ledande och styrande vid verkställighet af här föreliggande förslag.95

Billings förklaring är mycket noggrann och hans förhoppningar med värnpliktssystemet är tydliga. 

Han säger någonting mycket viktigt, som förblir oemotsagt debatten igenom. Nämligen att det finns 
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”vinningar /.../ under fredstid”96 och att värnplikten främst är ett sätt att överföra ideal om mod och 

skicklighet. Detta finns hela tiden med i debatten: att det äntligen skall bli ordning och reda bland 

ungdomarna, som moderniseringen har feminiserat och passiviserat. 

 Billings resonemang tar upp den manliga sammanhållningen inom nationen. Man kan nästan 

se biskopen Billings religiösa fantasier om en gemensam grupp som lever tillsammans med 

nationell och genustillhörighet som fogmassa. Könet och nationen i centrum är Billings och stora 

delar av riksdagens ideal.

 Tanken om att det finns vinningar i fredstid, att värnplikten är ett system som skall utnyttjas 

så att de värnpliktiga skall kunna lära sig mer än bara soldatens sysslor, blir också till en skrivelse 

från riksdagen. Denna skrivelse (nr 122, 1901) sammanfattar riksdagens uppfattning om att de 

värnpliktiga borde “ under den tid, tjenstgöringen för deras militära utbildning pågår, erhålla 

undervisning äfven i andra ämnen”97 än de militära. Något som motiveras presist:

 Vid en sådan handledning i medborgerliga kunskaper borde ett ögonmärke vara, att dessa  tjenade icke endast 
 såsom ett ändamål i sig, utan förnämligast såsom ett medel till  karakternens utdaning, en väckelse till 

 sjelfverksamhet, fosterlandskärlek, känsla för lag och rätt.98

Riksdagens skrivelse blir kornan på verket och det slutgiltiga beviset för riksdagens syn på 

värnplikten som en institution där män skulle uppfostras till goda nationella medborgare, goda män. 

Skrivelsen lästes upp och godkändes i första och andra kammaren den 1 juni 1901.99

Präster och sinnessvaga

Riksdagen förde 1901 en speciell debatt kring präster och sinnessvaga. Denna debatt är viktig att 

titta närmare på för att förstå hur riksdagen såg på just manlighet. 

 Argumenten mot prästers i vapentjänst är främst att det ser märkligt ut att en 

församlingspräst på söndagarna predikar i kyrkan och sen går ut med vapen i hand tillsammans med 

sin församling.100 Däremot uppdagas det att dem som är av denna åsikt förolämpar prästeståndets 

manlighet och det är flera riksdagsledamöter som tar dem i försvar. Bland annat Friherre Klingspor, 

vill just hävda att präster i alla fall inte brister i sin maskulinitet och riktar istället udden mot 

intellektuella:
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[prästerna kan] bättre bibringa densamma den ståndaktighet mot fienden och den förmåga att uthärda 
svårigheter, som alltid är vödvändig. Jag tror, att en vetenskapsman är mycket mera obeqväm, om jag så får 

säga, att sätta sig in i fältlifvet än presten.101

Klingspor vill visa på att det hos prästerna finns en manlighet som saknas hos t ex intellektuella och 

visar i ovanstående citat på en manlighet centrerad kring uthållighet och styrka. Det är manligt att 

uthärda svårigheter. Det finns också de som inte kan uthärda dessa svårigheter och som därför bör 

undantas från vapenföring, men inte från plikten. Alla skall vara med, men de som inte är manliga 

nog skall inte blandas ihop med de manliga. Det är skillnad på folk; ett konstant över och 

underordnande:

Detta som lagen bjuder, anser jag vara bjudet åt alla; den tager ut alla värnpliktige; de, som äro svaga, få hafva 

någon annat för sig än att sköta vapen, men de slippa icke ifrån sin värnpligt; de, som af en eller annan 
anledning icke kunna öfvas i vapenskicklighet eller i den gymnasitk, som hör dermet tillsammans och som är 

så helsosam och nyttig, slippa undan detta.102

Det bör tilläggas att citatet även visar prov på den uppfostrande, paternalistiska hållningen som 

riksdagen 1901 visar gentemot värnpliktssystemet. 

5.2.2 Nedrustningens diskurs – Riksdagen 1925
Det beslut som fattades av riksdagen innebar en kraftig nedrustning. 17 förband lades ner. Länge 

hade man försökt få till en förändring av 1914 års härordning. Högern ville rusta, vänstern rusta 

ned. Särskilda utskottets förslag om en nedrustning var en kompromiss mellan dessa krafter.103

 Med diskussionerna som fördes 1901 i minnet går det snabbt att upptäcka att någonting har 

förändrats i diskursen vid riksdagsbeslutet 1925. Debatten förs efter en annan bild av verkligheten, 

en annan diskurs. Det som är under utredning i denna uppsats och som just här skall klargöras är 

vad denna nya diskurs består utav, för att sedan göra det möjligt att återkoppla dessa förändringar 

till försvarsbeslutet 1901. 

 En av de huvudsakliga aktörerna vid avrustningen är den blivande statsministern Carl Gustaf 

Ekman, frisinnad och ledamot vid Första Kammaren.104 Han talar i riksdagen om en utbildning som 

koncentreras kring de bäst lämpade. Ett uttalande som fångar stämningen i stort;105 Ekman är också 

att betrakta som representant för det frisinnade förslag som låg till grund för det beslut som sedan 

fattades:
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 Med dessa saker har man från militärt håll bestämt sagt – och jag tror, att det är riktigt – att det skulle vara en 
 vinst, om man kunde ur de olika rekryteringsgrupperna få avlägsna de minst bildbara, som ofta försvaga hela 

 gruppens utbildningsmöjlighter och som därför mycket ofördelaktigt inverka på det utbildningsresultat, som 
 man eljest skulle uppnå för gruppen i övrigt.106

Ekman har gjort sig känd som en frisinnad vågmästarpolitiker, som hela tiden verkar väga argument 

och kompromissa. Senare har Ekman gjort sig känd som en man som vägde försvarsfrågan i en 

vågskål mot social trygghet, där det sistnämnda ofta vägde tyngst. Han satt också som ordförande 

för särskilda utskottet som beredde förslaget.107 Kanske faktorer som bidrar till att Ekman är den 

som fångar stämningen i riksdagen genom uttalandet ovan. Men vad är det han säger och vad 

innebär det för synen på värnplikt och manlighet?

 Först och främst hänvisar Ekman till en auktoritet. Någonting har sagts från militärt håll, ett 

uttalande som lägger tyngd och ger viss trovärdighet till Ekmans argument. Det behöver inte vara 

sant (även om det troligtvis är det) att militärer talat med Ekman, egentligen spelar det ingen roll 

vad dessa sagt och om det som påstås från militärt håll är rätt i någon slags objektiv betydelse. 

Militärer kan ha fel i militära frågor och militärer kan dessutom tycka olika. Det som är viktigt för 

denna analys, i detta åberopande av en auktoritet, är två saker:

I. Att hänvisa till militärer indikerar att militärer anses vara experter på militära frågor. Detta 

kan anses som ett simpelt påpekande, men har betydelse i relation till just värnplikt och de 

diskussioner som fördes 1901. Detta kommer vi att återkomma till.

II.Att hänvisa till en auktoritet är ett välkänt retoriskt grepp. Det vi i denna undersökning är 

intresserade av är att se på hur andan, diskursen, ser ut. Ett sätt att se på en diskurs är just att  

peka på vem som hänvisas till. Vem verkar vara en auktoritet som ger tyngd åt ett argument? 

I det här fallet är det militären. Ekman skulle, framför allt i riksdagen, kunna valt att hänvisa 

till folkets vilja eller till strömningar i tiden, men väljer i stället att hänvisa till militärer.

Det finns ytterligare aspekter att ta fasta på i Ekmans uttalande. Det talas om diverse åtgärder; bl a 

åtgärden att “avlägsna de minst bildbara”108. Dessa åtgärder skall göras i ett syfte, nämligen 

utbildningsresultatet. Det som är väsentligt i debatten är hur man uppnår bästa möjliga 

utbildningsresultat. Det talas alltså inte längre om värnplikten för de värnpliktiga.109  
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 I allmänhet är syftena annorlunda 1925, visavi 1901. Vi har sett att värnpliktens införande 

syftade till en utbildning eller en uppfostran av den enskilda soldaten, som representant för den 

manliga delen av befolkningen. Det stora och övergripande syftet med debatten är det stundande 

försvarsbeslutet. Ett beslut som kraftigt river ner stora delar av Krigsmakten. Försvarsbeslutet 1925 

resulterade, som bekant, i en kraftig nedrustning. 

 Detta innebär också en annorlunda syn på krig och fred, mot vad vi såg 1901, och i 

förlängningen en annan syn på värnplikten och föreställningar kring begreppet manlighet. Hos stora 

delar av andra kammaren ses nedrustningen som en fråga om demokrati: ett begrepp som i den 

historiska samtiden kopplas ihop med fred och en fredlig kultur.110 

 Även i första kammaren uppenbarar sig tankar kring kopplingen mellan nedrustning och 

fred. Den stora frågan är huruvida det finns ett behov av 1914 års försvar, nu när det aldrig mer 

skall bli krig.111

  I ett sådant klimat blir kriget någonting som ogillas av diskursen. Kriget och våld i 

allmänhet ges inget värde, annat än som ett medel för att uppnå fred. Således borde det inte finnas 

något egenvärde i att utbilda hela den manliga befolkningen i krigets bestyr. Det går att nämna att 

Hjalmar Hammarskjöld blir beskylld för att vara krigsvänlig. En beskyllning som Hammarskjöld 

blir tvungen att motsätta sig.112 Detta är just en indikator på en förändrad syn på krig och på våld. 

En beskyllning för krigsvänlighet hade knappast svidit under en debatt 1901. 1925 är den möjlig att 

göra och innebär för den som blir beskylld, att han måste försvara sig och påpeka att han inte är 

krigsvänlig. 

 Förre vice talman Hamilton uttrycker i Andra kammaren rädslan för att om det skulle ske ett 

nytt krig, skulle detta förinta hela Europa. Hans hållning är som de flesta andra riksdagsmännen för 

freden mot militarism.113 Ordföranden i konstitutionsutskottet von Geijer, nationella partiet, 

ledamot i Första Kammaren för Malmö stad och Hälsingborgs stad114 fångar upp stämningen och 

kritiserar den:

Herr greve och talman! Detta påstående är enligt min mening psykologiskt oriktigt och historiskt icke sant. Om 
en nation kämpar för sin existens, och det ligger en annan stat i vägen för dess intressen och dess strävan att 

värna sitt liv, så respekterar den icke den andras neutralitet, därför att denna senare säger: Jag vill icke vara 
med. Enligt min bestämda mening lönar det sig icke att i en sådan situation säga: Jag vill icke vara med, jag är 
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snäll och beskedlig, jag vill icke på något vis vara med. Bättre och säkrare tror jag det då är att, samtidigt som 
man förklarar sig vara neutral, säga: Akta er, jag kan vara farlig!115

Knut von Geijer ger också uttryck för en saknad av en gammal moral, en tid då den råa krigsviljan 

var möjlig. Han menar att den avrustning som sker är av ondo och att det gamla systemet var bättre. 

Han får medhåll från vissa, bl a från stadsministern Sandler, som däremot påpekar att den gamla 

härordningen vore ideal, men knappast praktisk116 – återigen ett argument som inte skulle passat in 

1901, som är fullt möjligt 1925. Även den tidigare stadsministern konteramiral Arvid Lindman, 

partiledare för lantmanna och borgarpartiet117 och flera med honom var inne på en liknande linje 

som von Geijer.118

 Uttalandet tyder även på att von Geijers motståndare förespråkade fred och var ute efter en 

nedskärningar i antalet värnpliktiga. Avsändaren von Geijer talar hela tiden mot någon – ett objekt.  

5.2.3 Från nytta till nedrustning – en jämförelse mellan 1901 och 1925
Ovan skisseras de debatter som förts i samband med försvarsbesluten 1901 och 1925. Det verkar 

som om försvarsbeslutet 1901 är fött ur en diskurs som tror att värnpliktssystemet tillför något form 

av nyttoperspektiv. Systemet i sig har en funktion att fylla på samhällskroppen som inte enbart 

syftar till försvaret av riket, territoriet eller suveräniteten. Det finns en nytta för den enskilda 

individen – för den värnpliktige. Det finns också ett nyttoperspektiv för samhället i stort. Ovan har 

det visats på att hela den manliga befolkningen skall uppfostras som bärare av visa ideal – skrivelse 

122 talar sitt tydliga språk. Värnplikten införs av olika anledningar, men riksdagsdebattörerna 

identifierar ett tydligt nyttoperspektiv med en institution som kan användas till att fostra den 

manliga befolkningen. 

 Bilden av diskursen ser annorlunda ut 1901 visavi 1925. Det är ändå inte helt uppenbart vad 

förändringen faktiskt består av. Låt oss klargöra var vi kan se förändringar och hur vi kan härleda 

dessa. 

 Vi ser en tydlig skillnad i synen på värnplikten. Vid det första försvarsbeslutet finns det 

förhoppningar kring att värnplikten skall vara nyttig för hela samhället och för de enskilda 

individerna. Vid det andra beslutet tas inga sådana förhoppningar i beaktande. Det faktum att 

nyttoperspektivet inte diskuteras 1925, behöver inte betyda att ett sådant perspektiv inte längre 

existerar. Däremot verkar ett sådant antagande troligt. 
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 Låt oss återkomma till Ekmans uttalanden om att han fått information från militärt håll. Vi 

identifierade att detta uttalande kunde vara indikator på två företeelser: att militären sågs som en 

expert i militära frågor och att militären ansågs som en auktoritet värd att referera till. Skillnaden 

mellan dessa båda är måhända hårfin, men reell. 

 Om vi jämför detta uttalande med herr Diedens från 1901 om att “bereda den [värnpliktige] 

så mycket öfning och militärisk utbildning, som våra förhållanden kunna medgifva”119 ser vi en 

uppenbar skillnad som får stå som exempel på hur diskursen förändras under dessa tjugofyra år. 

Dieden hänvisar inte till att militären skall få bestämma eller ens till att detta är en fråga där 

militären skulle kunna vara en auktoriet. Hans konstaterande är att den enskilda skall få så mycket 

övning som “våra förhållanden kunna medgifva”. Syftet riktar sig således mot den enskilda, mot 

den värnpliktige och dennes utbildning. 1925 är det istället en fråga som kan lösas genom att 

hänvisa till vad militären tycker. Det har således ingenting med den enskildas fostran att göra. 1925 

handlar det om hur man bäst organiserar försvaret. 

 Vad säger då detta om föreställningarna kring manlighet? Det är uppenbart att man 1901 har 

tankar kring att värnplikten och militära sysslor har att göra med tankar kring manlighet. Man vill 

fostra den manliga delen av befolkningen; skapa en man kring ideal med motiveringar som kan 

beskrivas med följande utryckta citat: “andlig och kropslig kraft och göra den skicklig och 

modig  /.../ fosterlandskärlek, känsla för lag och rätt”120, “respekt och disciplin”121. 

 Vad sker då 1925? Vill man inte längre fostra männen kring denna bild av manlighet?

 För att nå fram till huruvida det sker förändringar i tankar kring manlighet måste vi 

strukturera upp de diskursiva förändringar som sker mellan debatterna. Detta låter sig göras kring 

tre punkter:

• Nytta för individen 1901, står mot 1925 års värnplikt som har tydligare militära 

syften.

• Förändrad syn på krig och våld.

• Inkludering 1901, drar sig mot exkludering 1925.

 

Nytta blir till militära syften

Denna punkt berör det som tydligast diskuterats ovan. Alltså hur en röd tråd under debatten 1901 

verkar ha att göra med att värnplikten syftar till ett nyttoperspektiv, starkt kopplat till föreställningar 

om manlighet. Detta har vi sett flera exempel på. Det är många debattörer 1901 som för fram tankar 
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kring att värnplikten syftar till en fostran av den manliga befolkningen. Ett av de tydligaste 

exemplet är när biskopen Billing explicit påpekar att det finns vinningar “under fredstid”122. 

 1925 tas aldrig nyttoperspektivet upp. Vi har redan sett hur Ekman hänvisar till militären. 

Även andra av de debattörer som nämnts ovan är tydliga med att det är ett militärt beslut som skall 

fattas, ett beslut som endast berör rikets försvar. Även Geijer är tydlig med att det är en fråga om 

hur vi bäst organiserar försvaret. 

Förändrad syn på våld

Som sagt. Den diskurs som visar sig 1901 syftar till att fostra den manliga befolkningen. Fostra dem 

och ge de “så mycket öfning och militärisk utbildning”123 som möjligt. En utbildning som som 

syftar till “att försvara sig sjelf, hustru och barn”124. Kort sagt: en fostran i “andlig och kroppslig 

kraft”125, en utbildning i att döda andra människor, en våldsam utbildning. En utbildning i krig är 

någonting som gillas av diskursen och någonting som är tänkt att härda den enskilda. 

 Hammarskjöld blir beskylld för krigsvänlighet, tjugofyra år senare. Nedrustningen kopplas 

ihop med fred och demokrati. Kriget är under tjugotalet någonting som man måste värja sig mot, så 

mycket är klart. Det faktum att inte alla män längre skall fostras till soldater visar på att dennes 

göranden har slutat vara en mall, i vilken alla svenska män skall passas in. Detta diskuteras närmare 

under nästkommande rubrik. 

Från inkluderande mot exkluderande

Den kanske mest intressanta förändring som sker; den förändringen som har viss teoretisk bäring 

och som kan påvisa ett resultat med viss substans är brottet mellan inkludering och exkludering. 

Detta är en stor förändring och på många sätt talande för de stora diskursiva förändringar som sker 

under perioden. En förändring som hänger ihop med det som diskuteras under föregående punkter.

 Låt oss först och främst beakta det jag har valt att kalla för diskussionen om masculinity 

drain. Om man uppmärksammar den diskussionen, tillsammans med vad som sägs kring präster och 

sinnessvaga, kan man se att dessa är sprunget ur samma tankemönster. Dessa gruppers deltagande i 

det manliga projektet värnplikten gillas av flera riksdagsmän.126 Det finns en vilja till att inkludera 

hela den manliga befolkningen i projektet. Denna vilja är hela poängen med den uppfostrande 

värnplikten. 1925 är tankarna istället riktade mot att endast ha de bäst lämpade kvar i systemet. 
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Dessa skall inte deltaga för deras egna skull. De skall vara med i systemet för nationens bästa. Detta 

ger en tydlig bild av hur diskursen förändras. En diskurs som 1901 ville inkludera alla män i 

värnplikten och där fostra dem till nationens tjänare, fostra dem i manlighet. En inkluderande 

diskurs som inte minst syns i kopplingen mellan värnplikt och rösträtt. 1925 står i stället nationens 

bästa i centrum. Där nationen i sig skall försvaras av rikets bäst lämpade. Detta är en indikator på 

ett ideal som glider från inkluderande (nyttigt, demokratiskt) 1901, till exkluderande 1925.

 Med vad vi redan vet om tidsandan 1925 känns denna slutsats trolig. 1920-talet kan 

beskrivas som en portal till 1930-talets polemiska tänkande, vars konsekvenser vi alla känner allt 

för väl. Sverige var helt klart en del av denna tidsanda. Som ett parentetiskt exempel kan nämnas att 

det svenska rasbiologiska institutet bildades 1922 och var världens första, statliga, rasbiologiska 

institut; senare förebild för Kaiser Wilhelm Institut für Rassenhygiene i Tyskland.127 Ett uppdelande 

och ett åtskiljande mellan olika kategorier människor är alltså något som ligger i tiden. Det kan 

alltså kännas troligt; bilden av värnplikten som ett system som inkluderar alla män i befolkningen 

(inkl sinnessvaga, präster och de som inte vill delta) till en inrättning för “de bäst lämpade”.

 Försvarsbeslutet 1925 innebär att fler sinnessvaga och andra kategorier frikallas. Innan 1925 

frikallas de som “till följd af lyte, stadigvarande sjukdom, bestående kroppslig svaghet eller annan 

dylik orsak”128. Efter beslutet (f o m 1926) frikallas också “den som utan att vara oduglig till 

krigstjänst, likväl icke är vapenför”129 och de som har “hustru eller barn, som är för sitt uppehälle 

väsentligen beroende av hans arbete”130.

Förändrad bild av manlighet?

Vi har kunnat se att det finns en klara kopplingar mellan föreställningar kring manlighet och 

värnpliktens införande 1901. Det har framförts begreppsliga samband mellan att vara manlig och att 

göra värnplikt.131 Vidare betraktas värnpliktssystemet som ett fostrande system. Ett system som 

skall fostra den manliga befolkningen i manliga dygder, kopplade till nationen, familjen eller till 

den kollektiva gruppen män. Vi har sett exempel på hur den kollektiva gruppen män inom nationen 

lyfts fram som en viktigare faktor till gemenskap, än t ex klass.132 Det verkar även vara med den 

typen av förhoppningar som värnplikten införs 1901.
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 Vidare ser vi att diskursen är förändrad 1925. Vi har identifierat tre punkter där diskuren 

förändras – tre punkter som går att koppla till föreställningar kring manlighet. Vi har sett 

förändringar i värnpliktens syften, riksdagens åsikter kring krig och våld, och vi har sett hur synen 

på värnplikten glider från ett inkluderande system mot ett exkluderande. Vad säger då detta om 

föreställningar kring manlighet? 

 Först och främst blir en praktisk konsekvens av beslutet 1925 att färre män gör värnplikten. 

Det som denna läsning av riksdagsdebatten samma år har visat på är att vi ser en exkluderande syn 

på värnplikten, där åsikter framkommer om att det är en fördel med att systemet endast befolkas av 

ett fåtal – de bäst lämpade. Detta är den tredje punkten som beskrivs ovan. Den första punkten – 

som berör värnpliktens syften – hävdar att syftet med värnplikten är något annat. Detta visar på en 

förändring i bilden av soldaten och denna som en bärare av hela nationens föreställning om 

manlighet. Om alla män 1901 skulle tränas till soldater, är detta inte längre önskvärt 1925. Det 

verkar inte längre som att soldaten i sig är ett ideal som ses som en representant för den kollektiva 

nationella föreställningen om vem som är manlig. Detta kan förklara (eller bero på) den förändrade 

synen på krig och våld. 1901 ses det som en fördel att alla svenska män skall fostras i hanteringen 

av vapen. Förmågan att försvara sig själv, sin familj och nation upplevs som en egenskap som borde 

ägas av alla svenska män. Det gör det inte längre 1925. 

 Det vore att gå för långt att beskriva soldaten och dess egenskaper som en anomali 1925. 

Däremot kan soldaten inte längre beskrivas som ett ideal dit alla män borde nå. Knappast en 

representant för en kollektiv manlighet. 

 Det finns (minst) två vägar att gå för att förklara detta fenomen. 

 Den första förklaringen beskriver soldaten som en elit – mer manlig än den vanliga svenska 

mannen. Detta skulle gå väl ihop med hjältebilder av soldaten under början av 1900-talet och 

framför allt under första världskriget.133 Dock är mellankrigstiden speciell. Hela poängen med vad 

som tidigare diskuterats i detta kapitel är att det sker förändringar under dessa år. Förändringar som 

skulle kunna kopplas till världskrigets erfarenheter. Dessutom är syftena inte längre en fostrande 

värnplikt – istället praktiskt militära. I ett sådant fall är ett påstående om de bäst lämpade ingen 

värdering eller gradering utan en praktisk beskrivning. Alltså: de bäst lämpade är de som klarar 

utbildningen bäst – inte de manligaste, ingen elit; endast de som faktiskt är bäst lämpade för just 

denna uppgift. Detta leder oss in på den mångfacetterade bilden av många olika typer av manlighet i 

Sverige som presenteras av bl a Jens Ljunggren.134 Det leder oss även vidare till den andra vägen, 
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det andra sättet genom vilket man kan förklara åtskillnaden mellan soldaten och övriga 

befolkningen. 

 Man kan välja att se soldaten och soldatmanligheten som någonting som inte längre 

representerar det stora kollektivet män. Alltså att konceptet, att vara manlig, inte i allmänhet har 

någonting att göra med soldatideal eller soldategenskaper. Det är fullt möjligt att soldaten har kvar 

sina ideal, men att dessa inte längre ses som en representant för en allmän uppfattning av manlighet. 

 En ytterligare aspekt på de förändringar som registrerats har att göra med manlighetens kris i 

början av 1900-talet. Låt oss anta att värnpliktens införande är en del av upplevelsen av att 

maskuliniteten befinner sig i kris. Vi ser många exempel i debatten från riksdagen där ledamöterna 

verkar vilja rädda den manliga befolkningen från en feminiserad verklighet. Detta kan vara idéer 

sprungna ur en upplevd maskulinitetskris. En upplevelse av kris borde leda till att det ledande 

skiktet vill bevara eller återgå till ett annat mansideal. Ett bevarande, en återgång som borde komma 

uppifrån. När en sådan aspekt på värnplikten inte längre är tongivande 1925, kan detta ses som att 

krisen har stagnerat, övergått i något annat.   

5.3 Del II, reglementen 
Denna andra del av analysen koncentrerar sig på utbildningsmaterialet – reglementena. En helt 

annan typ av material än riksdagsprotokollen. Riksdagsmaterialet omfattar långt färre sidor, men 

fler aktörer och avsändare. Underwisning för swenske infanteristen, Undervisning för infanteristen 

och Soldatinstruktion för infanteriet har en tydlig avsändare: krigsmakten. Det borde representera 

just krigsmakten eller statens diskurs och bör betraktas som en representant för manlighetsdiskursen 

inom en avgränsad organisation. Eller, om man så vill, den faktiska text som den diskursiva 

praktiken producerat. Dess relation till riksdagens föreställningar kring manlighet kommer att redas 

ut under analysens tredje del. Det som, under denna punkt, skall diskuteras är hur materialet i sig 

diskuterar manlighet. 

 I fallet med utbildningsmataterialet görs detta inte så enkelt som endast genom frågan: Hur 

diskuterar materialet manlighet? Även om detta är den övergripande frågan för just denna del av 

analysen. En sådan fråga, vid ett sådant här omfattande material, måste operationaliseras ytterligare. 

Mycket på grund av att svaret på en just denna fråga skulle bli en lång beskrivning av materialet i 

sin helhet. Detta är något som diskuterats noggrannare i metodkapitlet, men tydlighet är i sådana här 

sammanhang knappast en last.

 Denna del av analysen ämnar beskriva materialets manlighetsdiskurs i sin helhet genom att 

besvara följande frågor:
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• Sker det ett över och underordnande i materialet som går att koppla till kön och/eller 

genus och hur ser detta i sådana fall ut?

• Vilka manliga ideal framkommer i materialet och vilka egenskaper beskrivs som mer 

eller mindre manliga?

• Använder sig materialet av bilder och/eller motbilder? Hur görs detta?

Utöver att besvara dessa frågor hoppas jag kunna redogöra noggrannare för materialets utseende 

och omfång, för att slutligen beskriva förändringar över tid. Dessa förändringar kan ha att göra, 

både med svaret på frågorna ovan, samt med materialets utseende, disposition och variabler kopplat  

till den övergripande frågeställningen kring hur materialet diskuterar manlighet. 

5.3.1 Över och underordning 
Det är uppenbart att det i en militär organisation sker en över och underordning mellan olika 

individer. Systemet i sig grundar sin existens på en hierarkisk struktur. En underordnad skall lyda 

sin överordnade. Detta gör att vi utgår från ett antagande att det i det militära systemet förekommer 

en över och underordning mellan personer inom gruppen. Vidare utgörs detta antagande av att detta 

över-underordnande borde komma till uttryck i utbildningsmaterialet. 

 Det som här skall avhandlas är en vederläggning eller ett bekräftande av denna bild. Vidare 

vill vi titta på hur denna process går till och hur det går att koppla till föreställningar kring 

manlighet. Connell vill förstå manlighet som beroende av ett ständigt över och underordnande av 

män inom gruppen.135 I den militära miljön är detta en självklarhet och motiveras med lydnad, ett 

begrepp vi kommer att ha anledning att återkomma till. Över och underordning, att det är skillnad 

mellan individerna i den militära organisationen, är närvarande i hela utbildningsmaterialet. En 

särskild form av  åtskiljande, som går att direkt koppla till kön, är den mellan krigsmän och 

civilmilitära personer.

Krigsmän och civilmilitära personer

Över och underordning handlar i praktiken om att det finns viktiga skillnader mellan individer i en 

grupp. Syftet med att överordna en kategori människor är att denna kategori antas ha egenskaper 

som gillas av den rådande diskursen. Det är således dessa egenskaper som vi bör ta fasta på i denna 

undersökning för att komma fram till varför dessa överordnas. Det är även intressant att se hur 

överordningen och underordningen går till, vilka verktyg används för att göra skillnad på individer i 

värnpliktssystemet.
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 I utbildningsmaterialet framgår en distinkt skillnad mellan krigsmän, som har en tydlig 

könstillhörighet och civilmilitära personerna. Den militära personalen benämns hela tiden med ett 

könstillhörighetssuffix, de är: ”krigsmän”, ”beställningsmän och fackmän”136. De som inte är 

stridande, utan istället till för ”att bedriva läkarvården, besörja underhållet mm äro vid ett 

infanteriregemente anställda civilmilitära personer”137.  Det är intressant hur de som inte deltar i 

själva striden heller inte blir explicit bedömda som män. Det kan tolkas som en del i den 

manlighetsdiskurs av konstant över och underordning där det förutom de militära graderna också 

görs en manlighetsgradering beroende på vad den faktiska uppgiften är. Vidare är det en bekräftelse 

av mannen som norm. Den språkliga konstruktionen krigsman exkluderar per definition kvinnor; 

vidare underordnar den de icke stridande civilmilitära personerna, oavsett kön.

 Skillnaden mellan krigsmän och civilmilitära personer bör inte direkt ses som en indelning i 

kategorier som i sin tur tillskrivs vissa egenskaper. Egenskaperna och ett objektivt tillskrivande av 

dessa är inte poängen. Det som istället sker är att materialet härleder två olika kategorier utifrån 

deras faktiska uppgifter och benämner dessa som explicit olika och tilldelar dessa kategorier olika 

könstillhörighetssuffix. Den ena är tydligt stridande och benämns som män, den andra är inte direkt 

stridande och benämns således som person. Skillnaden ligger alltså i ordvalet(som förvisso är starkt 

kopplat till kön) och är ett led i en kultur som gör kategoriska indelningar mellan de som deltar i 

kulturen. Min uppfattning är att denna kategoriska indelning också är intimt sammankopplad med 

kulturens (eller diskursens) uppfattning om kön och genustillhörighet. 

 Det är själva uppdelningen mellan de båda som är hela poängen. Förutom ordvalet går det 

knappast att finna någon direkt skillnad mellan de båda kategorierna. De skall som överordnade 

behandlas lika av de underordnade, de faktiska procedurerna vid honnör gentemot de båda 

kategorierna är densamma. Däremot ligger den intressanta aspekten i att denna lika behandling 

påpekas explicit. Det står t ex att man skall hälsa på ”överordnad eller civilmilitär person af 

motsvarande rang”138. Det viktiga är att det är skillnad på militär personal och civilmilitära 

personer. De överordnade civilmilitära beskrivs inte som just överordnade, de beskrivs istället som 

”civilmilitär person af motsvarande rang”139. På samma sätt håller det på i utbildningsmaterialet 

igenom. Efter 1904 tillkommer ytterligare manlighetsgradering i form av suffixet karl som i t ex 

”patrullkarl”140, som är en stridande krigsman. En civilmilitär person eller någon kvinna kan 
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knappas vara patrullkarl.  Alla dessa suffix används endast på stridande soldater och aldrig på någon 

annan kategori. 

 Skillnaden mellan dessa båda kategorier ligger alltså i uppgiften. Om vi förutsätter att de 

explicit manliga delen av denna grupp är den språkligt överordnade ser vi, inte bara att manlighet 

gillas, utan främst att den stridande delen i ett militärt förband anses som mer manlig. Även om hela 

militärapparaten syftar till att striden skall bedrivas, är ändå inte hela denna apparat direkt 

involverande i striden med allt vad det innebär i vapenhantering och dödande. Här ser vi skillnaden. 

De som är direkt involverade i striden är en annan kategori, en mer manlig kategori än de som 

hjälper till vid sidan om.  

Materialet är del av en struktur som över och underordnar individer. Den militära över och 

underordningen är konstant närvarande, men det är – förutom i fallet med civilmilitära personer och 

krigsmän – inte helt uppenbart att detta går att koppla direkt till genussystemets över och 

underordning. En sådan koppling vore fördelaktig i ett försök att förstå genusdiskursen inom den 

militära sfären. Den går i det här läget inte att bevisa empiriskt.

 Låt oss, för nu, nöja oss med att konstatera att diskursen är beroende av över och 

underordning, och att det i vissa fall går att koppla denna till föreställningar om genus och 

manlighet. Vi kommer att återkomma till detta problem under analyskapitlets nästa del 

(5.4.2). 

5.3.2 Manliga ideal
En av ansatserna med detta arbete är försöket att beskriva vilken typ av manliga ideal som 

utbildningsmaterialet ville främja. Vilka egenskaper gillades av manlighetsdiskursen i 

reglementena? Detta är själva kärnan i hur diskursen i sig var beskaffat. Det är just detta som 

behandlas under analysens andra del.

 Vi kan identifiera två vägar in till manlighetsdiskursen. Två sätt att beskriva dess utseende. 

Det första sättet är att ställa frågan direkt och precist: vilka ideal gillas av materialet? Vilka 

egenskaper är direkt förknippade med en föreställning om manlighet? Detta ämnas göras under 

denna rubrik. Vi kan också fråga efter hur män som gillas av diskursen beskrivs, vilka bilder och 

motbilder som presenteras av materialet; detta kommer att göras under nästa rubrik.

 Det som alltså skall ses över här och nu är vilka ideal som framkommer i 

utbildningsmaterialet och presenteras som manliga ideal, kopplade till värnplikten, förmedlade 

genom utbildningsmaterialet.
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 De ideal som framkommer i materialet är inget nytt. Vi känner igen dem från den tidigare 

forskningen, från teorier kring manlighet. Ett försök att förstå hur och vilka ideal som gillas är inte 

enkom en lista av egenskaper; vi kan komma nära kärnan även genom att visa på hur dessa 

används. Hur skall en soldat klä sig och bete sig för att upptas bland de manliga? Detta kommer vi 

att behandla först. För att slutligen försöka oss på att just lista idealen, se hur de beskrivs och 

används. Vi kommer även fortsätta att koppla dessa till tankar kring att systemet i sig hela tiden är 

beroende av över och underordning. Oavsett om denna över och underordning skall betraktas som 

enbart ett militärt system eller om denna struktur går att kopplas till genus.

Det är sällan eller aldrig lätt att förstå ifall en bärare av dessa dygder bör ses som en bärare 

av främst manliga dygder; eller om bäraren först och främst är en god soldat. Linjen mellan 

soldatideal och manlighetsideal blir, per automatik, luddig när man talar om manliga ideal i en 

exklusivt manlig soldatmiljö. Att vara en god soldat kan vara synonymt med att vara en manlig 

man. Det finns inget som a priori säger att detta förhållande måste råda. Däremot liknar de ideal 

som presenteras i utbildningsmaterialet, ideal som förknippas med t ex den maskulina stereotypen. 

Detta kommer vi ha anledning att återkomma till när vi kopplar ihop de båda diskurserna i 

utbildningsmaterialet och riksdagen.

Ovan poängterar denna undersökning att över och underordning går som en röd tråd igenom 

den militära miljön. Kopplingar görs mellan den militära över och underordningen till en 

genusstruktur där män över och underordnar andra män i det gemensamma kollektivet. Något som 

uppmuntras i utbildningsmaterialet. De manliga dygderna – om man så vill, soldatdygderna – blir 

till en karta för de värnpliktiga. Idealen fyller en viktig funktion som vägvisare i hierarkin. Dessa 

kan liknas vid inofficiella gradbeteckningar. Ju fler dygder/ideal som soldaten kan uppnå, ju högre 

står denna soldat i genussystemets hierarki. Det blir då viktigt för denna undersöknings att 

genomlysa idealen och  peka på vilka ideal som gillas och varför. 

Klädsel och uppförande

George Mosses teorier kring den manliga stereotypen beskriver den manliga kroppen och dess yttre 

attribut som en symbol i den moderna eran, lika viktig som nationernas flaggor.141 Detta är extra 

tydligt i den militära miljön som är full utav explicita regelverk för kläders bärande och kroppens 

förande. Även sådant som vilket plagg som får bäras med vilket finns det ordentliga regelverk 

kring. Det viktigaste är hur och var man skall bära uniformen, även om det är viktigt att soldaten 
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skall ha rätt hållning ”i synnerhet då han är klädd i uniform”142, vilket indikerar vikten av att vara 

soldat även när man är civilklädd. 

 Militärens mest öppet exkluderande attribut blir uniformen som i sig syftar till att indela 

individer i ett visuellt kollektiv. I och med en avgränsning av vissa individer i ett samhälle sker, per 

se, en exkludering av andra. I detta blir uniformen en viktig symbol för soldaten, det militära och 

den enhet som råder där gentemot övriga samhället. Uniformen exkluderar utländska eller fientliga 

förband, då dessa inte bär samma färger eller skärningar. Det sker även en distinktion mellan, t ex 

olika vapenslag i och med att de bär olika typer av uniformer. Vidare görs skillnaden mellan 

officerare och manskap direkt i uniformen – på denna ser man inom vilken kategori individen hör 

hemma: officer eller manskap, krigsman eller civilmilitära personer. Det kan således vara intressant 

att titta närmare på hur uniformen används då den uppenbart är ett del i en struktur som över och 

underordnar individer. Uniformen är en explicit metod i den militära över- och underordningen. En 

metod med symboliska drag som är omhuldat av ett regelverk. Det är intressant att förstå hur detta 

regelverk ser ut.

Uniformen skall bäras i tjänsten, soldaten får använda privata uniformspersedlar om han 

anskaffar dem själv och de är av rätt modell. Uniformen är någonting viktigt, det är kännetecknet på 

en soldat och det gör honom till en representant för kronan (beteckningen ”kronmundering” är lika 

vanlig som ”uniform”). Något som kan förklara vikten av att soldaten behöver söka särskilt tillstånd 

om han skall på tjänstledighet utanför regementsorten, alltså när det inte längre går att kontrollera 

huruvida han bär uniformen på rätt sätt.143 

Ett undantag från regeln om uniform är vid enskilt kroppsarbete. Den första och enklaste 

förklaringen till att soldaten inte får bära uniform vid enskilt kroppsarbete är att det sliter på 

kläderna och kostar pengar. Men problematiken är mer intressant än så. Det står uttryckligen att 

inga uniformspersedlar får användas vid enskilt kroppsarbete – ”vare sig egna uniformspersedlar 

[som soldaten själv betalt för] eller kronmundering”144. Det finns något med den enskildas 

kroppsarbete som är ovärdigt uniformen. Mer eller djupare förklaringar än så är det svårt att ge i det 

här sammanhanget. Det är ändå viktigt att påpeka detta eftersom det indikerar vilken viktig symbol 

uniformen är. Om soldaten själv köper en egen uniform, står för underhåll och vård av densamme 

får han ändå inte använda den vid enskilt kroppsarbete. Frågan om motiv till en sådan regel låter vi 

vara obesvarad, men det viktiga här är det uppenbara symbolvärdet som tilldelas uniformen.
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Det som bäst går till uniformen är ett ungdomligt och raskt uppträdande. Det läggs mycket 

vikt vid just soldatens raskhet, eller förmåga att röra sig snabbt och ledigt. Vidare beskrivs 

hållningen och kroppens förande som någonting soldaten bör träna på för att uppnå.145 Det är alltså 

en av alla de saker som den civila måste lära sig för att kunna upptas bland soldaterna. Uniformen 

och soldatens utseende är även det något man förtjänar. Uniformen tillhör regementet och kungen, 

och det handlar om att ”in i döden göra sig värdig det regemente hvars uniform han [soldaten] 

bär”146. Uniformen blir en symbol och vikten av symboler för skapandet av maskulinitet tas åter och 

åter igen upp av Mosse, framför allt med kroppen som en symbol vilket den blir i det här fallet: 

klädd i uniform. Raskheten och det ungdomliga hör också ihop med den manliga stereotypen och 

tron på att ett hälsosamt yttre gav ett hälsosamt inre. Den inre hälsan går närmast att förklaras i 

moralisk riktighet och rätt typer av ideal.147 

Den manliga kroppen klädd i uniform blir alltså en symbol för manlighet, för svenskhet och 

för en soldat – en föreställning som på många sätt lever kvar i våra dagar. En man i uniform 

förväntas stå för de ideal som diskuteras noggrannare under kommande rubriker: nykterhet, 

ärlighet, kontroll, lydnad, kamratskap och heder. På så sätt blir den man som klär sig i uniform, 

implicit bärare av dessa manliga dygder. Den svenska uniformen skiljer ut den svenska soldaten 

från andra soldater, men skiljer också ut verkliga män från civila, kvinnor och barn. Dessa ges inte 

direkt samma delaktighet i den värld och den gemensamhet som uniformen innebär. Detta 

resonemang ligger nära det som Connell tidigare visat på med hur manligheten är någonting som 

män blir bärare av som ett kollektiv. Hur en annan man kan bli delaktig i en hegemonisk maskulitet 

genom att associera sig med denna.148 Uniformen fungerar som en katalysator i denna 

associationsprocess och exkluderar, per automatik, alla dem som inte är delaktiga i 

värnpliktssystemet. Dessa, de som ställs utanför systemet, diskuteras närmare under rubriken Bilder 

och motbilder (5.3.4).

Nykterhet, sedlighet och ärlighet

Både från riksdagens och i reglementena beskrivs värnpliktssystemet som ett uppfostrande system. 

Den värnpliktige är tänkt att lära sig något om livet och om hur man beter sig. Här kommer också 

bilden av en soldat som nykter, sedlig och ärlig in som en viktig poäng i uppfostran. Det intressanta 

är att de motiv som ges om varför man skall anamma ett rent levene är dels militärt: ”Krigarlivet i 
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skog och mark och de dagliga kroppsövningarna uppliva sinnet och komma soldaten att glömma de 

vedermödor, som under fältförhållanden ej kunna undvikas.”149 Det goda livet och den rätta 

levnadsvägen genom sedlighet och nykterhet motiveras även med hjälp av statistik som att det i 

”vårt land intages årligen å sjukhus för veneriska sjukdomar 4000-5000 personer, av vilka åtskilliga 

såsom omedelbar följd av dylika sjukdom avlida.”150 Ytterligare talande statistik är att ”7/10 av 

männens alla brott begås under rusets inflytande”151. 

 Det som sker är att fylleri och bristande kontroll, kopplas ihop med något typiskt manligt, 

något som ligger i tiden och som bör bekämpas. Delvis för att det inte hör ihop med soldatlivet. 

Men vi kan tänka oss andra motiv. Det påpekas hur farligt det är, återigen det naturliga argumentet 

att kroppen förstörs, det är medicinskt orationellt att vara promiskuös och det är orationellt att vara 

en drinkare.

Lydnad

Något som blir uppenbart i en värld av systematisk över och underordning är det faktum att den 

underordnade i allt förväntas lyda den överordnade. Det sägs explicit i samtliga reglementen som 

ligger som grund till denna undersökning. I vissa sägs det med fetstil: ”Soldaten skall ovillkorligen 

lyda förmans i tjänsten gifna befallningar.”152 Denna lydnad blir det högsta av ideal och framhålls 

också som lösningen på de flesta problem, så som t ex skräcken inför den stundande striden. 

Lydnad och direkt ordergivning blir ett instrument som används och ett ideal som hålls högt.

Även i situationer som när den värnpliktige anser sig ”lida orätt”153 ”måste han likväl först 

lyda och fullgöra befallningen, men eger sedan rätt att klaga hos närmaste befälhafvare”154. 

Lydnaden blir alltså det som går före allting annat även om soldaten, som ovan nämnt, anser sig lida 

orätt. Det är tydligt att denna lydnad är motiverad praktisk. Själva striden fungerar inte om de 

underordnade inte lyder sina överordnade. Men det finns också en tydlig dimension av att det är en 

dygd att vara tyst och göra som man blir tillsagt, man skall vara nöjd med det man får. Detta 

element återkommer i utbildningsmaterialet. När en soldat skall inkvarteras hos civila uttrycks det 

att befälet skall meddela soldaten om vad han har rätt att använda och kräva av de civila som han är 
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inkvarterad hos och då uttrycks det att soldaten skall ”med hvad honom således anvisas skall han 

vara nöjd”155. 

Detta nöjd-ideal återkommer i källorna. Soldaten är ett instrument som skall användas och 

som inte har mycket att säga till om. De värnpliktigas syften, kopplat till lydnad, beskrivs i 1914 års 

upplaga:

Sveriges unga värnpliktiga dana soldater, som – efter milslånga marscher med fältpackad ränsel, i snö, köld 
och halka, i brännande solvärme å dammiga landsvägar eller genom snårig skogsmark, efter nätter utan sömn 

på post eller lägrande under bar himmel i ösande regn – äga krafter att med döden för ögonen röra sig snabbt, 
att lystra på befälet eller, då intet befäl finnes, på egen hand snabbt fatta riktiga beslut, att skjuta och träffa, 

därtill kräves övning, övning och åter övning.156

Ytterligare beskrivningar av nyttan med lydnad återfinns hela tidsperioden igenom. I slutändan 

handlar det om kontroll över sina egna känslor. Disciplinen och lydnaden blir ett vapen mot rädsla, 

detta beskrivs explicit i termer av att disciplinen strävar till att soldaten skall ” med gladt mod gå 

farorna till mötes, att med orubbligt tålamod fördraga mödor, besvär och försakelser, samt att aldrig 

i motgången låta betaga sig af misströstan”157. 

Men lydnaden är också nära besläktat med ett annat begrepp som är viktigt för soldaten: 

plikt. Plikten är tvingande, det talas om soldatens plikt att även efter värnplikten vårda sin kropp 

och sin skyttefärdighet i idrottsföreningar och att vare sig man är en ”god eller dålig soldat, måste 

man vara beredd att möta fienden, om krig utbryter”158. För i grund och botten är värnplikten ett 

tvingande system, som motiveras av pliktbegreppet och plikten är riktade mot ”fäderneslandet”159. 

Ett resonemang vi känner igen från Ida Blom.160

Det är uppenbart att plikt och lydnad är egenskaper som står högt på listan om vilka ideal de 

värnpliktiga skall leva upp till för att accepteras som manliga.

Kamratskap

Kamratskap är kanske inte direkt en egenskap, men ändock något som idealiseras i materialet.

 Vare sig det är under utbildning eller under brinnande krig är det militära livet speciellt. Som 

undersökningsmiljö blir värnplikten speciell för att den bildar en gemenskap och kamratskap. 

Mannen bredvid en blir speciell och kan hjälpa en ur svåra situationer. Kamratskap uppmuntras i 

texterna:
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Under gemensam vapentjänst knytas vänskapsbanden fasta. Äro kamraterna trofasta vänner, blir det för alla 
lättare att sida vid sida hjälpa varandra framåt såväl under de dagliga övningarna som under fältlivets 

besvärligheter och striden.161

Kamraterna är tänkta att ersätta familjen och det talas också explicit om den ”militära familj, inom 

vilken ynglingen uppfostras till soldat”162. Vikten av kamratskap understryks med historien om de 

båda kamraterna Stolt och Djärv, som vid slaget vid Oravais hade kommit ifrån varandra och med 

varsin grupp slog sig in genom fienden för att rädda den andra. Den här typen av målande bilder av 

kamratskapets nytta gör att den också blir någonting att ta fasta på i striden eller under utbildningen; 

ett sätt att hantera känslor som är mänskligare och som ligger närmare individen än den totala 

disciplinen och kontrollen. Här uppmuntras istället soldaterna att känna, med varandra och med sina 

regementen, kung och fädernesland. Det blir som ytterligare en känsloventil inom det kontrollerade. 

Det uttrycks också just att det är ynglingar som vi har att göra med. Dessa ynglingar har svårare för 

kontroll och lättare för känslor.163

Heder

Heder är ett begrepp som hela tiden återkommer år efter år, tryckning efter tryckning. Heder 

används för att förstärka vikten av någonting och texterna speglar en hederskultur, där en hederssak 

är något av högsta vikt, som inte kan rubbas på. Om en soldat blir tillfångatagen är det en 

”hedersplikt”164 att hålla tyst. Soldaten skall visa överordnade ”heder och aktning”165 och att hålla 

geväret i gott skick är en ”hederssak”166 . 

5.3.3 Bilder och motbilder
Om vi vill förstå diskursen räcker det inte att fråga efter vilka egenskaper som gillas, vad som anses 

som manligt. Vi måste vidare fråga efter vilka män, vilka idealtyper, materialet använder sig av för 

att beskriva manlighet. Vem eller vilka anses vara bärare av dessa manliga ideal som presenteras 

ovan? 

 Under denna rubrik försöker vi få svar på frågan om hur materialet använder sig av idealen i 

bilder och motbilder: Vilka bilder och motbilder framkommer i materialet och hur används dessa? 
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Bilder av en svensk man

Materialet vänder sig till den svenska soldaten. En individ som i sig själv nästan får betraktas som 

en figur. Som vi har sett ovan, med t ex uniformen, måste den värnpliktige uppnå någonting för att 

vara värdig uniformen, för att bli en svensk soldat. Hur beskrivs då denna svenska soldat och vilka 

förebilder har han att se upp till?

 Den svenske soldaten skall, som bekant, vara viljestark, nykter och ärlig – detta är en 

”hederssak att afhålla sig från missbruket af starka drycker”.167 Som en klar och tydlig förebild står 

Karl XII som hyllas, inte bara för sitt mod, ”som aldrig sviktade”168, utan också för att han var 

”stark”169 med en ”viljekraft och en ovanlig förmåga till självbehärskning”170. De pratas om 

krigarkungen som ”sund”171, hans nykterhet, sedlighet och det faktum att han ”nöjde sig under 

fälttågen med den enklaste kost”172. Allting som går att utvinna ur utbildningsmaterialet som goda 

eller rätt dygder verkar Karl XII ha stått för. Hela tiden framhålls han som ”ett föredöme för sina 

krigare [också för de värnpliktiga under 1900-talet], hög som låg”173. Slaget vid Narva beskrivs i 

detalj och det faktum att ”kung Karl ledde skälf anfallet”174 verkar vara det som gjorde att denna, 

”en af de mest glänsande segrar”175 kunde vinnas. 

 Karl XII är den starkaste förebilden i reglementena och kan fungera som någonting som den 

svenske soldaten kan mäta sig mot. I beskrivningarna av krigarkungens dygder får vi också fram de 

tydligaste idealen i materialet. Ideal som behandlats tidigare är Karl XII bärare av: nykterhet, mod 

och ärlighet.

Inte ens den dåvarande kungen, Oscar II, får samma hyllning som Karl XII i 1904 års 

upplaga av Undervisning för infanteristen. De gamla kungarna används som förebilder och som 

något typiskt svenskt:

Engelbrekt, Sturarna, Gustaf Vasa, Gustaf II Adolf och Karl XII äro en rad hjältar, till vilket knappast något 
 annat land kan visa motstycke.176 

Dessa beskrivs som frihetskämpar; hela tiden kopplas det militära ihop med nationalism, men också 

med frihet. Karl XII, Gustav Vasa och Gustaf II Adolf återges också, f o m 1904, med bild i 

Undervisning för infanteristen.
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Utöver krigarkungarna, framhålls även von Vegsack, en svensk kapten som 1862 blev 

överste för ett regemente frivilliga under Amerikanska Frihetskriget. Han framhålls som ett gott 

exempel för sitt mod och pliktkänsla – han hade själv fört fanan efter att fanbäraren blivit dödad och 

ensam ridit med den mot fienden, vilket skulle ha lett till att soldaterna följde och vann slaget.177 

Exemplet von Vegesnack blir typiskt, just för att han kunnat innesluta sin rädsla och agerat 

osjälviskt, modigt och med respekt för krigslydnad och stridens allvar. Kopplingen mellan det 

svenska och det amerikanska är också intressant. Det man gör är att koppla ihop frihet som något 

typiskt svensk, man tar exempel på svenskar som frivilligt åker till Amerika för att ge amerikanerna 

den frihet som svenskarna tar som självklar. Ingenstans nämns det faktum att amerikanerna gjorde 

ett republikanskt uppror mot en centralstyrd monarki – Sverige jämförs alltså hellre med den fria 

amerikanska republiken, än med den brittiska monarkin. Den tolkning som ligger närmast till hands 

är att en svensk man, en svensk manlighet är nära kopplat till just frihet och det faktum att von 

Vegsack åker som frivillig för att slåss för någon annans sak är även det som poängteras.

Motbilder

Reglementena är förhållandevis fattiga på motbilder. Det ligger nära till hands att tro att det skulle 

vimla av beskrivningar av den elaka ryssen och andra tänkta fiender. Fienden beskrivs visserligen 

implicit med hjälp av olika historiska anekdoter, men det är inte uppenbart vem fienden är. Som 

tydliga motbilder framträder ändå de män som står utanför värnplikten. De som ”undandrager sig 

att fullgöra värnplikten”178. Kring dessa talas det om ett svek mot framför allt kungen och nationen. 

Det beskrivs som osvenskt och att en sådan man är ”ovärdig att nämnas bland fria svenska män”179.

Vid en närmare granskning av materialet uppkommer andra typer av motbilder. Det talas om 

de som inte uppfyller idealen. De fega, de samvetsömma och de som inte klarar av soldatens plikter 

blir alla en form av motbild. Tonen mot dessa är hård. Synen blir att det är ett eget val, och därför 

finns det ingen pardon gentemot dem. De skrivs t ex om dem som sätter sig upp mot 

ordningsmakten, att de ”visar sig icke värd att själv åtnjuta dess skydd till liv och egendom”180 och 

på samma sätt fortsätter det. De som inte kan uppfylla idealen, eller är villiga att lyda är ovärdiga, 

sämre och framför allt mindre manliga.

Bristen på klara motbilder ger ändå en heltäckande bild av värnplikten som en samlande 

kraft. Det blir ett sätt att samla alla män, med kön och nation som den gemensamma nämnaren, för 

46

177 Undervisning för infanteristen, Stockholm 1904 sidorna 6-7.
178 Undervisning för infanteristen, Stockholm 1904 sidan 9.
179 Undervisning för infanteristen, Stockholm 1904 sidan 9.
180 Undervisning för infanteristen, Stockholm 1911, sidan 18.



att av dem skapa en kollektiv gemenskap. Denna miljö gör motbilden överflödig, som Mosse ser på 

dem; som något att definiera sig emot. Hela poängen med värnplikten är att just skapa ett kollektiv 

som blickar inåt och ser på den egna gemensamma nämnaren: den nationella tillhörigheten.

5.3.4 Materialets förändring
Vi har hitintills gått igenom utbildningsmaterialets utseende, vilka ideal de förmedlar genom att titta 

på över och underordning, bilder och motbilder, bland annat. Dessa ideal förmedlas genom hela 

undersökningsperioden. Däremot förändras materialets utseende och hur det diskuterar manlighet 

och de ideal och figurer vi sett skisserat hittills i undersökningen.181

 För att avsluta diskussionen kring utbildningsmaterialets utseende behöver vi se på vilka 

förändringar som sker i materialet mellan de olika tryckningarna. Som vi har sett ovan (5.3.1), följer 

materialet samma mall år efter år. Inga större förändringar sker mellan de olika tryckningarna och 

när ändringar görs, har dessa en sådan karaktär att de sällan berör det som är under utredning i detta 

arbete. Ändringarna är i dessa fall av en mer teknisk karaktär. Som ett exempel kan nämnas att 

Undervisning för infanteristen kommer ut i tre upplagor under 1914, men att dessa upplagor inte 

skiljer sig nämnvärt i frågan om ideal och manlighetsdiskurs.182 De förändringar som däremot berör 

just detta, och som är väsentliga för denna uppsats syften är först och främst den omredigering av 

Undervisning för infanteristen som sker 1904 och då Undervisning för infanteristen utgår och 

ersätts av Soldatinstruktion för infanteristen, 1918.

Undervisning för infanteristen, 1904

Det finns också en större vilja i 1904 års version av Undervisning för infanteristen att förklara syftet 

med värnplikten. Det blir tydligt att beslutet om en allmän värnplikt börjar bli befäst och att det 

gamla systemet inte längre finns kvar. I tidigare upplagor (innan 1904) kan reglementet vara skrivet 

för värnpliktiga såväl som indelta soldater.183 Nu finns dock en klar och tydligt riktning till den 

värnpliktiga soldaten, med beskrivningar om varför de gör rekryten:

Det är vår plikt mot efterkommande släkten att åt dem bevara oförkränkta den frihet och de förmåner, som vi 

fått i arf eller själfva förvärfvat oss. För den skull måste landets söner öfvas i vapnets bruk. Detta är också ett 
af de verksammaste medlen för fredens bevarande, ty ju starkare ett folk är, dess mindre sannolikhet finnes att 

det blir anfallet. Den som vill bevara freden rustar sig för kriget.184

47

181 Jämför t ex: Undervisning för infanteristen, Stockholm 1901, med Undervisning för infanteristen, Stockholm 1905 
och Soldatinstruktion för infanteristen, Stockholm, 1918.
182 Undervisning för infanteristen, Stockholm 1914.
183 Undervisning för infanteristen, Stockholm, 1900-1903 & Underwisning för swenske infanteristen, Stockholm 1877, 
1882, 1883, 1884.
184 Undervisning för infanteristen, Stockholm 1904, sidan 8.



Det sker även, f o m 1904, en explicit vurm för manlighet kopplat till nationen. Det sker ett samtal 

riktat mot en allmän bild av en svensk man snarare än direkt utbildning av en soldat. Framför allt de 

nya delarna i 1904 års upplaga har denna karaktär.185 Utbildningsmaterialet beskriver den allmänna 

värnplikten som någonting nyttigt i sig själv, utöver de militära vinningarna:

Numera äro massor af våra unga män, på grund af instängdt arbete i verkstäder och fabriker eller genom trägen 
boklig sysselsättning, mindre härdade till kroppen och ovana att finna sig till rätta i skog och mark.186 

Här beskrivs inte bara en manlighet som är direkt kopplat till nationen, utan också en skrämmande 

och feminiserande modernitet – ett problem. Det moderna kriget och värnplikten förs fram som 

lösningen. Värnpliktssystemet, till skillnad mot det moderna samhället, är manligt i och med att det 

ligger nära naturen och det naturliga. I värnpliktssystemet skall ”Sveriges unga män /.../ förvärva 

den skicklighet i vapnets bruk och de krigsmannaegenskaper som erfordras för att kunna värna om 

hem och härd”187. Det är även en viktig poäng att förstå att ”svenska hären är en del af svenska 

folket”188. 

 Det går att koppla en sådan här kraftansamling bakom en naturlig maskulinitet till tankarna 

kring den tänkta manlighetskrisen kring 1900. Mosse menar att krisen grundar sig i att den 

normativa maskuliniteten var under attack från yttre fiender främst kvinnor men också män som 

sökte andra sätt att leva.189 Om man då ser på den normativa maskulina stereotypen som ett 

hegemoniskt ideal, något som hör till ett överliggande manlighetsideal bör också förändringarna 

och den upplevda attacken ske underifrån. Detta gör att ett uttryck för en sådan kris, i officiella 

texter som ges ovanifrån, borde vara just konserverande med försök till uppfostran: precis som de 

förändringar vi ser 1904. 

Soldatinstruktion för infanteristen, 1918

Som vi redan varit inne på, finns ingen upplaga av Undervisning för infanteristen för året 1918. 

Istället ersätts reglementet av Soldatinstruktion för infanteristen.

  I och med denna förändring av titeln görs dispositionen av reglementet om.190 Om 1904 var 

året då det uppfostrande eller paternalistiska dragen togs med i reglementena, tas dessa bort i och 

med revideringen 1918.191 En sådan åtgärd pekar på det motsatta mot vad vi sett som förklaring till 

att den uppfostrande tonen tas med i reglementena. I övrigt, blir Soldatinstruktion för infanteriet 

48

185 Undervisning för infanteristen, Stockholm 1904, sidorna 5-24.
186 Undervisning för infanteristen, Stockholm 1904 sidan 9.
187 Undervisning för infanteristen, Stockholm 1904 sidan 9.
188 Undervisning för infanteristen, Stockholm 1904 sidan 18.
189 Mosse, 1996, sid 78f.
190 Jämför Utbildning för infanteristen, 1901-1918 och Soldatinstruktion för infanteristen, Stockholm 1918-1929.
191 Soldatinstruktion för infanteristen, Stockholm, 1918.



mer professionell till sin karaktär, där det instället för uppmuntrande anektdoter ges praktiska 

beskrivningar av soldatlivets göranden och låtande.192 På  detta sätt förefaller det nya reglementet 

inte ha samma bakomliggande motiv att uppfostra en manlig befolkning, utan snarare verkar syfta 

till att endast utbilda soldater.

5.4 Del III, en gemensam diskurs? 
Efter att ha gått igenom riksdagens och utbildningsmaterialets förhållande till manlighet, deras 

föreställningar och de förändringar som sker över tid, återstår det fortfarande att relatera dessa båda 

materialtyper till varandra. Hur förhåller sig riksdagsdiskursen till utbildningsmaterialet, och vice 

versa? 

5.4.1 Manliga ideal
Vi har sett klart och tydligt vilka manliga ideal som framkommer i utbildningsmaterialet. Vidare har 

jag lyft ett frågetecken kring huruvida dessa enkom skall betraktas som manliga ideal, eller 

huruvida det är mer av en representation för en soldatmanlighet, friställd från en allmän bild av 

manlighet. Detta frågetecken skulle kunna lösas genom att se på vilka ideal som framkommer i 

riksdagens diskussioner och jämföra dessa med idealen i utbildningsmaterialet. Detta kommer vi att  

göra närmast.

 För det första. 1925 års riksdag diskuterar inga explicita manliga ideal. Detta säger något om 

stämningarna i riksdagen, men ger oss inga konkreta idéer om vilka ideal som råder i diskursen. Det 

enda som vi således kan göra är att jämföra hur riksdagen 1901 diskuterar manlighet med de ideal 

som framkommer i utbildningsmaterialet.  

 Debatten 1901 förs med en tanke på värnplikten som en uppfostrande institution, som skall 

lära ungdomen något. Riksdagen vill fostra ungdomen i “respekt och disciplin”193, “känsla för lag 

och rätt”194; de ville att ungdomen skulle “öfvas i vapenskicklighet eller i den gymnastik som hör 

dermet tillsammans”195. De skulle beredas möjlighet att “försvara sig sjelf, hustru och barn”196. 

Nyckelordet är hela tiden “fosterlandskärlek”197, med mannen i centrum för hushållet och nationen.

 Är det inte detta som sker i Utbildning för infanteristen, framför allt från och med 1904? 

Respekt, disciplin, känsla för lag och rätt, är ideal som kommer fram i utbildningsmaterialet. Likaså 
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sedlighet, ärlighet och nykterhet vilket tillsammans med heder och kontroll kan anses vara en 

förlängning av ideal om disciplin och respekt. Vidare, står det även i utbildningsmaterialet om att   

de värnpliktiga skall “fövärva den skicklighet i vapnets bruk och de krigsmannaegenskaper som 

erfordras för att kunna värna om hem och härd”198

 Det verkar onekligen som om det finns många gemensamma nämnare mellan riksdagen 

1901 och de ideal som framkommer i utbildningsmaterialet. Kan man då tala om att de härstammar 

från en gemensam diskurs eller föreställningsvärld? Kan man betrakta detta förhållande som 

diskursiv praktik visavi producerad text? Denna undersökning har ingen möjlighet att ge ett 

definitivt svar på denna fråga. Det finns inget, annat än de tendenser som vi sett här, att peka på. 

Däremot känns antagandet troligt, med reservation för hur diskursen förändras – något vi behandlar 

sist i detta kapitel (5.4.3).

 Ytterligare ett frågetecken som är svårt att reda ut är huruvida de ideal som framkommer i 

utbildningsmaterialet skall betraktas som ideal som män skall leva upp till för att anses som 

manliga, eller om de först och främst är representanter för en soldatmanlighet. Det finns ett 

samband här och mellan huruvida riksdagen direkt skall kopplas till de manliga idealen i 

reglementena. Om vi kan härleda samma eller liknande ideal ur en större, allmän, manlighetsdiskurs  

borde detta vara tillräckligt för att hävda att idealen går att betrakta som representanter för manliga 

ideal. Även om detta inte utesluter att de också är soldatideal. 

 Kontroll, nykterhet, ärlighet och sedlighet går att härleda från tidigare forskning.199 Det 

verkar även som om det går att koppla idealen i utbildningsmaterialet till riksdagens diskussioner 

1901. Ändå känns det inte tillfredsställande att hävda det ena eller det andra. 

5.4.2 Över och underordning
Vi är återigen fast i frågan om vad som har att göra med en militär kultur och vad som är en del i ett 

genussystem. Vi har sett att den militära över och underordningen, den militära hierarkin är 

närvarande i utbildningsmaterialet. Vi kan inte, förutom i vissa fall, koppla denna struktur direkt till 

ett genussystem. 

 Yvonne Hirdman talar om en överordningens psykologi, där den överordnade kretsen – män 

– skapar regler i homosociala miljöer som måste följas av de underordnade kvinnorna.200  R W 

Connell menar att det i genusrelationen mellan män hela tiden finns en “dominans och 
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underordning mellan olika grupper av män”201, ett system snarlikt det militära. Om vi till detta 

lägger Hirdmans, med fleras, resonemang om att genus är något som konstrueras.202 Och att den 

“synbarligen viktigaste metoden att göra män är att hålla isär och att förstärkas i den egna 

gruppen”203. Om vi då jämför de olika materialtyperna som vi hitintills presenterat och frågar oss 

vad som egentligen sker.

 1901 visar riksdagen en stark vilja att just skapa ett genomgående genus för hela den 

manliga befolkningen; om man utgår från att mannen är norm i genussystemet: för hela nationen. 

Man vill fostra den manliga befolkningen.204 Om man sedan beaktar detta system, som det 

framkommer i utbildningsmaterialet, märker man en institution som är skapad, delvis, utifrån viljan 

att skapa ett gemensamt manligt genus, skiljt från kvinnlig närvaro. Vi ser en institution som över 

och underordnar, dels av praktiska skäl med lydnad som ledord. Den faktiskt militärt underordnade 

skall  lyda sin överordnade. Vi ser också en över och underordning via ideal och förebilder. Vi ser 

en diskurs som är praktiskt taget impregnerad med föreställningar om att samvaron mellan individer 

är beroende av en hierarkisk struktur. Det verkar då som en trolig slutsats att det finns relationer 

mellan den faktiska militära över och underordningen och mellan det genussystem som beskrivs av 

bl a Hirdman och Connell. Kanske kan vi lösa detta problem genom att beakta de förändringar som 

vi faktiskt visat på i de olika materialtyperna.

5.4.3 Från nytta till nedrustning?
Vi har sett hur riksdagen ser på värnplikten gåendes från nytta till nedrustning. Detta är även titeln 

på detta arbete. Vi ser hur riksdagen inför värnplikten med nyttan i centrum av diskursen. Vidare 

förändras denna bild 1925, då soldaten inte längre går att betrakta som representant för en nationell 

manlighet. Det är inte längre en form att stöpa män ur 1925.

 Kan vi då säga samma sak om utbildningsmaterialet? Följer reglementena en liknande 

utveckling? Hur skulle det i sådan fall se ut om reglementena de facto vore del av en gemensam 

diskurs, tankesätt eller föreställningsvärd, med riksdagen?

 Tidigare har vi registrerat två tydliga förändringar i utbildningsmaterialet: 1904 och 1918. 

Det är inte svårt att koppla ihop riksdagens diskussioner kring nytta och fostran med de 

förändringar som sker i Undervisning för infanteristen tre år efter att riksdagen beslutat om ny 

härordning. Vidare går det att se de förändringar som sker 1918 i ljuset av att soldater inte kan 
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betraktas som en mall för en typisk svensk manlighet. Det verkar inte finnas någon anledning att 

fostra männen i och med att Undervisning för infanteristen ersätts av Soldatinstruktion för 

infanteristen.

 Det går att uppfatta det som att det under undersökningsperioden sker en förändring i bilden 

av manlighet. Att riksdagen 1901, i ljuset av en upplevd maskulinitetskris, ville skapa genus och 

uppfostra den manliga befolkningen med hjälp av soldatens ideal. Någonting händer däremot efter 

Första världskriget. 1918 är inte längre soldatidealen lika framträdande i utbildningsmaterialet och 

1925 verkar riksdagen vara del av en diskurs som har skilda uppfattningar om huruvida soldaten 

representerar en bild av en allmän bild av manlighet. Det vekar vara något som händer på 1920-

talet, något som det empiriska materialet som ligger till grund för denna undersökning kan få svårt 

att svara på. Förhoppningsvis kan vi kasta lite ljus på denna förändring genom att koppla det till 

tidigare forskning i ett friare forum, vilket kommer att ske i den avslutande diskussionen (6.2.2). 

Det enda vi egentligen kan bevisa här är att det sker en förändring, vad denna grovt består av i de 

båda materialtyperna. Det blir däremot svårt att säga något generellt om huruvida denna förändring 

är något som genomsyrar samhället i stort, eller om det endast är något som berör värnplikten. 

Orsakerna här till är även de svåra att bevisa. Även om jag tidigare pekat på den tänkta 

maskulinitetskrisen kring 1900-talet och dess stagnation som en rimlig förklaring. En förklaring 

som, när man betraktar riksdagsmaterial och utbildningsmaterial som en del av en gemensam 

diskurs, fortfarande känns rimlig.  
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6 Sammanfattning, resultat och avslutande diskussion

6.1 Resultat och sammanfattning
Undersökningen har med en diskursanalytisk ansats velat titta på manlighetsdiskursen i riksdagen 

och reglementen kring försvarsbesluten 1901 och 1925. Vi har tittat på två materialtyper: 

reglementen riktade mot infanteriet mellan åren 1900-1929, och riksdagsprotokollen från 

försvarsbesluten 1901 och 1925. Detta i ett försök att besvara den övergripande 

frågeställningen: 

•Hur diskuterar materialet manlighet, vilka manlighetsideal framkommer, hur förändras 

denna bild och hur förhåller sig de olika materialtyperna till varandra?

I centrum har vi haft de manliga ideal, maskulinitetsteori presenterad framför allt av historikern 

George L Mosse. Viljan har varit att se på manlighets idealen och dess förändring under perioden. 

6.1.1 Riksdagen
Undersökningen av riksdagens manlighetsdiskurs skiljer sig från den kring utbildningsmaterialen då 

jag endast gjort nedslag i riksdagsdebatten och inte (som fallet med utbildningsmaterialet) sett på 

hela perioden. 

 Riksdagen visar en tydlig tendens kring debatten 1901. Alla svenska män skall innefattas av 

det fostrande (paternalistiska) värnpliktssystemet. Detta för männens egen skull i ett försök att 

fostra dem i manliga ideal. Genus är viktigt i denna fostran. Undersökningen drar paralleller mellan 

mannens självklara roll som familjens försvarare och den manliga befolkningens (underförstått: 

självklara) roll som samhället eller nationens försvarare. Riksdagen anser att det finns en verklig 

nytta med värnplikten i fredstid eftersom värnplikten fostrar den manliga befolkningen i manliga 

ideal. Detta innebär fostran i skjutande och våld – som lätt förknippas med militär verksamhet. Men 

även fostran för kroppens och intellektets skull. Något som i tidens föreställningsvärld hänger ihop.

 Underökningen visar även på en viss rädsla bland riksdagsledamöterna. Att sammanföra alla 

män i en gemensam institution är att sammanföra konflikter. Det finns en risk att olika subversiva 

element, uppviglare, får inflytande över sina kamrater. 

 1925 har mycket vatten runnit under broarna. Ett krig har förlöpt och riksdagen är vald av 

hela svenska folket. Tendenserna i 1925 års riksdag är att deras syn på manlighet inte längre är 

uppfostrande och inkluderande. I stället verkar soldaten inte längre få stå som det ideal som 

riksdagen vill fostra befolkningen i. Vad exakt förändringen består av är svårt att exakt belysa, i och 
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med att en indikator på en förändring är att man inte längre diskuterar dessa frågor på samma sätt 

som 1901. 

6.1.2 Reglementena 
Uppsatsen har visat på att det sker en förändring i utbildningsmaterialet dels i början av seklet 

(1904) då tonen är uppfostrande och uppbackad av historiska anekdoter och exempel med syfte att 

formulera rätt ideal. De flesta av de historisk anekdoterna tas bort 1918 då Undervisning för 

infanteristen byts ut mot Soldatinstruktion för infanteriet. Den senare av dessa titlar har också en 

mer praktiskt utbildande karaktär istället för den uppfostrande och allmänbildande Undervisning för 

infanteristen.

 Värnpliktssystemet som sådant är ett tvingande system som fokuserar på lydnad och plikt. 

Detta motiveras rent praktiskt; som att det inte går att genomföra en eldstrid utan att de värnpliktiga 

lyder sina befäl. Men idealet lydnad förekommer också med ett värde i sig själv, den värnpliktige 

skall vara nöjd och inte klaga – ett ideal som inte vidare motiveras. I konceptet plikt och lydnad 

framkommer också ett genussystem byggt på över och underordning.

 Den diskurs som framkommer i utbildningsmaterialet är ett överordnande och 

marginaliserande system. Ständigt beroende av över och underordning för att sortera människor. 

Inte alls olikt de förutsättningar som sociologen R. W. Connell identifierar som det maskulina 

genussystemets spelregler. Utbildningsmaterialets kategorisering av individer har också instanser av 

att vara just ett genussystem där människor kategoriseras efter könsbetingande egenskaper. En 

gradering som sker är mellan stridande och icke stridande enheter av krigsmakten, där de stridande 

hela tiden explicit benämns som män och genom suffixet “man” graderas som mera manlig och 

överordnad en icke stridande “civilmilitär person”. Detta är en av idikationerna på att över och 

underordningen i utbildningsmaterialet är grundad i en föreställning om manlighet. 

 Över och underordningen sker delvis genom den här formen av språkbruk. En annat sätt att 

upprätthålla och befäste systemet i sig är genom olika typer av symboler. En uppenbar symbol för 

en soldat är uniformen. Undersökningen har kunnat visa på det stora symbolvärde som ges 

uniformen och hur denna länkas ihop med kronan eller nationen. Därtill associerar 

utbildningsmaterialet uniformen till manliga ideal som raskhet, ungdomlighet och moralisk 

riktighet. Ideal som går igen och beskrivs som typsikt manliga eller ideal som en svensk soldat bör 

sträva efter.

 Just strävan efter något annat är viktigt. Den praktiska över och underordningen sker delvis 

genom anekdoter eller bilder av män som anses vara av den rätta sorten. Genom beskrivningar av bl 
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a Karl XII som en symbol för manlighet och svenskhet ges den värnpliktige en överordnad 

(hegemonisk) manlighet som den värnpliktige kan sträva mot och framför allt känna sig delaktig i. 

Connells idéer om att män kan känna sig delaktiga i en annan mans överordnade manlighet går 

igenom som en röd tråd i utbildningsmaterialet. Den didaktik som används i den uppfostrande 

värnplikten är exemplifiering. Det ges exempel på vilka typer utav män som gillas, men också på 

vad som ogillas. 

 Föreställningen om begrepp som manlig, mer manlig eller omanlig ligger nära 

föreställningen om en nationell identitet. De ideal som framkommer som manliga ideal, som gillas 

av diskursen är på samma gång soldatens ideal och svenska ideal. Dessa tre aspekter; svenskhet, 

soldategenskaper och manliga egenskaper; går sällan att skilja från varandra och är begreppsligt 

sammanförda. Det vill säga att egenskaper och ideal beskrivs som goda eller bra samtidigt som de 

framhålls som typiskt för en svensk (manlig) soldat. 

 Förhållandet mellan manlighet och svenskhet är tydligt. På samma sätt sätts omanlig och 

osvensk som ett begreppspar. Den värdige svenska mannen gör sin plikt mot fädernaslandet. I 

motsats till den ovärdiga, omanliga, fega och osvenska som av en eller annan anledning inte 

omfattas av värnpliktssystemet.  Återigen: systemet inkluderar och graderar de som inkluderas. 

Däremot sker även en exkludering och en marginalisering av de som inte gör värnplikten: 

vapenbefriade, desertörer, kvinnor osv.

6.1.3 En gemensam diskurs?
Det finns vissa gemensamma nämnare mellan de ideal som riksdagen verkade vilja fostra den 

manliga befolkningen i 1901 och de ideal som kommer fram i utbildningsmaterialet. Det blir lättare 

att associera dessa som explicit manliga ideal, när man gör jämförelsen med utbildningsmaterialet. 

 Det går att se en liknande utveckling i både riksdagen och i utbildningsmaterialet. 1904 tar 

reglementena en annan ton, en ton som liknar vad som diskuterades i riksdagen tre år tidigare. Efter 

1918 tar reglementena en ny form där de inte lika ingående diskuterar manlighet och hur en god 

soldat bör bete sig. 1925 för riksdagen debatter där de inte lika tydligt som 1901 talar om manlighet. 

Syftet med värnplikten verkar istället vara att rent praktiska. Det verkar som om denna utveckling 

går hand i hand med hur det ser ut i reglementena. 

 Med detta kan vi märka av en förändrad bild av manlighet. Soldaten och soldatmanlighet 

verkar vara något som gillas av diskursen och som de flesta män bör uppnå i början av seklet. På 

1920-talet verkar detta endast få representera en enskild bild av manlighet, utan att fungera som en 

allmän bild som alla svenska män borde nå. Detta kan förklara att utbildningsmaterialet slutar med 
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historiska anekdoter och slutar beskriva hur en soldat borde vara som människa, och istället riktar in 

sig mot en professionell bild av soldatlivet, där det som lärs ut är rent praktiska lärdomar. 

6.2 Avslutande diskussion
Låt oss, i en friare diskussionsform, återknyta till de teoretiska ramarna och diskutera resultaten i 

relation till tidigare forskning.

6.2.1 Den maskulina stereotypen
Den maskulina stereotypen är centrerad kring ideal som mod, skicklighet, ungdomlighet osv. Den 

maskulina stereotypen är närvarande i det material som jag undersökt. Idealen går igen som 

soldatmanlighet, som de manliga ideal som riksdagen ville att värnplikten skulle fostra. Som 

teoretisk figur är den maskulina stereotypen knappast oomstridd. Något som får viss bäring i och 

med den emperi som jag presenterat. Inte ens denna begränsade undersökning visar på en bild av 

manlighet som är så schematisk som Mosse vill göra gällande.

 Även om liknande ideal uppkommer gång efter gång går det inte att dra likhetstecken mellan 

Mosses maskulina stereotyp och den bild av manlighet som presenteras i materialet. Ett tydligt 

exempel är reglementenas relation till den manliga kroppen. Detta är en viktig relation. Men den 

bild som Mosse presenterar är ändå en annan där grekiska skulpturer får stå som en föregångare till 

det som blir idealet och den manliga stereotypen. Mitt material, både i riksdagen och i reglementena 

har fokus på en praktisk kropp, som härdas och fostras genom gymnastik och vapenövningar, något 

som ligger i linje med Mosse. Men när kroppen beskrivs ligger fokus på hållning och på uniformens 

bärande och ingenstans pratas det direkt om kroppens utseende eller om den estetiska kroppen. 

Kroppen skulle kunna se ut hur som helst så länge den går att nyttja till det som är tänkt. För den 

fysiska manlighet som presenteras i materialet är inte samma vurm för den skulpterade kroppen 

som Mosse presenterar, här ligger den på många sätt också närmare det som Jens Ljunggren 

diskuterar i Rädd att falla205 . 

 Dessutom verkar det som ett troligt antagande att det visst existerade flera olika bilder av 

manlighet under perioden. Alltså, som vi sett, verkar soldatmanligheten – som inte är precis samma 

sak som den maskulina stereotypen – få konkurrens i riksdagsdebatten 1925 av något annat. 

 Den kanske främsta kritiken, eller diskrepansen mellan denna uppsats och Mosses arbeten 

har ändå att göra med motbilderna. David Tjeder har kritiserat Mosses tanke på att motbilden 
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enkom stärkte den maskulina stereotypen.206 Denna undersökning visar på en stor brist av 

motbilder. Jag själv kopplar ihop bristen på motbilder med just en värnplikt som fungerar stärkande 

för det gemensamma kollektivet. De motbilder som presenteras verkar inte fungera som något som 

stärker maskuliniteten. Det verkar snarare som om dessa fungerar som ett varnande exempel på 

någonting som alla kan falla för – något som ligger närmare Tjeder än Mosse. Det verkar som att 

motbilderna ligger närmare de värnpliktigas verklighet än de förebilder som presenteras. De 

värnpliktiga kan lätt se sig själva, eller bli sedda som lata, svaga, fega. Däremot blir de svårt för 

dem att identifiera sig med kungar och överstar. Det verkar närmast som om de förebilder som 

presenteras av materialet hör till en annan sfär, något som den värnpliktige inte riktigt kan uppnå, 

medans motbilderna ligger nära den värnpliktiges verklighet. Denna relation fungerar inte ihop med 

en maskulin stereotyp och motbilder i syfte att stärka denna och ett kollektiv grupps uppfattning av 

manlighet. Snarare tvärt om. Förebilderna blir i stället något att sträva efter, men något som den 

värnpliktige inte kan nå.

6.2.2 Sekelskiftets maskulinitetskris
Vi har redan varit inne och sett på den påstådda maskulinitetskrisen kring sekelskiftet 1900. Min 

uppsats syftar inte till att undersöka denna kris, men krisen kan vara ett redskap för att se på de 

förändringarna över tid som ändå sker med de maskulina idealen, från 1901 till 1925, som de 

presenteras ovan. 

 Känslan av en maskulinitet i kris i början av 1900-talet är något som Mosse kopplar ihop 

med ungdomsrörelser i Tyskland och Jens Ljunggren med gymnastikrörelsen i Sverige. Jag skulle 

också vilja koppla den till värnpliktens införande. Den debatt som förs i riksdagen 1901 är förd 

uppifrån utav en elit som kämpar för att bevara sina maskulina ideal. Jag vill mena att debatten förs 

på en sådan nivå som indikerar en rädsla för hur det är ställt med tidens ungdom och jag vill mena 

att värnplikten ses som en lösning på dessa problem. Detta kan också förklara att första kammaren 

är mera villig att diskutera värnplikten som en uppfostrande institution än vad andra kammaren är. 

 Det bör nu inte ses som om värnplikten var den enda lösningen eller att detta skulle vara det 

enda syftet med värnplikten, men dessa tendenser finns där klart och tydligt. Genom de två första 

decennierna av 1900-talet har även texterna i reglementena som jag undersöker en paternalistisk 

och uppfostrande ton. Det är tydligt att den linje som ges uppifrån är ett försök att fostra de svenska 

männen till en naturlig och riktig manlighet. Ett sätt att förstå vad ett problem består av är att se på 

vilka lösningar som föreslås. Vi ser flera tydliga indikationer på att man försöker att lösa problemet 
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med den feminiserade ungdomen. Rent konkret kan vi se en uppfostrande ton i reglementena. Bör 

då inte slutsatsen vara att det fanns ett problem som behövde lösas? Man ansåg med andra ord att 

det fanns ett behov av att uppfostra den manliga befolkningen. Denna paternalistiska ton försvinner 

som sagt också in på 1920-talet, dels i reglementena som blir fria från uppfostrande historiska 

anekdoter men också från riksdagens debatt. Detta kan förklaras med att oron över den moderna 

maskuliniteten stagnerat under 1920-talet; krisen är över. En viktig aspekt att ta fasta på när krisen 

är på övergående är att de manliga ideal som tidigare varit hotade borde ses som befästa. 

6.2.3 Från nytta till nedrustning?
Gång på gång visar denna undersökning på att någonting händer under perioden. Jag har valt att tala 

om det som något som händer i samband med försvarsbeslutet 1925, eller något som händer direkt i 

anslutning till andra världskriget (med Soldatinstruktion för infanteriet, 1918). Jag har dessutom 

föreslagit olika typer av förklaringar till vad och varför det händer. Det är svårt att endast utifrån 

denna undersökning dra slutsatser om samhället i stort och varför (i vissa fall även, ifall) bilden av 

maskulinitet, eller soldatmanlighet förändras. Vi kan se vad någon som dragit sådana slutsatser har 

att säga om saken. George Mosse skriver om soldaternas manlighet i samband med Första 

världskriget:
 And yet even among many of them [soldaterna] what was regarded as true manliness gained a new dimension of 

 brutality, not so much during the actual fighting, when soldiers had no time for introspection, as in retrospect, 
 after the war.207

Det intressanta med just detta citat är att denna undersökning visar på en nästan motsatt relation 

mellan manlighet och Första världskriget, mot vad jag har visat på. Knut von Geijer, nationella 

partiet, ger i första kammaren uttryck får något som får likna Mosses bild av manligheten efter 

första världskriget. Däremot står han rätt ensamt och nationella partiet reserverade sig mot det 

beslut som faktiskt gick igenom i riksdagen. 

 Den bild jag har kunnat visa på är närmast att soldaten inte användes i riksdagen för att 

beskriva en manlig man. Dennes ideal var längre inte önskvärda att överföra på hela den manliga 

befolkningen. Vidare begränsas de tillfällen då reglementena explicit diskuterar manlighet i och 

med världskrigets slut.

 Det vi måste komma ihåg är att denna undersökning har riktat sig mot en officiell diskurs, 

vilket gör att det är fullt möjligt att de faktiska soldaternas – som inte skapar maktens diskurs – 

uppfattningar kring manlighet mycket väl kan gå hand i hand med Mosses idéer om tidsandan. 

58

207 Mosse, 1996, sid 110.



 Dessutom måste det påpekas skillnaden mellan Tyskland och Sverige. Som vi har sett med 

den maskulina stereotypen råder en viss diskrepans mellan Mosses arbeten och Sverige som 

undersökningsmiljö. Mosse kan dessutom uppfattas som något hal då han å ena sidan säger att 

världskriget var nödvändigt i ett stärkande av den maskulina stereotypen208, men också påpekar att 

den maskulina stereotypen i sig var konstant under hela 1800- och 1900-talen.209 Denna otydlighet 

går att framföra som kritik mot Mosses arbeten, men jag vill snarast ge honom rätt i denna 

förvirring. Det som detta arbete har visat på är att idealen inte försvinner ur utbildningsmaterialet – 

de är konstanta. Likaså ges inte mycket bevis för att de faktiska idealen har förändrats i riksdagen, 

endast hur man ser på dem. Detta resulterar i att jag också kommer fram till samma luddiga slutsats 

som Mosse. Nämligen att världskriget är speciellt, någonting händer i och med världskriget, men 

det är svårt att sätta fingret på vad detta består utav. 

 Jag tar tidigare tagit upp att en maskulinitet i kris borde innebära, som också Mosse påpekar, 

att maskuliniteten befinner sig i en slags försvarsposition. Vilket resulterar i att man genom att 

trycka på maskulina ideal försöker bevara dem. Om eller när krisen är över kan detta resultera i att 

man inte längre propagerar för den maskulina stereotypen. Vilket i sig kan ge denna förvirrade bild 

av att det sker en förändring samtidigt som idealen är konstanta. 

 Något som också kan bidragit till skillnaden är att Mosse talar, som Tjeder påpekar, om 

maskulinitet i singular, när vi här och på andra ställen sett att det finns många maskuliniteter.

 Här behövs ytterligare forskning för att förstå hur bilden av manlighet förändras i det 

officiella Sverige i allmänhet, och krigsmakten i synnerhet. Förhoppningsvis har min insats 

åtminstone belyst vikten av att forska på ämnet, då det uppenbarligen finns mycket som inte är 

utrett och endel som förblir oklart. 
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