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1 Inledning 
 

Men då sa Jonatan, att det fanns saker man måste göra, även om det är farligt. 

”Varför då”, undrade jag. 

”Annars är man ingen människa utan bara en liten lort”.
1 

 

Redan vid barnsben formas människor efter föreställningar om kön men även 

framträdande ideal påverkar synen på manligt och kvinnligt. Astrid Lindgrens 

karaktärer framhävs ofta som moraliskt högstående och goda människor som har 

eftersträvansvärda kvaliteter både för barn och vuxna att leva upp till. Dessa karaktärer 

blir på så vis i många fall hjälteideal men Astrid Lindgren förespråkade inte endast 

manliga hjältar utan ett flertal av hennes starka karaktärer är kvinnor. 

Sverige har befunnit sig i fredstid i över 200 år. Militären har ofta beskrivits som 

det sista manliga yrkesmonopolet eftersom värnplikten endast gällde män fram till 

2010, då den avskaffades och båda könen kunde söka militärtjänst på samma villkor. 

Innan kvinnor fick tillträda militära tjänster fanns en föreställning om att pojkar skulle 

bli män i militären. Det var däremot inte uttalat vilken typ av man som skulle formas 

eller vilka egenskaper denne skulle ha. Dock fanns det en tydlig inställning till vilka 

som inte ansågs uppfylla manliga krav, det vill säga ”lortar”. 

 

1.1 Syfte och frågeställning 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur manlighet skildras i tidningen 

Värnpliktsnytt mellan åren 1971-1991. Genom undersökningen önskar vi kartlägga 

rådande manliga normer under den aktuella tiden och samtidigt undersöka den 

hegemoniska manligheten, den rådande föreställningen om maskulinitet, i militären. 

Undersökningen syftar alltså inte att studera manlighet inom militären, utan hur 

tidningen skildrar manlighet och därmed vilken bild av genus som förmedlas. 

Frågeställningar som kommer behandlas i denna undersökning är följande: 

1. Är det en kollektiv maskulinitet som skildras i Värnpliktsnytt och hur visar 

sig detta? 

2. Vilken bild av hegemonisk manlighet produceras och reproduceras i 

Värnpliktsnytt? 

                                                 
1
 Astrid Lindgren, Bröderna Lejonhjärta. Stockholm, Rabén & Sjögren, 1973, s. 56. 
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3. Hur förändras manlighetsidealen i Värnpliktsnytt från och med 1980 då 

Sveriges riksdag antog en jämställdhetslag där kvinnor fick ta del av vissa 

militära tjänster? 

 

1.2 Källmaterial 
 

Materialet som har undersökts i denna uppsats är som tidigare nämnts hämtat ur 

tidningen Värnpliktsnytt. Tidningen utkom från år 1971, då den fick uppdraget från 

riksdagen att granska försvarsmakten och värna de värnpliktigas intressen
2
, och lades 

ner 2010 då den allmänna värnplikten i Sverige upphörde.
3
 Nationalencyklopedin 

skriver följande om Värnpliktsnytt: 

 

Värnpliktsnytt, tidning som tillhandahölls gratis till totalförsvarspliktiga 

under grundutbildning och utgavs från 1971. Värnpliktsnytt innehöll 

granskningar av totalförsvaret, information och underhållning. Tidningen 

lades ned under 2010, då lagen om värnplikt inte längre tillämpas.
4 

 

Värnpliktsnytt beskrevs, innan den lades ner, som ”det enda nyhetsmedium som på 

heltid kritiskt granskat Försvarsmakten”
5
 i Dagens Nyheter. Detta gör tidningen till unik 

och även till en tidning med ett viktigt uppdrag. Det ska dock påpekas att Värnpliktsnytt 

inte var en statlig tidning, utan en fristående kritisk granskare av försvarsmakten ofta 

med värnpliktiga som journalister. Tidningen har huserat flera i dag kända journalister 

så som Lars Adaktusson, Liza Marklund och Eric Fichtelius, för att nämna några.
6
 

Enligt Kjeldstadli finns det fyra sidor av källgranskningen som bör följas. Dessa 

fyra sidor kommer vara relevanta för diskussionen om källmaterialet. 

1. Var hittar man källorna och vilken typ av källa är det? 

2. Vad är det för typ av källa? Vem har skrivit dem? Forskaren måste beskriva 

vilken situation som källorna har uppkommit i. 

                                                 
2
 Leif Holmkvist, 2010-04-06, Värnpliktsnytt muckar för gott. Resumé, 

http://www.resume.se/nyheter/tidskrifter/2010/04/06/varnpliktsnytt-muckar-for-/ (Hämtad 2013-04-

24). 
3
 NE (Nationalencyklopedin), 2013-05-20, Värnpliktsnytt. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/v%C3%A4rnpliktsnytt (Hämtad 2013-04-24). 
4
 NE (Nationalencyklopedin), 2013-05-20, Värnpliktsnytt. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/v%C3%A4rnpliktsnytt (Hämtad 2013-04-24). 
5
 Ossi Carp, 2009-07-08, Värnpliktsnytt läggs ned. Dagens Nyheter, http://www.dn.se/kultur-

noje/nyheter/varnpliktsnytt-laggs-ned (Hämtad 2013-04-24). 
6
 Malin Sandberg, 2010-07-01, Sista andetaget för Värnpliktsnytt. Sveriges Radio, 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=3819454 (Hämtad 2013-05-01). 

http://www.resume.se/nyheter/tidskrifter/2010/04/06/varnpliktsnytt-muckar-for-/
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/v�rnpliktsnytt
http://www.ne.se.proxy.lnu.se/v�rnpliktsnytt
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/varnpliktsnytt-laggs-ned
http://www.dn.se/kultur-noje/nyheter/varnpliktsnytt-laggs-ned
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=478&artikel=3819454
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3. Vad säger källorna? Källorna måste tolkas. 

4. Vad kan vi använda källorna till? Vid denna punkt fastslås vilken 

 funktion källorna ska ha.
7
 

 

Under åren 1971-1991 kan tidningens seriositet ifrågasättas eftersom den inte alltid 

upprätthåller pressetiska regler. Detta på grund av omarbetade citat, redigerade bilder, 

samt artiklar om uppdiktade händelser. Under tidningens tidigare år publicerades 

korsord med illustrationer av nakna eller lättklädda kvinnor, vilket gör det tydligt att 

tidningen vände sig till heterosexuella män.   

Vi har valt att analysera Värnpliktsnytt eftersom den vände sig till värnpliktiga och 

var tillgänglig för alla värnpliktiga under åren 1971-2010. Det är därför intressant att 

undersöka vilken bild av manlighet inom militären som gjordes tillgänglig för de 

värnpliktiga, samt vilken manlighet som uppmuntrades. 

I övrigt bör nämnas att materialet var svårtillgängligt eftersom det endast återfinns 

bevarade på ett mindre antal arkiv och lärosäten i Sverige, såsom på Lunds 

Universitetsbibliotek och Krigsarkivet i Stockholm. 

Värnpliktsnytt utkom under åren 1971 till 1991 med ojämnt antal nummer de olika 

utgivningsåren, allt från ett till 20 nummer per år. Det totala antalet tidningar som vi har 

undersökt är 337 stycken och över 7000 artiklar och den totala mängden av texter som 

vi har analyserat är 110 stycken. För vidare information se tabell 1 sida 17. 

Svårigheter med Värnpliktsnytt som källmaterial har uppkommit under 

arbetsprocessen. Tidningen är i stor utsträckning subjektiv. Rubrikerna är ofta 

missvisande och det är svårt att avgöra om de har relevans för texterna. Texterna är ofta 

svåra att definiera som en enda typ av text och ofta är det istället en blandning av olika 

texttyper. Trots dessa källkritiska synpunkter är det inte i tidningens sanningshalt fokus 

finns, utan det relevanta är hur omvärlden beskrivs och förmedlas i Värnpliktsnytt. En 

källas trovärdighet bedöms delvis utifrån tillförlitligheten men en källas relevans 

behöver inte bedömas utifrån vad som faktiskt står i den, utan hur det som står i den 

används.
8
 Om undersökningen hade utgått från att skriva om det som Värnpliktsnytt 

rapporterar som sanningar hade undersökningen stött på stora problem, men syftet med 

undersökningen är att analysera hur manlighet skildras i tidningen. 

 

                                                 
7
Kjeldstali, 1998, s. 163-175. 

8
Kjeldstadli, 1998, s. 163-164. 
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1.3 Teori 
 

Genus existerar därför att biologin inte bestämmer det sociala. Genus är en av 

dessa övergångspunkter där historiska processer tränger under den biologiska 

evolutionen som förändringsform. Ur essentialismens synvinkel är genus en 

skamfläck, ett övergrepp.
9 

 

Enligt John Tosh är genus det samma som uppfattningen om att kön är en social 

organisering och konstruktion av skillnader mellan könen. Han skriver följande: 

 

Det innehåller antagandet att det mesta av vad som räknas för naturliga (eller 

gudagivna) könsskillnader i själva verket är socialt och kulturellt 

konstruerade, och därmed måste förstås som resultat av en historisk process.
10 

 

Det maskulina måste, precis såsom det feminina, uppfattas som ett resultat av en 

långvarig process och av relationer mellan dessa båda motpoler, som genom historien 

förändras och tar nya former. Genushistoriens styrka ligger i att den bidrar till att 

analysera och förklara hur socialisationsprocesser reproduceras, vilket ska ske i denna 

undersökning.
11

 

Maskulinitet och feminitet skapas i relation till varandra: de uppstår i samspel med 

det andra könet och efter föreställningar kring det andra könet. På så vis formas 

maskulinitet och feminitet som motpoler. Vad som är maskulint och feminint kan dock 

variera åtskilligt, exempelvis mellan tid, klass och religion.
12

 

Kritik har riktats mot användningen av termen maskuliniteter. Maskuliniteter är ett 

koncept som har starka band med forskning om den europeiska vita mannen, en specifik 

historia och termen har även beskrivits svagt i psykologiska termer. Samtidigt används 

termen olika i olika undersökningar skrivna på engelska, där begreppen ”manhood” och 

”manliness” inte nödvändigtvis är detsamma.
13

 Maskulinitet i denna undersökning 

syftar till föreställningar som har en lång tradition av att vara knutna till män, det vill 

säga vad som är manligt. 

Inom maskulinitetsforskningen finns olika teorier. Chris Haywood och Máirtín 

Mac an Ghaill använder sig av en teori om könsroller som innebär mätning av attityder 

                                                 
9
 R.W Connell, Maskuliniteter. Göteborg, Bokförlaget Daidalos, 2008, s. 110. 

10
 John Tosh, Historisk teori och metod. Lund, Studentlitteratur AB, 2011, s. 288. 

11
 Tosh, 2011, s. 288. 

12
 Tosh, 2011, s. 290-292. 

13
 Jeff Hearn & Keith Pringle, European Perspectives on Men and Masculinities – National and 

Transnational Approaches. Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2006, s. 7. 
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som visar den sociala maskuliniteten. Det manliga idealet och verkligheten kan ibland 

vara svårt för män att uppnå och kombinera, vilket ställer höga krav på pojkar och i 

många fall antingen leder till för lite maskulinitet eller för mycket.
14

 

R.W. Connell skriver om hegemonisk maskulinitet, det vill säga den rådande 

föreställningen om vad maskuliniteten innebär och den legitimerade patriarkatet. Hon 

menar att denna maskulinitet kan ändras över tid beroende på vad som anses vara 

lämpligt för att bibehålla det rådande systemet med manlig dominans och kvinnlig 

underordning. Den hegemoniska maskuliniteten representeras inte nödvändigtvis av 

människor, utan kan representeras av fiktiva karaktärer, till exempel en film- eller 

litterär karaktär.
15

 

Militären är en institution där det fortfarande finns en kollektiv bild av 

maskulinitet som inte är speciellt hotad av kvinnor. Bortsett från militären menar 

Connell att maskulinitet inte kan ses som en enda övergripande typ av maskulinitet, då 

det existerar ett flertal olika grupper. Connell menar alltså att i militären existerar endast 

en typ av manlighet. Denna teori har vuxit fram i takt med att forskning om genus, klass 

och etnicitet har tangerat med varandra. Det finns numera inte enbart en maskulinitet 

utan det talas om maskuliniteter inom olika klasser och även inom olika etniciteter: i 

USA talas ofta om en svart maskulinitet men enligt Connell finns det inte endast en 

maskulinitet hos olika folkgrupper. Att svarta i USA är överrepresenterade i fängelse 

betyder inte att det finns en svart maskulinitet där afroamerikaner våldtar och 

misshandlar, utan representationen grundar sig ofta i rasföreställningar som är ett arv 

från kolonialism.
16

 

Den hegemoniska maskuliniteten är överordnad all annan maskulinitet. Connell 

talar om en genushierarki mellan maskuliniteter där de underordnade är ”mindre” 

manliga och har förlorat sin legitimitet. Detta är framför allt synligt gentemot 

homosexuella, som alltid är underordnade det rådande heterosexuella idealet. Den 

hegemoniska maskuliniteten stänger ute allt som homosexualitet innebär: alltifrån 

sexuellt umgänge mellan män, till intressen bland män som inte uppfattas som manliga 

– exempelvis mode och heminredning. En annan underordnad kategori är heterosexuella 

män som benämns som fega, morsgrisar och ynkryggar. I många av de underordnade 

                                                 
14

 Chris Haywood & Máirtín Mac an Ghaill, Men and Masculinities – Theory, Research and Social 

Practice. Buckingham, Open University Press, 2003, s. 7-8. 
15

Connell, 2008, s. 114-115; Hearn & Pringle, 2003, s.  6-7. 
16

 Connell, 2008, s. 113, 115, 118-119. 
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fallen står kvinnan som en symbol i motsats till det maskulina idealet och blir genom 

detta framställd som svag och värdelös i militära sammanhang.
17

 

Det är dock få män som lever upp till den hegemoniska maskulinitetens ideal. 

Trots detta drar de fortfarande nytta av den genom att själva befinna sig i överläge 

gentemot kvinnorna tack vare den hegemoniska manligheten. Exempelvis finns det 

skillnad mellan män som spelar fotboll och de män som tittar på fotboll men ändå får de 

fotbollstittande männen hegemonisk utdelning i processen. Även inom äktenskap finns 

en hegemonisk utdelning, menar Connell, trots kompromisser med sin partner. Mannen 

har trots kompromisserna fördelar av hegemonin och kan dela på hemarbetet utan att 

maktlegitimiteten i det maskulina försvinner.
18

 

Connell använder en kritisk genusteori men har samtidigt själv fått kritik då hon 

tillämpar ett omfattande maktperspektiv i sina studier. Genom maktperspektivet glöms 

mäns utsatthet och subjektiva erfarenheter.
19

 

I Sverige finns ett manligt ideal som redan kan uppfattas i barnböcker. Mats 

Jacobsson menar att den manliga hjältebilden förespråkas i Astrid Lindgrens bok 

Bröderna Lejonhjärta. Jonatan säger till Skorpan att alla måste göra saker trots att de är 

farligt, ”annars är man ingen människa utan bara en liten lort”.
20

Detta är på både gott 

och ont för den manliga hegemonin eftersom den kan syfta till mannens plikt att 

försvara kvinnor och barn i enighet med en hjältebild som traditionellt handlar om att 

besegra monster och faror. Genom plikten och en mognadsprocess menar Jacobsson att 

man blir sedd som en hjälte. Detta hjälteideal menar Jacobsson är en viktig del av 

jägarutbildningens formande av soldater, men det är något som samtidigt aktivt 

motarbetas från militären. Militära organisationer vill inte ha denna typ av ensamma 

hjältar utan ”avstängda stenmänniskor – stela, regelfixerade personer som håller distans 

och alltid bedömer folk ur ett över- eller underordnat perspektiv”
21

. Vi har valt att utgå 

till viss del efter detta citat i förhållande till vår undersökning. 

Förutom att granska manlighet är det även viktigt att fördjupa sig i kvinnlighet, på 

grund av den samspelande relationen mellan könen. Maud Eduards menar att Sverige 

har en lång tradition av att framställa den goda kvinnan som Moder Svea. Moder Svea, 

liksom många andra nationalsymboler, är kvinna och står som moder till nationen, men 

även hustru till medborgarna och i många fall avsexualiserad. Eduards menar att bilden 

                                                 
17

 Connell, 2008, s. 116-117. 
18

 Connell, 2008, s. 117-118. 
19

 Maud Eduards, Kroppspolitik – om moder Svea och andra kvinnor. Stockholm, Atlas, 2007, s. 225-226. 
20

 Mats Jacobsson, Man eller monster – kustjägarnas mandomsprov. Nora, Nya Doxa, 1998, s. 136. 
21

Jacobsson, 1998,  s. 137-138. 
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av Moder Svea speglar den goda kvinnan som är starkt knuten till en hem- och 

familjediskurs och har en stor frånvaro från det politiska livet ända in på 1900-talets 

första hälft. Kvinnor inom den offentliga sfären förknippades med prostitution, det vill 

säga motsatsen till den goda dygdiga kvinnan. I Per Albin Hanssons berömda tal år 

1928 om det goda hemmet, som senare har blivit känt som folkhemmet, utgjorde 

hemmet kärnan i samhället och därmed tillskrevs kvinnan per automatik ett 

samhällsvärde som moder.
22

 

Eduards menar dock att Sverige inte ser likadant ut idag som för hundra år sedan: 

Sverige har blivit ett mångkulturellt land där den svenske försvararen inte längre 

behöver vara en vit man. Dessutom har kvinnor fått mer utrymme i det offentliga 

rummet och symbolen av kvinnan som behöver beskyddas är inte lika viktig. Män har 

fortfarande rollen som beskyddare men inte nödvändigtvis som soldat då Sverige har 

legat i fred i över 200 år. Det som behöver beskyddas idag är snarare jämställdhet än 

nationens gränser.
23

 

 

1.4 Metod 
 

I undersökningen använder vi oss av en kvalitativ metod där vi undersöker tidskriften 

Värnpliktsnytt åren 1971-1991. Värnpliktsnytt var en tidning som främst vände sig till 

värnpliktiga och informerade om deras rättigheter, aktuell debatt samt skildrar livet 

inom värnplikten. Tidningen var gratis för totalförsvarspliktiga under deras 

grundutbildning och tidningen publicerades mellan åren 1971-2010 då värnplikten 

försvann. Tidningens huvudsyfte var att granska det svenska försvaret, informera samt 

bjuda på underhållning.
24

 

I undersökningen granskar vi artiklar, debattinlägg, reportage och insändare 

mellan åren 1971 och 1991. Denna avgränsning var nödvändig eftersom källmaterialet 

är mycket omfattande med olika antal nummer per år. Denna period är intressant 

eftersom kvinnor alltmer får utrymme inom militären genom 1980:s 

jämställdhetslagstiftning. Efter år 1980 fick kvinnor tjänster först inom flygvapnet men 

sedan även marinen och armén. År 1989 blev det möjligt för kvinnor att beträda alla 

tjänster inom militären. Genom att granska Värnpliktsnytt mellan 1971 och 1991 är det 

                                                 
22

Eduards, 2007, s. 40-42. 
23

Eduards, 2007, s. 68. 
24

 NE (Nationalencyklopedin), 2013-05-20, Värnpliktsnytt. 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/v%C3%A4rnpliktsnytt (Hämtad 2013-04-24) 

http://www.ne.se.proxy.lnu.se/v�rnpliktsnytt
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möjligt att finna en utveckling i föreställningar om manligt och tankar om det sista 

manliga yrkesmonopolet.
25

 

Metoden som används är textanalys av artiklar, inlägg, reportage och insändare i 

tidningen. Urvalet är gjort genom bestämda sökord relaterade till genus, där sökorden 

ska finnas med i rubriker för att artiklarna ska vara relevanta. Detta betyder att en del 

artiklar som behandlar manlighet inte undersöks därför att dess rubriker inte innehåller 

något av sökorden, men även att vissa artiklar kan ha en missledande rubrik som inte 

innehåller en relevant text. 

Sökord som används är följande: jämställdhet, flicka, kvinna, tjej, brud, lotta, 

grabb, kille, man, pojke, sex, bög, lesbisk, homosexuell, familj och porr. I processen har 

vi gjort en kvantitativ uppställning där vi har granskat antal sökord som förekommit per 

år och därefter avgränsat oss till en fördjupning inom sökorden jämställdhet, kvinna, 

man, sex, porr, bög, lesbisk och homosexuell. Detta innebär även att de sökord som är 

sammansatta med andra ord undersöks, samt plural eller bestämd form av orden finns 

med. Feminina ord finns med i denna undersökning om manlighet i syfte att belysa hur 

kvinnor ses ur ett manligt perspektiv, men även av skälet att manlighet ofta beskrivs i 

relation till motpolen kvinnlighet. Det bör även förtydligas att det i resultatet inte har 

använts en kvantitativ metod då detta inte har varit relevant för frågeställningarna. 

Valet av sökord har gjorts utefter Kjeldstadlis texttolkningsmetod att granska 

motpoler i textanalys.
26

 Valet har även gjorts utifrån ord som har varit återkommande i 

tidningsartiklarna, såsom ”bög”, och därmed har vi även använt sökord som är en 

kvinnlig motsvarighet, det vill säga ”lesbisk”. Avgränsningen har sedan gjorts efter en 

uppställning över vilka sökord som varit relevanta och skulle kunna vara intressanta att 

fördjupas i. Sökorden ”brud” och ”grabb” är två stora områden som ligger för nära 

”man” och ”kvinna”, vilket är en anledning till att undersökningen inte fördjupar sig i 

dessa sökord. Samtidigt som undersökningen skulle ha kunnat visa en bredare bild av 

manlighet i militären, vilket hade resulterat i säkrare slutsatser, hade undersökningen 

blivit för omfattande utan dessa avgränsningar. Värt att notera är att undersökningen är 

beroende av sökorden och därmed finns möjligheten att studien hade fått ett annorlunda 

resultat vid val av andra sökord. 

Det ska även poängteras att det har skett ett medvetet urval, där artiklar som 

innehåller sökorden och som beskriver det fackliga arbetet eller riksdagsval inom 

                                                 
25

 Fia Sundevall, Det sista manliga yrkesmonopolet – Genus och militärt arbete i Sverige 1865-1989. 

Stockholm, Makadam Förlag, 2011. 
26
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värnplikten inte kommer behandlas i denna uppsats, om de inte behandlar kvinnlig 

värnplikt eller genusfrågor. Vi har även valt att bortse från film- och musikrecensioner, 

samt korsord och kontaktannonser. 

I många artiklar tangerar sökord varandra, exempelvis ”brudar” och ”killar”. För 

att göra undersökningen mer lättöverskådlig har vi valt att använda det första sökordet 

som påträffas, men detta gör även att artikelns sökord kan vara missvisande. Dock är det 

genomgående i Värnpliktsnytt att rubrikerna ibland är missvisande och inte lever upp till 

vad rubriken lovar. 

Undersökningen inom Värnpliktsnytt åren 1971-1991 innebär en granskning av 

337 nummer och omkring 7000 sidor. Det är därför rimligt att en eller annan artikel med 

relevant sökord har förbisetts, men eftersom det finns en betydande mängd källmaterial 

anser vi att vår undersökning är representativ. Det bör även poängteras att källmaterialet 

är mycket omfattande, men det är ett medvetet val då detta ger undersökningen ett 

bredare perspektiv och möjligtvis medför ett tydligt och adekvat resultat. 

I undersökningen har vi använt kvalitativ metod där urvalet har gjorts på 

regelbundenheter i Värnpliktsnytt, det vill säga uppkomst av sökord. Vi har sedan gjort 

ett representativt urval av källmaterialet som vi har valt att fördjupa oss i genom 

texttolkning. Vi har utgått från Kjeldstadlis angreppsätt för texttolkning och analyserar 

artiklarna utifrån olika genusrelaterade sökord.
27

 

Eftersom källmaterialet behandlar åren 1971 till 1991 har det funnits få språkliga 

meningar som har behövts förklaras, men det förekommer förkortningar i artiklarna som 

kan behöva förklaras. De mest frekventa förkortningar är ”vpl” (värnplikt) samt ”VN” 

(Värnpliktsnytt). Fokus har istället legat vid budskapet i texterna samt kontexten i tiden 

som Kjeldstadli menar är viktigt vid texttolkning. Med kontext menar vi att 

undersökningen följer debatt om exempelvis kvinnlig värnplikt. 

I vår undersökning är de främsta nyckelorden manligt/kvinnligt och här tillskrivs 

sedan egenskaper som motpoler såsom mjuk/hård och stark/svag som förknippas med 

de två könen. Då manligt och kvinnligt är motpoler är det enkelt att finna beskrivande 

adjektiv som bygger på genusföreställningar, exempelvis ”söta flickor” och ”tuffa 

pojkar”. Kjeldstadli menar dock att motsatsen kan vara svår att finna, då motsatsen till 

”söt” kan vara ”ful” beroende på kontexten. Texttolkningen är därmed beroende av vilka 

motpoler vi använder, men även avsaknad av ämnen kan vara av betydelse då det tyder 

på att det är någonting man undviker tala om. 

                                                 
27
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Kjeldstadli påpekar att det inte endast är textens innehåll som är viktig, utan även 

formatet.
28

 Eftersom Värnpliktsnytt var en tidning fanns det olika genre i källmaterialet, 

såsom artiklar, reportage, korsord, recensioner och intervjuer för att nämna några. 

Tidningens huvudmål var att informera och underhålla värnpliktiga och detta kunde ske 

genom den antika stilen docere, delectare samt movere – upplysa läsaren, underhålla 

men även skapa tillit gentemot läsaren samt tala till läsarens instinktiva känslor. Genom 

att utläsa stilen på texten kan man även finna syftet.
29

 

Viktigt att notera är att undersökningen inte berör sanningshalt eller verklighet, 

utan den fokuserar istället hur tidningen Värnpliktsnytt beskriver och formulerar dessa 

ämnen. Tosh menar att även snedvridna och subjektiva källor kan vara användbara 

eftersom de kan förklara vissa förskjutningar i den allmänna opinionsbildningen.
30

 

Källmaterialet kan rekonstruera tankar och föreställningar kring manlighet som var 

vanliga under 1970- och 1980-talet hos värnpliktiga. Vår tyngdpunkt ligger därmed i 

hur Värnpliktsnytt skildrar verkligheten genom olika artiklar och reportage, samt hur 

man försöker påverka läsaren. Bilden av manlighet i Värnpliktsnytt och de signaler som 

sänds till läsaren är även intressanta ämnen vi kommer granska. 

 

1.5 Bakgrund 
 

Den svenska försvarsmakten har i likhet med de flesta andra länders varit och är 

fortfarande mansdominerat och kan därför ses som en typisk manlig organisation. Fia 

Sundevall menar att den svenska militären har gått från en enkönad organisation till att 

även kvinnor får vara en del av manskapet. Militären är starkt kopplad till klassiska 

föreställningar om manlighet och därför tar det en längre tid att ändra på könsstämpeln 

som militären har. Detta syns tydligt då kvinnor är underrepresenterade inom militären 

fram till 1900-talets slut, såväl som soldater som officerare och befälhavare.
31

 

År 1973 lades en rapport fram om könsneutral värnplikt och om kvinnor som 

yrkesmilitärer. Rapporten var ett resultat av en kommitté som samtidigt arbetade med 

andra värnpliktsfrågor och som dessutom tidigt motsatte sig kvinnlig värnplikt. Denna 

kommitté kom fram till att det inte tycktes vara rätt väg mot jämställdhet att kräva fler 

skyldigheter av kvinnan i form av värnplikt, eftersom att kvinnan redan ansågs ha 

                                                 
28
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29

 Kjeldstadli, 1998, s. 182. 
30
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31
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tillräckligt många skyldigheter. Sundevall påpekar att kommittén inte nämner vilka 

kvinnliga skyldigheter den talar om.
32

 

Efter rapporten lyftes frågan om kvinnlig värnpliktsskyldighet bort, men arbetet 

fortsatte för kvinnans rättigheter att göra försvarstjänst och möjligheten att tillträda alla 

militära positioner. Kommitténs arbete hade medfört att värnpliktsfrågan kunde 

ignoreras och nu blev det istället möjligt att fokusera på att kvinnor skulle få tillträde på 

frivillig basis till militärtjänst.
33

 Inte förrän år 1989 försvann alla begränsningar för 

kvinnor i militären och kvinnor fick möjligheten att göra frivillig värnplikt. Tidigare 

hade integreringen skett stegvis: år 1980 fick kvinnor tillträde till alla befattningar inom 

flygvapnet och 1981 kunde även kvinnor bli officerare i samtliga försvarsgrenar. 

Anledningen till att det skedde stegvis var för att vänja männen vid tanken på kvinnor 

inom militären.
34

 

Parallellt med debatten om kvinnors tillträde i militären fanns en allmän debatt om 

jämställdhet i Sverige. Sedan 1960-talet hade Folkpartiet lyft fram jämställdhetsfrågor i 

riksdagspolitiken, för att senare få sällskap av bland annat Socialdemokraterna. 

Debatten fick mer utrymme år 1975 då FN:s så kallade första kvinnoår anordnades, 

vilket bidrog till en diskussion om kvinnors roll i militären.
35

 Jämställdhetsfrågorna kan 

därmed ses som en större allmän debatt, där militären är en förgrening inom detta. 

Militären har sedan lång tid varit en manlig organisation med manliga ideal och 

manlig representation. I många länder är det idag möjligt för kvinnor att vara en del av 

militären men debatten kring kvinnor som soldater har varit stor och omstridd. I USA 

hördes män under andra världskriget tala om att man skulle värna om krigets manlighet 

och därmed inte tillåta kvinnor kämpa för nationen.
36

 

År 2010 avskaffades den allmänna värnplikten för männen och det var först då 

som kvinnor och män sökte militär tjänstgöring på lika villkor. Trots detta fortsatte män 

vara kraftigt överrepresenterade i försvaret. Försvarsplikten kom efter år 2010 endast att 

kunna krävas i händelse av krig, och i sådana fall av både män och kvinnor. Detta 

innebär att värnplikt för män och kvinnor återinförs om Sverige i framtiden skulle 

befinna sig i krig.
37
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1.6 Tidigare forskning 
 

Forskning om maskulinitet inom genus är ingenting nytt; vid genusforskningens 

framväxt var sociologin mestadels exklusivt för män och senare har forskningen 

mestadels fokuserat på det kvinnliga. Det har bedrivits forskning inom 

jämställdhetsfrågor då det funnits oro över det hierarkiska systemet.
38

 

Joshua S. Goldstein menar i War and Gender att genus är ett kulturellt koncept 

vilket innebär att det är mer föränderligt än kön. I alla kulturer, med några undantag, har 

föreställningar om manligt och kvinnligt skapats som motpoler för att kategorisera 

könen, men i dessa kategorier delas även personligheter, relationer och objekt in. Dessa 

föreställningar förstärker idén om att män biologiskt sett är bättre ämnade för militären, 

vilket kan vara en av anledningarna till varför militären är en könsdelad organisation.
39

 

Enligt Helena Carreiras är militären ett ”extremfall” när det talas om 

genusbestämda organisationer. Hon menar att föreställningar om manligt och kvinnligt 

är stark kopplade till militärens organisering och struktur. Genus spelar en nyckelroll för 

att kartlägga överläge och underläge i militären. Hon menar att detta syns utifrån tre 

huvuddimensioner: För det första exkluderas kvinnor helt eller delvis ur militären. 

Många länder tillåter fortfarande inte kvinnor att delta alls, eller så har de inte tillgång 

till alla delar av organisationen. Kvinnor har också svårare att avancera till officersrang 

än män, och detta kan förklaras med att ambition inte är en typisk kvinnlig egenskap. 

För det andra, är männen kraftigt överrepresenterade rent numerärt i militären. För det 

tredje är föreställningar om manlighet starkt kopplade till militärens utformning. 

Författaren menar att en god soldat ofta beskrivs med värdeord kopplade till manlighet. 

Själva yrket är också kopplat till manlighet, aggressivitet och krig anses som manligt 

förbehållna medan ord som fredlighet och passivitet anses beskriva kvinnlighet. Den 

stora numerära övertaget för män i militären hjälper också till att förstärka och 

reproducera bilderna om manligt och kvinnligt. Detta trots att kvinnor nu under lång tid 

har funnits med i militären.
40

 

Det är inte en alltför ovanlig hypotes att föreställningar om genus formar pojkar 

till soldater genom att hänvisa till manlighet och maskulinitet. Carreiras menar att inom 

militären har forskare många gånger studerat samband mellan det biologiska könet och 
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socialt beteende, och dragit överdrivna kopplingar mellan män och aggression som 

därmed skulle påvisa att män är mer lämpliga som soldater än vad kvinnor är.
41

 

Goldstein menar att eftersom krig inte kommer naturligt för pojkar kan det antas att 

omgivning och kultur har en betydande inverkan på hur pojkar blir till män. Genom den 

rådande kulturen kan normer och föreställningar avläsas. Dessa blir riktlinjer för den 

manliga identiteten. Eftersom det finns manifesta föreställningar om den manliga 

identiteten i många samhällen kan den användas som ett instrument för att få män in i 

krig. Pojkar ingår i den manliga identiteten genom socialisering där de lär sig kriga. 

Denna socialisering sker redan från barnsben då pojkar leker med bilar och 

actionfigurer.
42

 

Goldstein menar att män inte av naturen önskar att kriga. Med undantag av vissa 

instabila människor, menar Goldstein att människor som deltar i krig uppfattar det som 

mycket fruktansvärt. Den naturliga överlevnadsinstinkten är att fly till ett tryggt område 

då människan utsätts för fara och inte fortsätta in i kriget. Mycket tyder på att män inte 

frivilligt deltar i krig utan tvingas in i krig, blir socialiserade in i den militära 

organisationen och sedan får materiell belöning.
43

 

En av Goldsteins hypoteser är att kulturen skapar en manlig identitet som 

motiverar män att kriga, trots alla faror och rädslor som tillkommer inom strider. ”Men 

are made, not born” skriver han och menar att det finns en skillnad mellan hur pojkar 

blir män och hur flickor blir kvinnor.
44

 Övergången mellan flicka och kvinna sker 

passivt medan män aktivt måste sträva efter manlighet genom att undergå olika 

processer och ritualer. Dessa manlighetsprocesser eller mandomsprov är varierande i 

olika samhällen och är individuella. Mandomsprov är i många fall en delning mellan 

manligt och kvinnligt, därigenom man ska skilja sig från kvinnor genom att visa sin 

manlighet. Mandomsprov kan i vissa samhällen betyda att äldre män tillfogar smärta 

hos yngre, vilka inte får visa sina känslor, medan i andra samhällen tillskrivs manlighet 

genom dödandetav sin första fiende i krig. Goldstein menar att dessa mandomsprov 

eller bevis på manlighet liknar varandra i vida skilda samhällen.
45

 

Enligt Pierre Bourdieu ter sig heder olika för kvinnor respektive män. Kvinnor 

kan endast förlora och försvara sin heder, detta eftersom att den är bunden till hennes 

oskuld och senare till hennes trohet mot mannen. Mannen å andra sidan måste bevisa 
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sin heder och leva upp till mansidealet. Vidare menar Bourdieu att det som anses vara 

kvinnligt är sådant som direkt kan leda till att hedern skadas, sårbarheten är helt enkelt 

kvinnlig.
46

 

I vissa kulturer enligt Goldstein är den manliga identiteten ofta förknippad med 

hjältebilden, exempelvis den västerländska. Samtidigt har det under 1900-talet 

förekommit oroligheter över att ritualer för mandomsprov har försvagats och att det har 

skapats en ”in-betweenstage” där pojkar fastnar i tonåren. Militären är den organisation 

som fortfarande bedriver traditionella ritualer inför det vuxna livet. Inom militära 

organisationer utsetts soldater för både psykologiska och fysiska påfrestningar och det 

är inte ovanligt att nedvärderande, ofta feminiserande, uttryck används inom den 

manliga heterosexuella hierarkin. Män måste ständigt bevisa sin lämplighet och då en 

man uppvisar svaghet eller inte håller tempo blir dennes manlighet ifrågasatt.
47

 

Maskuliniteten kommer från krigssystemet menar Goldstein. Det manliga idealet 

är inte okontrollerade blodtörstiga män, och inte heller önskar militären rekrytera dessa 

män då militären istället söker efter män som kan utstå smärta och hemska erfarenheter, 

och trots detta inte fly. Det maskulina kommer från dessa förställningar på goda soldater 

och Goldstein talar själv om hur denna krigare är en sammanfattning av det maskulina. 

Mannen ska även lära sig att förneka allt som är feminint och mjukt hos sig själv, såsom 

att gråta.
48

 

Förutom att män måste förneka feminina sidor måste männen även förstärka olika 

kvaliteter. Goldstein tar upp några av dessa kvaliteter inom militären som tillskrivs 

manliga: psykiskt mod, uthållighet, heder samt styrka och skicklighet. En manlig soldat 

ska även ha sexuell potential och energi, men framförallt ska han vara modig och 

disciplinerad.
49

 

Mod och disciplin är två viktiga kvaliteter hos en soldat då de hindrar soldater från 

att fly trots rädsla och skräck. Genom mod och disciplin bemästrar soldaten sin rädsla, 

men även för mycket mod kan leda till negativa konsekvenser såsom dumstridighet. 

Goldstein menar att det finns en tydlig skillnad mellan modiga idioter och modiga 

hjältar. Disciplinen innebär självbehärskning och lydnad, vilket möjliggör för soldater 

att undantränga känslor såsom rädsla men även sorg. Ilska kan vara användbar om den 

är kontrollerad, men om en soldat saknar disciplin för att kontrollera sin ilska kan han 
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vara en fara för såväl sig själv som sin grupp. Dessutom minimerar disciplinen tiden för 

att återhämta sig psykologiskt då soldater inte tillåts att känna sorg och kan därför 

fullfölja uppdrag utan att bli känslomässigt nedtyngda.
50

 

Misslyckande i att undantränga sorg kan få konsekvenser för soldaters manlighet, 

framförallt i amerikansk militär, i form av att de inte anses vara lämpligt material för 

officerare eller att de ses som homosexuella. Goldstein menar att USA inte har en 

tradition av att fira våld, utan det betraktas mer som ett tabu att visa ömhet hos och 

mellan män. Att gråta tros vara kärnan i det tabubelagda inom militären då det förnekar 

bilden av mannen som en stark beskyddare. Det är inte enbart män som hånar män för 

att de visar känslor, utan även kvinnor har förstärkt detta ideal.
51

 

Då manligt och kvinnligt ofta framställs som motpoler kan det vara intressant att 

se hur kvinnor beskrivs som dåliga exempel för manlighet. Enligt Susan Brownmiller 

framställs ofta kvinnor som emotionellt labila och nära till gråt, medan män framställs 

som samlade och rakt på sak. Det är dock inte så att män inte har möjlighet att känna 

saker, det borde motbevisas av den uppsjö av manliga konstnärer, musiker och poeter 

som finns, men enligt dessa klassiska föreställningar kan männen lägga band på sina 

känslor, något som kvinnor oförmögna till. Vidare är känslor och uttryck som vrede och 

ilska oftast acceptabla för en man, medan det är oacceptabelt och fult för en kvinna. En 

kvinna ska istället i hela sitt liv ägna sig åt kärlek, antingen till sin man eller till barn 

eller till någon form av allmän omhändertagande roll.
52

 

Goldstein menar att även i militären ställs manligt och kvinnligt som motpoler, 

men här kan kvinnlighet användas som skam. Ett sätt som militären ställer kvinnan som 

det motsatta till de egna trupperna är att feminisera fienden. Detta kan ske på flera olika 

sätt och har tagit sig olika uttryck genom historien. Det finns flertalet exempel på 

kastrationoch våldtäkter på besegrade fiendesoldater, men också exempel på hur man 

talar om fienden som en kvinna. Lyndon Johnson sade bland annat: ”I didn't just screw 

Ho Chi Minh. I cut his pecker off!”
53

. Detta var ett sätt att bildligt både kastrera och 

våldta motståndaren. Goldstein skriver också att misogyni ofta går hand i hand med 

kriget. En del i detta är att soldaterna ser sig som en gemensam enhet som beskyddar 

”de andra”, det vill säga kvinnorna, och samtidigt blir fienden feminiserad och tillskrivs 

kvinnliga egenskaper.
54
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Även kultur och media har förstärkt det manliga idealet främst genom 

västerländsk filmindustri där i exempelvis Rambo framställs huvudkaraktären som en 

stark maskulin man medan politikerna blir feminiserade. Jacobsson talar även om en 

Rambomentalitet i svenska kustjägarskolan och menar att även om förbanden själva tar 

avstånd från sådana värderingar och förebilder så hyllas den ensamma hjälten. Till 

skillnad från den traditionella hjälten känner Rambo inga känslor och har inga svagheter 

så som förpliktelser till kvinnor. Rambomentaliteten förespråkar den ensamme hjälten 

som inte känner rädsla, som beskrivs som en krigsmaskin och som väljer döden hellre 

än att förlora sin heder.
55

 

I likhet med våldsamma filmer och tv-program finns även spel som gör det 

möjligt för människor att interagera i krigsscenarion. Dessa tv- och datorspel skildrar i 

många fall realistiska vapen, realistiska karaktärer men även realistiska sår, vilket har 

lett till en debatt om huruvida spel gör barn, speciellt pojkar, mer våldsbenägna. Flickor 

leker i ung ålder ofta med dockor medan pojkar leker med bilar, vilket kan ses som 

träning i olika egenskaper inför det framtida vuxenlivet. Flickorna ska här lära sig ta 

hand om barn och familj medan män ska göra karriär, vilket även kan vara i fallet med 

videospel.
56

 

Militären vill bli uppfattad och uppfattas som en heterosexuell manlig 

organisation. Genom att följa debatten om homosexuellas vara eller icke-vara i den 

amerikanska militären målar Carreiras upp bilden av en organisation som försöker 

behålla sin förmåga att främja maskulinitet. Det är därför det finns och har funnits ett 

motstånd mot främst homosexuella män i militären. Det handlar inte om att 

homosexuella skulle vara sämre soldater utan snarare hur militären som organisation 

vill uppfattas.
57

 

Maskulinitetsforskningen är en gren av genusforskningen och det finns redan 

relativt mycket skrivet om maskulinitet och militär. Det som främst finns att tillgå är 

skrivet ur ett internationellt perspektiv med västvärlden och kanske ännu tydligare USA 

som fokus. I Sverige är detta ett relativt outforskat område, men Fia Sundevall är en av 

dem som skriver om genus kopplat till militären. Hennes avhandling Det sista manliga 

yrkesmonopolet är en historisk genomgång om kvinnans roll i militären i Sverige från år 

1865 till 1989
58

. Annars är militärens maskulinitet ett relativt outforskat område i 
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Sverige. Detta kan bero på att vi inte har en starkt militär präglad kultur och att vi inte 

har varit i krig de senaste 200 åren. 

Avslutningsvis kan denna studie tillföra en bredare kunskap om manlighet i den 

svenska militären då den undersöker Värnpliktsnytt och vilka ideal som förförs. 

Undersökning av denna sort är inte tidigare genomförd och kan därmed bidra med 

kunskap till det nuvarande forskningsläget om manlig hegemoni i svensk militär.  

 

 

2 Resultat och analys 
 

År Antal 

nummer 

Man Kvinna Bög Lesbisk Sex Porr Jämställ 

1971 1 0 0 0 0 0 0 0 

1972 8 0 1 0 0 0 0 0 

1973 10 0 0 0 0 0 0 0 

1974 16 3 1 0 1 0 0 0 

1975 16 2 1 0 0 1 0 0 

1976 14 0 1 0 0 0 0 0 

1977 19 2 2 0 0 2 0 0 

1978 17 2 0 0 0 0 0 0 

1979 15 1 1 0 0 1 0 0 

1980 18 1 1 1 0 1 1 0 

1981 15 2 1 0 0 0 0 0 

1982 17 3 3 0 0 2 0 0 

1983 16 4 2 0 0 1 1 0 

1984 18 5 0 2 0 0 0 0 

1985 18 3 3 0 0 1 1 0 

1986 19 2 4 0 0 5 2 0 

1987 20 0 6 0 0 0 0 0 

1988 20 1 1 1 0 5 0 0 

1989 20 2 3 0 0 3 0 1 

1990 20 4 1 0 0 2 0 2 

1991 20 2 0 0 0 1 1 0 

 337 39 32 4 1 25 6 3 

Tabell 1: Tabellen visar antal nummer och artiklar indelade efter sökord per år. 
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2.1 Är du pojke eller man? 
 

Artiklar med sökordet ”man” har ofta refererat till en neutral beskrivning, exempelvis 

rubriken ”Tre vise män” från år 1989 som är en artikel där tre experter på försvarsfrågor 

spår framtiden under 1990-talet. Sökordet ”man” är alltså inte ett ord som alltid 

hänvisar till könet.
59

 I undersökningen finns ett flertalet liknande artiklar där ordet 

endast använts för att beskriva att det är en man och därmed har inte ”man” alltid 

relevans för undersökningen.
60

 Dessa artiklar har granskats och delvis sorterats bort då 

de inte har haft någon relevans. Eftersom mannen betraktas som den neutrala 

utgångspunkten och det normala i motsats till kvinnan som är den avvikande, onormala 

och ibland även den farliga, används ”man” ofta som ett neutralt ord medan ”kvinna” är 

ett värdeladdat ord. 

En av de tidigaste artiklarna vi fann med ”man” som sökord behandlar 

pappaledighet som ämne. Det är en värnpliktig som motionerar om tio dagars ledighet 

för nyblivna fäder. Värnpliktsnytt skriver även om en annan värnpliktig som har sökt en 

veckas tjänstledigt men endast fått hälften.
61

 Det framgår att redaktionen på 

Värnpliktsnytt ser det som en självklarhet med tjänstledigt i samband med födsel. 

Kravet betraktas inte som ett tecken på svaghet eller kvinnlighet. 

År 1983 skriver Värnpliktsnytt om en man som ska göra sin repmånad, men 

eftersom han är hemmaman och frun arbetar får han inte samma ersättning som om frun 

hade varit hemma och han själv arbetade. Istället får han minimiersättning och frun 

måste stanna hemma och ta hand om deras dotter. Värnpliktsnytt menar att 

myndigheterna inte har förstått att det finns familjer där kvinnan jobbar och mannen 

stannar hemma.
62

 Detta är problematiskt menar reportern och ställer sig, precis som i 

artikeln om pappaledighet på faderns sida. Det är intressant att Värnpliktsnytt helt 

accepterar att fadern ska ta sitt ansvar och till och med påpekar att det är helt normalt att 

det finns hemmamän. Artikelförfattaren ifrågasätter inte detta, utan ser det snarare som 

något positivt med män som tar sitt ansvar för barnuppfostran och för familjen. 

 År 1988 börjar Liza Marklund skriva för Värnpliktsnytt som återkommande 

krönikör. Hon skriver om antagandet att pojkar blir män i lumpen och hon argumenterar 
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för pappaledighet, eftersom män länge har tagit för lite ansvar när det gäller familj och 

barnuppfostran. Även om alla inte har flytt undan ansvaret har män i mycket högre grad 

haft möjligheten att slippa ansvarsbördan i familjen. Detta ser hon som problematiskt 

och säger att det är dags för pojkarna att bli män och ta sitt ansvar.
63

Vanligtvis är det 

inte den typen av manlighet som avses eller diskuteras när man talar om att pojkar blir 

män i militären, men Marklund lyfter fram en annorlunda aspekt på vad manlighet och 

vuxenlivet egentligen innebär. 

Från år 1974 fann vi ett reportage om jägarförbanden i Kiruna. Den tuffa tillvaron, 

hårda träningen och kraven tycks verkligen ha gjort intryck på Värnpliktsnytt:s reporter 

som skriver i artikeln om hur tuff utbildningen är och att det är ”fysiska praktexempel” 

som tas ut till jägare. Jägarna i svenska armén ska agera bakom fiendens linjer och har 

tuffare utbildning än vanliga värnpliktiga. Reportern imponerades av dessa soldater och 

beskriver hur han upplever de tre dagarna han är med jägarna som jobbiga.
64

 

Ett liknande reportage återfinns från år 1977, då med kustjägarna i fokus. Artikeln, 

som har rubriken ”Kustjägarens mandomsprov”, gör snabbt kopplingen mellan att klara 

ett prov i det militära är det samma som ett prov på manlighet: ”Därför kämpar killarna i 

nästan tre spyfärdiga dygn – för att visa att de är karlar”.
65

 Även här lyser det igenom 

hur imponerad reportern är av jägarna, då han väljer att skriva om deras prov som ett 

mandomsprov.
66

 Det tycks finnas en uppfattning om jägarna som något exotiskt och 

främmande eftersom de inte framställs som vanliga soldater eller värnpliktiga, utan som 

mer speciella. Det tycks även råda konsensus från Värnpliktsnytt kring att jägare är det 

tuffaste och manligaste man kan bli inom militären. 

I senare nummer har vi funnit mer negativa åsikter om jägarna i Värnpliktsnytt. År 

1983 kritiserar försvarsöverläkaren kustjägarskolan för mångfalden av skador hos de 

värnpliktiga. Det är framförallt belastningsskador och försvarsöverläkaren menar att 

eftersom de som blir uttagna till kustjägarskolan är eliten av de värnpliktiga borde inte 

så här många belastningsskador uppkomma. Försvarsöverläkaren säger: ”[...] 

fysiologiska fakta och begränsningar ska vägleda utbildningen. Den får inte styras av 

något slags uppblåst manlighetsideal.”
67

 Detta är en av de få gånger som en artikel från 

Värnpliktsnytt i klarspråk tar upp kritik mot ett manlighetsideal som styr det militära. 

Att det dessutom sker mot just jägarförbanden som vanligtvis inhyser så mycket respekt 
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hos reportrarna är anmärkningsvärt. Värnpliktsnytt tar dock inte aktiv ställning utan 

citerar endast försvarsöverläkaren. 

Vi har även granskat en mindre notis från år 1988 som behandlar jägare i 

värnpliktskongressen. Dessa jägare har lämnat in motioner om att man ska spela 

nationalsången varje morgon och att samtliga värnpliktiga ska svära trohet inför 

konungen och fosterlandet. Det skulle leda till färre desertörer, starkare kampvilja och 

att höja Sveriges försvarsanseende. Det nämns även i artikeln att en tredje jägare, som 

var nära att komma med i kongressen, vill införa god patriotisk fostran för de 

värnpliktiga.
68

 I denna notis ser man inte upp till jägarna med den vördnad och respekt 

som man tidigare har gjort i Värnpliktsnytt, utan snarare parodiseras deras extrema 

manlighet och nationalism. Det är intressant att Värnpliktsnytt gör kopplingen mellan 

deras manlighet och nationalism. Rubriken till artikeln lyder: ”Stålmännen som dör för 

sin kung”.
69

 Även om Värnpliktsnytt i tidigare artiklar och reportage har sett 

jägarförbanden som exotiska och annorlunda i jämförelse med vanlig militär har 

tidningen nästan alltid varit positiv till dem och framförallt imponerad av dem. Här blir 

istället deras manlighet till ett problem eftersom att de också är nationalister. 

En krönika från år 1985 diskuterar mansrollen i militären. I den står det om en 

undersökning från ”Arbetsgruppen om mansrollen”. Undersökningen menar att de 

värnpliktiga måste utbildas i sex- och könsrollsfrågor, eftersom det existerar en kultur 

av tuff manlighet inom försvaret som gör många värnpliktiga osäkra. Detta för att 

värnpliktiga uppvisar en falsk tuffhet och tappar kontakten med sina ”mjuka känslor”. 

Krönikören ställer sig väldigt kritiskt mot denna typ av åtgärder och han anser att 

många värnpliktiga kan vara mjuka och visa ömhet. Det borde man ha lärt sig innan 

lumpen, menar krönikören. Han ser istället att sådana åtgärder borde riktas mot skolan 

och hemmet, om de ska riktas någonstans: ”Av försvaret bör man i det här avseendet 

endast kräva att diverse sex- och våldsfixerade befäl uppmanas att sluta frossa i 

kvinnofientliga och våldsförhärligande ordalag inför de värnpliktiga”
70

. Krönikören 

inser att det kan finnas ett problem i jargongen och i hur befälen talar med varandra och 

till värnpliktiga, men att det ska ske en diskussion om detta i lumpen anser han är 

löjeväckande. Han skriver också att de värnpliktiga antagligen agerar annorlunda i 

lumpen jämfört med i det civila livet, men att detta inte innebär att de inte kan visa 
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känslor.
71

 Det kan tyckas vara en märklig diskussion som krönikören för med sig själv; 

dels accepterar han att det finns en viss jargong i lumpen, men ser inte detta som ett 

problem eftersom ingen är likadan utanför lumpen. Dels ser han även att det kan finnas 

ett behov av denna typ av upplysningar, men att de då ska ske innan lumpen. Resultatet 

han kommer fram till är att det finns ett problem i lumpen, men att lösningen finns 

utanför den militära organisationen. 

Värnpliktsnytt är emellanåt positiva till utbildningsinitiativen. År 1986 publicerar 

de en artikel om att utbildningsförbundet i Skaraborg vill utbilda Skövdes värnpliktiga i 

jämställdhetsfrågor via studiecirklar på de värnpliktigas fritid. I denna artikel är 

författaren mer positivt inställd än tidigare nämnd krönikör, men han ställer sig ändå 

fråganande till om de värnpliktiga kommer vara intresserade av denna utbildning. 

Såsom i många andra artiklar nämns jargongen som ett centralt problem inom lumpen 

och som en av orsakerna till att många värnpliktiga kan känna sig osäkra.
72

 Det är 

intressant att den speciella jargongen inom lumpen diskuteras och utmålas som ett av de 

centrala problemen, när tidningsredaktionen diskuterar jämställdhet eller manlighet 

inom lumpen.
73

 Det är inte ofta de lyfter exempel, men att det är ett problem är många 

överens om. Även krönikören ovan nämner denna jargong även om han inte vill 

försvaret ska stå för utbildning inom könsrollsfrågor.
74

 

”Bli man i lumpen” är rubriken på en artikel skriven av Johannes Wikman, 

projektledare för Soldater mot droger. Wikman skriver om den falska manligheten som 

är kopplad till supandet i lumpen, så som han upplever det. Han hävdar att det 

framförallt är därför det anses vara manligt som soldaterna super. Det är även ett 

missförstånd att det skulle göra män av soldaterna hävdar han. Testosteronet hämmar, 

inte möjliggör dina chanser att dricka stora mängder, eftersom testosteron saktar ner 

kroppens förbränning av alkohol. Dessutom, fortsätter Wikman, tar även 

spermaproduktionen skada av överdriven alkoholkonsumtion. Avslutningsvis skriver 

han att han tror att soldaterna blir män i lumpen, men inte för att man super.
75

Författaren 

ställer sig kritisk mot den liberala alkoholkultur som finns inom lumpen. Författaren 

ifrågasätter om det är manligt att dricka och har inga problem med att ge hård kritik till 

denna föreställning. Det ska dock betonas att han tror att soldater blir män i lumpen, i 

alla fall delvis, men han ger läsaren inga andra exempel på vad som gör att pojkar skulle 
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bli män i lumpen. Han menar följande: ”Det finns så mycket annat som är värdefullt och 

kan göra oss till karlar i lumpen. Det gäller att ta initiativ och ta vara på chanser man får 

i lumpen, och det mesta hänger på dig själv...”
76

. 

En annan artikel handlar om en krigsövning i Kristianstad. Artikeln beskriver vad 

som händer under en krigsövning, där soldaterna utmanas att bemästra sina 

stridsegenskaper och lär sig att samarbeta. Ändå har Värnpliktsnytt valt följande rubrik 

till artikeln: ”'Fria kriget' - ett mandomsprov”. Det nämns inget om mandomsprov i 

artikeln. Föreställningen är att ett stridsprov av denna typ jämställs med ett 

mandomsprov och det är först som färdigutbildad soldat som den värnpliktige blir 

man.
77

 Det finns ett flertal artiklar som liknar denna och som jämställer stridsövningar 

med mandomsprov.
78

 

De värnpliktigas filmval diskuteras i en annan artikel. De som är populärast är 

”Super-männen”: de manliga skådespelarna som Sean Connery och Clint Eastwood. I 

artikeln beskrivs dessa skådisar som ”hårda” och ”karla-karlar”, ideal som tycks vara 

populära hos värnpliktiga. Det är även intressant att notera att de värnpliktiga inte längre 

önskar se porr på biograferna, enligt den anonyme författaren till artikeln: ”Nu verkar 

det som om grabbarna inte nöjer sig med att se sånt på bio. De vill själva vara med”
79

. 

I ett reportage från 1984 möter Värnpliktsnytt en man som gjort värnplikten i 

Jugoslavien och som berättar om sina upplevelser. Det mesta tycks vara som Sverige är 

eller har varit tidigare, och mannen som intervjuvas är kritisk mot disciplinen och 

mycket som han uppfattar som onödigt i armén. Reportaget avslutas med att den 

intervjuade säger: ”Alla tycker ju inte som jag. En del kanske inte får göra lumpen av 

olika skäl, sjukdom etc, och blir då väldigt bestörta. Dom vill bli män. En del tror till 

och med att de inte kan gifta sig annars”
80

. Detta är inget som följs upp ytterligare i 

artikeln. 

Värnpliktsnytt publicerade även åren 1990-1991 två intervjuer med mediaprofiler, 

den ena med Helena Bergström och den andra med Izabella Scorupco. Bergström menar 

att hon, till skillnad från hennes karaktär i filmen Black Jack inte tycker om machomän 

och soldater. Hon är på det hela taget skeptiskt inställd till försvaret. Scorupco säger å 
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andra sidan att hon tycker att män i uniform är bland det sexigaste hon vet och att den 

svenska militären är alldeles för slapp.
81

 

Eftersom Värnpliktsnytt är en tidning för värnpliktiga och därmed framförallt 

riktad till manliga läsare får verklighetsskildringar av vardagslivet i lumpen stort 

utrymme. Dessa texter fokuserar framförallt på jägarnas tillvaro men även vanliga 

värnpliktigas liv. Andra viktiga ämnen som tidningen skriver om är alkohol och sex.  

 

2.2 Främlingen och flickvännen 
 

Eftersom manligt och kvinnligt är motpoler är det intressant att granska kvinnors 

utrymme i Värnpliktsnytt samt hur kvinnor framställs. Genom dessa resultat kan vi 

tydligare urskilja bilden av manlighet. 

Första gången sökordet ”kvinna” påträffas i Värnpliktsnytt är år 1972 i en 

insändare med rubriken ”Kvinnan ska göra lumpen!”
82

. Författaren ”Jämlik” ställer sig 

frågan varför Sverige inte har infört allmän värnplikt för kvinnor trots strävan efter 

jämlikhet i andra yrken, och ifrågasätter varför kvinnor och män ska ha lika rättigheter 

men inte lika skyldigheter. Författaren hävdar även att kvinnor har ett försprång på 

arbetsmarknaden och lägger upp ett antal argument för att kvinnor ska få ta del av de 

militära tjänsterna. Ett av argumenten är att den moderna militären inte kräver 

utomordentlig fysik eller styrka.Det finns därmed även tjänster i stridsutbildningen som 

kan besättas av kvinnor. Ett annat är att det framställs som bättre för personer i 

förhållanden och äktenskap om kvinnorna inte behöver vara hemma själva rädda för 

mörkret. 

Intressant med denna insändare är inte bara det faktum att författaren är före sin 

tid med debatten om kvinnlig värnplikt, utan även i fråga om synen på mannen 

respektive kvinnan som framförs. Trots sin vilja till jämlikhet inom den 

mansdominerade militära världen beskriver författaren kvinnan som mörkrädd och i ett 

behov av att bli försörjd, fastän författaren tidigare nämnt att kvinnor har ett försprång 

på arbetsmarknaden. Männen framställs genom detta som beskyddare och framförallt 

försörjaren över sin partner. 

I ett inslag från år 1974 berättar militärläkaren Ove Löfberg att han inte önskar 

manliga sjuksköterskor då dessa uppvisar sämre kvaliteter än kvinnliga sjuksköterskor. 
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Kvinnorna är överlägsna i ordning och reda jämfört med männen, därför fungerar de 

bättre också inom vården, hävdar Löfberg. Inslaget avslutas med att berätta om hur 

Löfberg ”är just nu ensam om åtta kvinnor på sin F 10-sjuka” och att det inte kommer 

bli någon förändring då han är kvar i sin position. Under bilden av Löfberg står det ”En 

stridbar herre”.
83

 

Föreställningen om att kvinnor och män har olika naturliga uppgifter är inte 

sällsynt i Värnpliktsnytts artiklar från 1971-1991. Kvinnan anses här ha en medfödd 

talang att ta hand om sjuka, en föreställning som utgår från att kvinnor har en särskild 

moderlig instinkt. I artikeln står det att ändring från att ha kvinnor som sjuksköterskor 

inte kommer ske: ”sålänge jag sitter här, myser han”
84

. Det framgår av artikeln att 

Löfberg kan ha intentioner att omge sig av enbart kvinnliga sjuksköterskor. 

År 1975 publiceras en artikel om kvinnlig värnplikt i samband med att det 

försvarspolitiska utskottet i värnpliktsriksdagen tagit beslut i frågan samma år. I tidigare 

nummer återfinns artiklar om kvinnor i den danska värnplikten. Denna artikel kom att 

bli en av många i Värnpliktsnytt som skulle behandla för- och nackdelar med kvinnliga 

värnpliktiga. Åsikterna är delade mellan överbefälhavaren general Stig Synnergren och 

riksdagsmännen Billy Olsson (fp) och Gabriel Romanus (fp). Synnergren menar att män 

kroppsligen har visat sig vara bättre på idrott och att de inte går att blunda för att män 

och kvinnor är olika ”från hakan och nedåt”. Romanus menar dock att det borde finnas 

tjänster inom militären som inte kräver en mans kropp. Frågan om kvinnor på militära 

tjänster ska utredas av försvarsdepartementet, skriver Värnpliktsnytt, men kommenterar 

inte om utredningen ska gälla kvinnor inom värnplikten.
85

 

Även politikerna tycks vara oeniga i frågan om kvinnlig värnplikt då Nancy 

Eriksson från socialdemokraterna säger nej och menar att kvinnor har nog med plikter 

och behöver inte tvingas göra värnplikt. Maj-Britt Theorin, också hon riksdagsledamot 

för socialdemokraterna, instämmer i frågan och anser inte att det handlar om 

jämställdhet men att det kan tänkas i framtiden finnas gemensam samhällstjänst för 

båda könen. Ett argument är även att det inte finns ekonomi för kvinnlig värnplikt, 

vilket Fredrika Bremer-förbundet motsätter sig och menar att trots kostnaderna handlar 

det om principen.
86
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De som är för kvinnlig värnplikt menar dock att allmän värnplikt är ett 

rättvisekrav som skulle få könsrollerna inom yrkes- och familjelivet att försvinna. Billy 

Olsson menar att det inte är rimligt att lämna kvinnorna utanför försvaret, eftersom i 

många krig är det civila, och därmed även kvinnor, som står för stor del av 

dödssiffrorna. Artikeln lämnar mycket utrymme för dem som argumenterar mot allmän 

värnplikt och mycket lite plats åt dem som argumenterar för.
87

 

Den tidigare arméchefen Carl Eric Almgren anser inte att kvinnor ska finnas på 

stridande poster, men att försöken med kvinnlig värnplikt kan öppna upp dörrar för nya 

tankebanor. I en artikel från år 1976 menar han även att kvinnor har en betydande roll 

inom civilförsvaret.
88

 

År 1977 finns ett debattinlägg i nummer 11 vars rubrik lyder: ”Vad vet VN om 

kvinnor?”.
89

 Björn Lindquist vid Försvarsstabens personalvårdsbyrå informerar om 

lottor och tillrättavisar redaktionen på Värnpliktsnytt om den bild de sänder ut om 

kvinnor i sin tidning. Lindquist berättar kortfattat om hur lottor utbildas i 15 olika 

tjänstegrenar, antingen på hemort eller vid centralutbildning, och att omkring hälften av 

alla lottor har kontrakt som binder dem till att tjänstgöra som värnpliktiga under 

krigsberedskap. Dessa kvinnor ska därmed fylla de platser som manliga värnpliktiga 

inte kan fylla vid krig, men däremot ska de inte ge ”service åt grabbarna”. Lindquist 

menar även att lottorna har lika rätt till privatliv såsom värnpliktiga och att de inte ska 

bli dömda för att de umgås med manliga värnpliktiga.
90

 

Lindquist fortsätter med att kritisera en insändartext till Värnpliktsnytt:s avdelning 

”Stampen från kön” och menar att graviditeter hos lottor bör vara endast deras eget 

personliga intresse, och ska därmed inte bli till ärenden för flygskolans ledning såvida 

det inte är under krig. Att en graviditet med säkerhet skulle kunna påvisas under de 

första tre veckorna är Lindquist även mycket kritiskt till. Artikeln fortsätter sedan i att 

påvisa likheter mellan lottor och värnpliktiga, såsom att ingendera får ha sällskap av det 

motsatta könet i baracken eller på luckan.
91

 

Meningen med inlägget tycks vara att informera om lottor och ge dem ett bättre 

anseende än vad redaktionen på Värnpliktsnytt har gjort. Lindquist avslutar med att 

hänvisa till bilden tillhörande artikeln och menar på att om en lotta frivilligt sökte sig till 

tjänsten samt var lika prydlig som kvinnan på bilden skulle hon inte ha något problem 
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under sin utbildning. Bilden föreställer en naken kvinna och är tillagd av redaktionen. 

Redaktionen tackar för upplysningen samt menar att de numera vet att man inte kan veta 

om en lotta är gravid under de första tre veckorna.
92

 

Debattinlägget följs upp av en insändare i nummer 14, oktober, av samma 

författare som kritiserar Värnpliktsnytt:s redaktion för att ha förlöjligat hans inlägg 

genom att placera in en nakenbild i inlägget. Inlägget har sökordet ”sex”. Lindquist ser 

ett problem i att redaktionen har publicerat bilden i anslutning till insändaren och ställer 

några frågor: hur ska debatter kunna föras i tidningen om de blir förlöjligade av 

redaktionen och hur anser ansvarig för Värnpliktsnytt att det var etiskt rätt? Björn 

Lindquist påpekar att det har hänt upprepande gånger att redaktionen har förlöjligat 

vissa inslag i tidningen. Lindquist övergår sedan från de rättsliga frågorna till att 

ifrågasätta varför redaktionen väljer att objektifiera kvinnor i frivilligorganisationer 

såsom lottarörelsen.
93

 

Björn Levin på Värnpliktsnytt:s redaktion svarar direkt på inlägget och tilltalar 

Lindquist som ”Lottornas Ridderlige Förkämpe Nummer Ett”. Levin svarar på frågorna 

och menar att han inte ansett att bilden var oetisk då han själv inte är pryd. Han menar 

även att man som debattör måste räkna med lite motstånd – annars hade det inte funnits 

någonting att debattera om, samt att han inte kan påminna sig att Värnpliktsnytt 

någonsin har betraktat kvinnor inom militären som sexualobjekt. Levin avslutar med att 

påstå sig vara för kvinnlig värnplikt och även kvinnliga befäl.
94

 

Båda inläggen från år 1977 är intressanta såväl ur ett genusperspektiv som ett 

pressetiskt perspektiv. Lindquist första inlägg förlöjligas genom att redaktionen på 

tidningen placerar en naken kvinna i samband med texten, vilket får läsaren att tro att 

skribenten själv har bifogat bilden som ett dåligt skämt. Levin menar att han inte har 

gjort etiskt fel i att placera bilden där, eftersom tidningen tidigare har publicerat bilder 

på nakna kvinnor. Levin menar att han inte ser lottor som sexuella objekt trots att han 

har publicerat en bild på en naken kvinna i ett inlägg rörande lottor, vilket minst sagt 

framstår som motsägelsefullt.
95

 

I nummer 10, augusti, från år 1979 finns ett reportage där en kvinnlig reporter från 

Värnpliktsnytt beskriver värnplikten. Såväl i ingressen som i rubriken framkommer det 

att reportern är kvinnlig,vilket har medfört utslag i våra sökord. I ingressen förklaras att 
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lumpen och muck kan se annorlunda ut från ett kvinnligt perspektiv, samt att en 

kvinnlig reporter kan ställa andra frågor än manliga reportrar. Förutom i rubriken och 

ingressen är det dock inte märkbart att en kvinna har skrivit reportaget: Helena Schmidt 

ställer generella frågor om hur livet som värnpliktig på Gotland är, samt vad de gör på 

fritiden.
96

 

”Ensam bland männen” är en artikel om den första kvinnan som gick 

befälsutbildningen vid flygvapnet från år 1980. Det är en kort artikel där 

regementschefen får kommentera. Han menar att kvinnor i armén kan leda till ett 

mjukare soldatsamhälle, varav reportern då ställer sig själv frågan: ”Men vad säger att 

det egentligen är skillnad mellan män och kvinnor?”
97

 Det skrivs inget ytterligare om 

detta, men det är intressant att frågan ställs på det sättet. Det är ett av de första tillfällen i 

vårt undersökningsmaterial som en sådan tanke har yttrats i tidsskriften. 

I nummer 7 från 1980 finns en artikel i Värnpliktsnytt med titeln ”Se upp för 

kvinnliga soldater”. Artikelns huvudsyfte är att motivera varför kvinnor inte ska få 

tillträde till militära tjänster förutom i civilförsvaret. I artikeln beskrivs hur en kvinnlig 

soldat i Västtyskland har antastat en manlig soldat och kallat honom för ”räka” och hur 

hon senare har blivit dömd för sexuella trakasserier. Kvinnan sägs även ha strukit sig 

mot honom upprepande gånger, samt spenderat tid ”under bältet” med mannen då han 

tjänstgjort vid sjukan.
98

Artikeln menar att kvinnliga soldater är farliga då de är av 

naturen sexuella varelser och bör stoppas vid intagningen, utan även att kvinnliga 

soldater kan få män att bli anmälda för trakasserier. Den sexuella spänningen skulle bli 

för stor och enklaste vägen skulle då vara att inte ha kvinnliga soldater. 

Debatten om kvinnor inom militären är omfattande under det sena 1970-talet. År 

1981 fortsätter debatten om kvinnlig värnpliktoch år 1982 publiceras ”Piali, med k-pist 

och snuskburk: Vi kommer att bli bra soldater”
99

. I den sistnämnda förklaras att den 

kvinnliga utbredningen inom militären inte handlar om att etablera kvinnlig värnplikt 

eller förband som endast ska bemannas av kvinnor. Istället talas det om kvinnor på 

administrativa tjänster såsom radio och posten som kan vara lämpliga arbetsplatser för 

kvinnor inom militären, men även frivilligorganisationer såsom lottakåren. 

Kvinnorna som intervjuas tillhör Hemvärnets stridsskola i Vällinge och de 

beskrivs av skolchefen Bo Eriksson som motiverade. 25 kvinnor får möjlighet att leva 
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som soldater varje år och i driftvärnet finns möjlighet att arbeta tillsammans med 

manliga värnpliktiga. Kvinnorna som intervjuas är mycket positiva till utbildningen och 

de anser att det är en besvikelse att informationen är så dålig, vilket har medfört att det 

inte har uppstått något intresse för värnplikten hos kvinnor. Texten avslutas med att dra 

kopplingar till Israel där kvinnlig värnplikt är en verklighet och att Sverige kanske inte 

är så långt därifrån. 

Fortsättning på debatten inträffar år 1983, nummer 2: ”Vpl Ag: Nej till kvinnlig 

värnplikt”. Här är det Värnpliktiga arbetsgruppen, värnpliktigas fackorganisation, som 

ger negativt svar till motionerna som ska läggas fram i mars för värnpliktskonferensen. 

Istället för att lägga fram argument såsom att kvinnor tillhör det svagare könet, eller 

motbevisa motargumentet att kvinnor har ett starkare psyke än män, anser man att 

kvinnlig värnplikt skulle få den allmänna värnplikten att förfalla.
100

 

Arbetsgruppen förklarar att frikallelserna har ökat under de senaste åren och att 

kvinnliga värnpliktiga skulle öka frikallelserna ännu mer. Förutom detta önskar 

arbetsgruppenolika typer av representationen inom värnplikten, det vill säga alltifrån 

lågutbildade till högutbildade och kommunister till moderater. Intressant att poängtera 

här är att kvinnor inte kan tillhöra dessa grupper enligt arbetsgruppen då de anser att 

kvinnor skulle förstöra detta tvärsnitt.
101

 

Värnpliktiga arbetsgruppen anser även att kvinnlig värnplikt skulle medföra ett 

urval av praktexempel. Praktexempel skulle kunna vara kvinnor och män som väljer att 

underordna sig befälen utan att sticka upp, och därmed hamnar män som står upp för 

sina kamrater i skuggan. Dessa män skulle därmed sorteras bort i praktexempel. 

Kvinnor som står upp för sina väninnor, rättigheter eller kamrater diskuteras inte. 

Kvinnlig värnplikt menar arbetsgruppen snarare skada jämlikheten än främja den då det 

skulle urholka den allmänna värnplikten. Dock är gruppen inte negativ till kvinnor i 

militära tjänster. 
102

 

Artikeln beskriver inte endast varför kvinnor skulle vara olämpliga inom 

värnplikten, utan särskiljer dessutom dem som en egen homogen grupp gentemot 

männen. Män kan i sin könsgrupp även tillhöra olika kategorier beroende på religiös 

tillhörighet, politiskt intresse och kulturellt ursprung för att nämna några kategorier. 
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Kvinnor ses istället som en homogen grupp utifrån sitt kön och kan inte tänkas i artikeln 

tillhöra någon kategori och därmed inte fungera i tvärsnittet.
103

 

Ännu en artikel om kvinnlig värnplikt återfinns i nummer 3, samma månad som 

värnpliktsriksdagen hålls i Örebro. ”Årets krav” innehåller ett axplock av 

diskussionsämnen som står på schemat, såsom höjd dagslön, bättre uniformer och rabatt 

på diskotek. Sist i artikeln förklaras att kvinnliga värnpliktiga ska diskuteras, ”den 

allmänna värnplikten som berör hela folket, alltså även kvinnor”.
104

 

År 1985 finns artikeln ”Kvinnlig värnplikt leder till svensk elit-armé” där KU 

(Kommunistisk Ungdom: Vänsterpartiet kommunisternas ungdomsförbund) beskriver 

förbundets tankar om värnplikt. Till skillnad från vad rubriken antyder vill inte KU ha 

kvinnlig värnplikt då det skulle bli ett urval av eliten. Det skulle inte vara ett tvärsnitt av 

befolkningen som blev representerade i armén.
105

Detta är liknande argument som 

Värnpliktiga arbetsgruppen lyfter fram år 1983.
106

 

I ”5 röster om kvinnliga krigare” framförs olika synpunkter på kvinnor inom 

militären. Flera nackdelar med kvinnor som stridspiloter förs fram. I artikeln hävdas att 

forskare inte är säkra över om mens är ofarligt under påfrestningar av g-krafter och att 

försvaret inte ska investera i kvinnliga piloter då dessa kommer bli ”oflygbara” under 

graviditet och vård av barn. Att kvinnor är ett svagare kön ställer sig försvarsläkaren 

Linder emot och menar att kvinnor är lika dugliga inom militären som män. Kvinnor 

kan även göra sig bättre som befäl eftersom de är mer förstående. I tre andra uttalanden 

är en militärchef, ordföranden i Fredrika Bremerförbundet och försvarsministern 

positiva till kvinnor i militären. De menar att det inte finns någon anledning till att 

hindra kvinnor till tjänster inom militären. Ordföranden i Fredrika Bremerförbundet 

menar att eftersom män får bli barnskötare borde kvinnor få tillgång till tjänster inom 

armén. Den sista som uttalar sig negativt till kvinnor inom armén är en chef för en 

depåbataljon som menar att kvinnor inte har tillräcklig styrka. Kvinnors naturliga plats 

är i så fall inom sjukvården eller stridsledningen, menar han.
107

 

Under den senare hälften av 1980-talet publiceras ett flertal artiklar och reportage 

om sexuella trakasserier och diskriminering av kvinnor i militären.
108

 Ökningen av 
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denna typ av artiklar beror troligtvis på att fler kvinnor får tjänster inom militären, men 

även den allmänna debatten om jämställdhet. 

I artikeln ”De är avundsjuka” från år 1985 intervjuas ett antal kvinnor som är 

plutonbefälselever om deras situation. Kvinnorna menar att bilden som ofta målas upp 

om kvinnliga soldater inte stämmer, utan de måste ”ta mycket skit från grabbarna”. 

Deras manliga kollegor är missnöjda över särbehandlingen och hävdar att mindre 

kompetenta kvinnor kan få kompetenta mäns tjänster, men kvinnorna menar att killarna 

är avundsjuka då de inte gör värnplikten av fri vilja. I artikeln framgår att männen inte 

är missnöjda med kvinnor i militären, utan att de endast ogillar särbehandlingen. Det 

tycks även finnas frågetecken hos männen kring varför någon frivilligt anmäler sig till 

militären, eftersom det är obligatoriskt för dem. Då kvinnorna talar om männen som 

avundsjuka skulle det kunna tyda på att männen känner sig hotade av kvinnliga kollegor 

och att detta förklarar varför man anser kvinnor som mindre kompetenta och positivt 

särbehandlade.
109

 

I motsats till ”De är avundsjuk”
110

 finns en artikel från år 1987 där läsaren möter 

en kvinna som önskar gå en reservofficerskurs men som nekas eftersom hon är kvinna 

och därmed ej anses som lämplig. I sin grundutbildning bemöttes hon av dåliga befäl 

och tråkig attityd från manliga värnpliktiga. Betygen räckte inte för 

reservofficersutbildningen och hon menar själv att detta beror på hennes kön. Den 

intervjuade menar att det är orättvist att kvinnor måste arbeta hårdare för att bevisa sig 

värdiga inom militären. Artikeln avslutas med att major Bergkvist förklarar att om 

kvinnan i fråga hade varit man hade hon haft möjlighet att göra en krigsförbandsövning 

som hade kunnat höja hennes betyg.
111

 

I ett reportage med en kvinnlig praktikant på Marinens sjukvårdsskola vid KA 4 

beskrivs en positiv inställning till kvinnlig värnplikt hos den intervjuade. Kvinnan 

förklarar att männen ofta visslar åt henne, men också att det har funnits tillfällen då hon 

blivit indragen i duschen mot sin vilja. Hon vill inte bli befäl eftersom hon vill bevisa att 

det kan finnas kvinnor inom andra tjänster, vilket tidningen kommenterar på följande 

vis: ”Ingen ivran för kollektiv kvinnlig revanschlusta mot det förtryckta manssamhället 

här inte”
112

. 
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I ”'Utgå, kvinna!'” berättas om hur en kvinna i flygflottiljen förbjudits vara med 

som hedersvakt under utländskt besök då hon haft fel kön. Kaptenen försvarar sin 

handling genom att förklarar att hon inte var tillräckligt lång, men då Värnpliktsnytt 

frågar hur lång kvinnan var svarar han 15 cm under hennes verkliga längd. I ett 

uttalande från JämO påpekas att det är tragiskt men att det är förståeligt att befäl ser ned 

på kvinnor då ”arméchefen offentligt uttalar sig om hur ’onaturligt’ det är med kvinnor 

inom armén”.
113

 

Under året 1989 publiceras ”Kvinna och befäl” som är ett reportage om en 

kvinnlig officer. Kvinnans yttre beskrivs av Värnpliktsnytt som allt annat är 

officersmaterial då hon är ung, blond och skulle passa som lärare. Hon förklarar att hon 

under värnplikten har blivit kallad ”lapphora” men även att hon blivit förväxlad med en 

lotta, men värre anser hon är då hon blivit trakasserad för sitt kön. Här beskrivs 

situationer där den intervjuade har blivit antastad, men i reportaget framkommer att 

även kvinnorna har jagat männen.
114

 

Under år 1989 får även Sverige sin första kvinnliga stridspilot, som Värnpliktsnytt 

berättar om i en artikel. Det finns en positiv inställning till utvecklingen med mer 

kvinnor inom det militära väsendet, men samtidigt informerar tidningen om att det 

fortfarande finns frågetecken inom det medicinska då läkare inte vet hur ett foster 

påverkas under g-krafter. I artikeln framgår det inte om kvinnan är gravid och hon finns 

inte tillgänglig för kommentarer om hennes situation som stridspilot.
115

Värnpliktsnytt 

drar här slutsatsen att som kvinna är det naturligt att vilja skapa familj och att 

utbildningen kan påverka hennes kvinnliga instinkter negativt. 

Under år 1990 finns endast en artikel som ger utslag på sökordet ”kvinna”. 

Reportaget handlar om Elisabeth Rehn, världens första kvinnliga försvarsminister, som 

uttalar sig om sin position och om värnplikten i såväl Finland som i Sverige. Hon menar 

att pojkar delvis blir män inom värnplikten, då framförallt de pojkar som varit bosatta 

hos sina föräldrar hela livet eller ”yuppisar som haft det för bra”
116

 inte är tillräckligt 

manliga.
117

 

Generella texter som behandlar kvinnor men som inte diskuteras närmre är 

exempelvis artiklar om frivilliga fältartister och rubriker som nämner kvinnor som 
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sjöbesättning.
118

 ”Kvinnomisshandel på schemat” är ett reportage från år 1986 som 

behandlar hustrumisshandel som ämne, men som trots rubriken inte är relevant för 

undersökningen. Värnpliktiga på I13 i Falun fick se en pjäs om misshandel i familj och 

därefter diskutera ämnet tillsammans med uppfostran, men artikeln beskriver varken hur 

pjäsen utformades eller hur diskussionerna fortlöpte.
119

Det är dock anmärkningsvärt att 

artikeln inte behandlar ämnet närmre. 

I krönikan ”Vad vill kvinnorna?” är syftet att förklara den eviga gåtan över vad 

kvinnor vill ha, detta med hjälp av boktips. Böckerna som beskrivs är skrivna av 

kvinnor och behandlar kvinnor ur olika synvinklar: sexuella, undertryckta och 

äventyrliga kvinnor. Författaren påpekar att ingen av böckerna visar aggression mot 

män eller manlighet, vilket på så sätt kan vara intressant läsning för en manlig publik.
120

 

Andra texter som inte är intressanta är en novelloch en intervju med tv-profilen 

Catrin Jacob där hon besvarar frågor om hennes syn på lumpen.
121

 Intervjun har ingen 

större seriös tyngdpunkt utan behandlar enbart frågor om värnplikten som en viktig 

kvinnlig profil ska ta ställning till. Den mest intressanta tanken Jacob förmedlar är att 

värnplikten inte gör män genom vapenhantering utan att det är en 

mognadsprocess.
122

Tanken som förs fram påminner om den synpunkt Elisabeth Rehn 

framförde i tidningen år 1990.
123

 

Majoriteten av texterna med sökordet ”kvinna” behandlar diskussionen om 

kvinnlig värnplikt eller kvinnor inom den civila militären. Fram till år 1981 är det 

endast män och riksdagskvinnor som diskuterar kvinnlig värnplikt och tonen är oftast 

negativ. År 1981 börjar Värnpliktsnytt intervjua civila kvinnor och kvinnor inom 

militära tjänster för att få deras synpunkter. Främst under andra hälften av 1980-talet 

kan man uppfatta artiklar och reportage mer positivt inställda till kvinnlig värnplikt, 

men även till andra kvinnliga positioner och rättigheter. 
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2.3 Håll bögavstånd! 
 

Homosexualitet får inte mycket utrymme i Värnpliktsnytt, men under 1980-talet 

publiceras fem tidningstexter med sökordet ”bög” och en med sökordet ”lesbisk”. Värt 

att notera är att samtliga texter som behandlar manlig homosexualitet publiceras efter 

avskaffandet av sjukdomsklassificeringen av homosexualitet i socialstyrelsens direktiv 

år 1979.   

”Bög i lumpen” är ett reportage om en homosexuell man som har varit värnpliktig 

och som berättar om sina erfarenheter. Reportaget inleds med att berätta om att var 

tolfte man är homosexuell, och att reportaget behandlar ett ämne som inte är vanligt i 

Värnpliktsnytt. Syftet med reportaget är att upplysa om homosexualitet inom 

värnplikten där fördomar och missförstånd ofta sker, men övergår hastigt till att berätta 

om hur den intervjuade upptäckte sin sexuella avvikelse. Hans liv beskrivs som en hård 

psykologisk kamp fram tills han blev 23 år och kunde acceptera sin sexuella läggning. 

Vid 16 år fick den intervjuade bekräftelsen att homosexualitet inte var normalt och så 

länge han inte hade haft sexuell kontakt med samma kön var han inte homosexuell. I 

lumpen deltog han i konversationer om sex och relationer men sade upprepande gånger 

att han var i ett heterosexuellt förhållande för att inte vara avvikande. Den intervjuade 

berättar även att befälen upprepande gånger skriker att de värnpliktiga ska hålla 

”bögavstånd” i ledet.
124

 

Reportaget hänvisar till en amerikansk studie där 8 procent av den manliga 

befolkningen är homosexuella. Anmärkningsvärt är att studien skiljer på de 55 procent 

av befolkningen som har upplevt en homosexuell erfarenhet från de 73 procent som har 

varit i en bisexuell upplevelse. Värnpliktsnytt förklarar inte närmre skillnaden mellan 

homosexuell och bisexuell upplevelse. Undersökningen är inte gjord i Sverige men 

Värnpliktsnytt ser inga problem med att tillämpa studien på den svenska 

befolkningen.
125

 

I ett annat reportage från år 1984 som behandlar homosexualitet intervjuas en 

homosexuell man, men till skillnad från ”Bög i lumpen” har detta reportage en mer 

negativ inställning till sexuell avvikelse. I ingressen förklarar författaren vad manlig 
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homosexualitet är, men med en nedvärderande ton bland annat genom att använda ordet 

”bög” för att sedan förtydliga att facktermen är ”homosexuell”.
126

 

I ”Bög i lumpen” förklaras att homosexuella män inte får frisedel för deras 

sexuella läggning, utan att det i så fall skulle vara för psykologiska problem. I ”Christer 

är bög!” ställs frågan direkt till den intervjuade om han hade tänkt ”slippa” lumpen, på 

vilken han svarar att homosexuella inte längre kan slippa lumpen och att de inte borde 

göra det på grund av deras avvikelse. 

Den intervjuade berättar att han är öppet homosexuell och att de andra 

värnpliktiga är medvetna om det. Han får ofta höra skällsord som han inte bryr sig om, 

och att det måste vara fördel för honom att vara homosexuell inom lumpen då det finns 

många män att välja på. Den intervjuade berättar även om hur befälen utgår från att alla 

värnpliktiga är heterosexuella och hur hans privata samtal med kompanichefen 

illustreras i Värnpliktsnytt genom en seriestripp. I serien berättar kompanichefen 

blygsamt hur värnpliktiga inte får ta med pojkvänner in på logementet och hur den 

intervjuade skämtsamt menar att det inte finns behov av det då det finns gott om män 

redan. Kompanichefen tycks vara orolig över homosexuella kontakter inne på 

logementet och vill försäkra sig om att den intervjuade inte uppmuntrar till dessa 

upplevelser. 

Reportaget fortsätter sedan i påtryckningar om varför den intervjuade blev 

homosexuell, varav den intervjuade förklarar att det inte är en intressant fråga utan 

frågan är varför han inte får vara det. Upprepande gånger önskar reportern svar på 

frågan varför han blev homosexuell, varav den intervjuade förklarar att människor tror 

att om det finns en orsak borde det finnas ett botemedel, och att det säkerligen finns 

många olika orsaker. 

Vidare frågar reportern om den intervjuade enbart är attraherad till män och inte 

känner någonting för kvinnor, samt om han är rädd för AIDS. Den intervjuade förstår 

inte frågan om AIDS, då reportern frågar om det inte är: ”många som tror att man får 

AIDS bara för att man råkar ta på en bög?”
127

. Den intervjuade förklarar därefter hur  

AIDSsprids och att det inte endast är homosexuella som har insjuknat.
128

 

På efterföljande sida finns artikeln ”’Bögar är sjuka’” som berätta om försvarets 

klassificering av homosexuella. Vid frisedel klassificeras homosexuella i samma 
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kategori som alkoholberoende, narkotikamissbrukare och människor med mentalt 

funktionsnedsättning, vilket RFSL har reagerat på. RFSL beskrivs som en organisation 

för homosexuella, och inte som en organisation för sexuellt likaberättigade.
129

 

En artikel från år 1988 berättar om en värnpliktig som det gått rykten om att han 

var homosexuell. Den värnpliktige hade fått förklara inför sin kapten och sedan inför 

femtio värnpliktiga i en aula att han var heterosexuell, svara på frågor och besvara 

anklagelser såsom att han skulle ha antastat kamrater. Kaptenen frågade även om han 

hade sminkat sig eller om han hade haft homosexuella erfarenheter i duschen. Den 

värnpliktige beskrev händelsen som kränkande.
130

 

Under år 1990 finns texten ”En riktig man är inte rädd för en bög” som är ett 

reportage om Jonas Gardell.
131

 Reportaget har gett utslag på sökordet ”man” men då 

texten är mer intressant i relation till ”bög” har vi valt att analysera texten här. 

Reportaget presenterar Jonas Gardell som ”riksbög” men trots detta handlar 

reportaget inte om Gardells syn på homosexualitet i allmänhet eller homosexualitet 

inom värnplikten. Frågor som diskuteras är exempelvis vad är ondska, vad är manlighet 

och behövs hjälteideal. Gardell beskriver mod genom att hänvisa till Astrid Lindgrens 

barnbok Bröderna Lejonhjärta: ”Ibland måste man våga göra saker som man egentligen 

inte vågar, för annars är man ingen människa utan bara en liten lort”
132

, och menar 

senare att lumpen är någonting värnpliktiga måste härda ut fastän de inte vill falla in i 

stereotyper. På frågan om det är jobbigt att vara bög inom värnplikten svarar Gardell att 

det borde vara påfrestande för vem som helst och om det inte är påfrestande bör man 

som soldat uppsöka läkare.
133

 

Jonas Gardell uttrycker även sina tankar om manlighet i reportaget där han 

beskriver sig själv som manlig med hår på bröstet och djup röst. Han anser att riktiga 

män inte känner sig hotade av homosexuella eller feminister då rädslan innebär 

osäkerhet i mansrollen. Därefter övergår Gardell i att fråga sig vilket som är manligt: att 

tillfoga smärta eller uthärda den, vilket han besvarar att det endast är fegt att tillfoga en 

annan människa smärta. Kvinnor, menar han, har högre smärtgräns och därmed borde 

den man som är manligt och kan utstå smärta vara kvinnlig. Vid upprepande gånger 

försöker reportern få homosexualitet på tal, men Jonas Gardell svarar enkelt och ämnet 
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dör ut. Reportaget avslutas med beskrivning av hur Gardell cyklar iväg på en damcykel 

och förklarar att han använder den då den är praktisk och enkel att stiga av ifrån.
134

 

Då det publicerades fyra artiklar med sökordet ”bög” under åren 1971-1991 

publicerades endast en artikel med sökordet ”lesbisk”. Detta grundar sig troligtvis i att 

Värnpliktsnytt främst behandlar män inom värnplikten och därför får kvinnor med 

avvikande sexualitet inte mycket utrymme. Den enda texten som behandlar ”lesbisk” är 

ett reportage som inte handlar om homosexuella, utan har en missvisande mellanrubrik. 

”Hon är soldat i Danmarks Kongelige armé” är ett reportage från år 1974 där 

reportern inleder med hur han har försökt stöta på en dansk kvinnlig soldat utan större 

framgång. Den intervjuade beskrivs som ett ”svårt ragg”. År 1971 fick Danmarks 

kvinnor möjlighet att ta värvning som soldater och Värnpliktsnytt berättar om hur 

européiska tidningar har vallfärdat för att skriva om ”brudarna”. Dock har reportagen 

alltför ofta förlöjligat kvinnorna och beskrivit sminket mer än disciplinen, vilket irriterar 

de kvinnliga soldaterna. Kvinnorna menar att om de sminkar sig anses de jaga män, 

men om de inte sminkar sig anses de vara lesbiska.
135

 

Kvinnorna beskrivs ha ökat effektiviteten hos de manliga soldaterna då de 

tillsammans utför övningar och uppdrag. Männen är dock inte lika entusiastiska som 

sina kvinnliga kamrater och menar att kvinnorna särbehandlas och inte är lämpliga till 

något annat än sällskap under kvällen. Kvinnorna är själva emot kvinnlig värnplikt då 

de inte önskar befinna sig i skarpt läge vid krig.
136

 

Det finns som visat få artiklar som behandlar homosexualitet, speciellt kvinnlig 

homosexualitet. De artiklar som gett utslag i sökorden är samtliga publicerade efter år 

1979 då sjukdomsklassificeringen av homosexualitet avskaffades.   

 

2.4 Vem tvättar åt soldaterna? 
 

”Jämställd” och ”jämlik” är två sökord vi har kategoriserat tillsammans då de används 

som synonymer i tidningen. Första tillfället sökorden ger utslag i Värnpliktsnytt är år 

1989 men det är felaktigt att anta att jämställdhetsfrågor inte har behandlats tidigare. 

Under sökordet ”kvinna” finns ett flertal artiklar som behandlar kvinnlig värnplikt och 

den växande jämställdheten som den skulle medföra. Genom sökorden ”jämställd” och 
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”jämlik” finns tre tidningstexter, varav samtliga har uppkommit efter ett uttalande av 

Margot Wallström. 

I en krönika av chefredaktören på Värnpliktsnytt skriver Fredrik Helmertz om 

ungdomsministern Margot Wallströms uttalande om hur tvättningen i Arvidsjaur främjar 

jämställdheten då soldaterna får tvätta sina egna kläder. Chefredaktören är av en annan 

åsikt och menar att det inte är på grund av jämställdheten männen får tvätta, utan det är 

ekonomin som styr. Helmertz menar även att Wallström borde diskutera kvinnlig 

värnplikt om hon önskar jämställdhet, men den jämställdhet Helmertz syftar på är vad 

män och kvinnor kan bidra med i samhället. Män och kvinnor ska finnas i militären på 

samma villkor, men han menar samtidigt att det finns många tillgängliga tjänster inom 

vården som kvinnor skulle kunna fylla.
137

 

Följande år uppkommer diskussionen om Margot Wallströms tvättråd återigen. I 

en intervju med Värnpliktsnytt svarar hon på frågor, men först efter hon ombett 

försvarsdepartementet granska tidningen. Frågorna som ställs har en tydlig negativ ton 

såsom: ”Tror du verkligen att dagens unga killar inte kan tvätta själva?”
138

. Wallström 

försvarar sitt uttalande genom att påpeka att kvinnor står för majoriteten av hemarbetet 

och att unga män lär sig tvätta skulle främja jämställdheten. Reportern ifrågasätter 

Wallström då soldaterna i Arvidsjaur har en hård och mödosam utbildning och därmed 

inte finner tid eller kraft att sköta sin tvätt, men Wallström tillrättavisar att det handlar 

om planering och organisation. Fortsättningsvis menar reportern att männen har 

uppfattat Wallströms uttalande som ett påhopp, men själv menar hon att de borde svälja 

sin stolthet och inte se tvättning som en kvinnlig arbetssyssla.
139

 

Intervjun övergår till frågor om värnpliktigas lön som Margot Wallström önskar 

att höja men ändå inte vill riskera inflation, vilket reportern kommenterar är ett långsökt 

argument. Frågorna har en subjektiv och negativ ton genom intervjun, och övergår i mer 

personliga frågor som uppfattas oseriösa. Avslutningsvis ställs frågan om Wallström 

känner sig attraherad till män i uniform, varav hon förklarar att hon är mer intresserad 

av intelligens.
140

Det framgår tydligt att journalisten försöker objektifiera Wallström 

genom att fråga henne om privatlivet och hennes sexuella preferens. 

Samma år publiceras ytterligare en artikel om Wallströms uttalande, ”Var är 

Margot?”. Även här finns en negativ ton till Wallström i artikeln såsom i de föregående 
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avsnitten. I artikeln är Wallström på besök hos soldaterna i Arvidsjaur, men 

Värnpliktsnytt får inte ta stor del av hennes besök, oklart varför. Endast ett fåtal gånger 

tycks tidningen få tala med Wallström om tvättincidenten och Wallström fortsätter 

försvara sitt uttalande med att påpeka att män som dem i Arvidsjaur borde kunna tvätta 

själva. Männen på K 4 får inte möjlighet att tala med Margot Wallström men beklagar 

sig för reportern över att de tvingas tvätta. De förklarar att de har haft färdigheter i att 

tvätta redan innan lumpen, men senare framgår att av 700 tillfrågade där hälften svarade 

kunde endast 27 procent tvätta. De värnpliktiga berättar att de ibland för med sig tvätten 

hem under permission.
141

 

Under de tre artiklarna är det tydligt att diskussionen om tvättningen inte endast 

handlar om att männen inte har tid att tvätta, utan att det går emot deras manlighet. 

Männen försvarar sig ständigt med att förklara att de kan tvätta, men senare framgår det 

att 27 procent av 350 män kan tvätta, samt att de ofta tar med sig tvätten hem vilket 

antyder att de troligtvis inte själva tvättar. 

 

2.5 Grabbighet och kvinnor som troféer 
 

I Värnpliktsnytt återkommer upprepande gånger rubriker med sökordet ”sex” och det 

finns även flertalet artiklar som behandlar ämnen som gränsar till just ”sex”, exempelvis 

”porr”. Mellan åren 1986-1991 fann vi i undersökningen en betydande ökning av detta 

sökord.  

Sex och samlevnadsutbildning och attityder kring dessa områden diskuteras vid ett 

flertal tillfällen i tidningen. År 1977 har Värnpliktsnytt deltagit i en kurs som hålls för 

de värnpliktiga i Karlstad om sex- och samlevnad. I denna artikel är det stort fokus på 

familjen och att även fäder borde ta del av sina barns liv, men också på porrtidningar 

och ofta då det talas om kvinnor i lumpen gäller det nästan alltid uteslutande om sex. En 

värnpliktig säger: ”Det ä väl inte så konstigt, en blir ju inte karl förrän en har gjort 

lumpen!”
142

. Även 1980 publicerade Värnpliktsnytt en artikel om att KA 5 i Härnösand 

nu skulle få gå i sådan kurs för att försöka få bukt på den hårda och råa attityden som de 

värnpliktiga har mot sex. Denna attityd leder till att många unga män som rycker in i 

lumpen känner sig känslomässigt ensamma och kan också skapa förvrängda 

uppfattningar kring sex.
143

 Även 1986 införs en liknande kurs på prov i Boden.
144
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År 1989 läggs en motion fram i riksdagen om sex- och samlevnadsundervisning 

inom värnplikten och Värnpliktsnytt intervjuar två socialdemokratiska 

riksdagsledamöterna Ingegerd Sahlström och Ines Uusmann som ligger bakom 

förslaget. Riksdagskvinnorna ser det som ett komplement till ”machoutbildningen” som 

råder inom militären.
145

 Detta är något som även tidigare har föreslagits från 

riksdagshåll: redan år 1982 föreslog Anita Bråkenhielm, riksdagsledamot för 

moderaterna, att sexualundervisning borde vara en del av värnplikten.
146

 

Den råa attityden gentemot sex och kvinnor är ett återkommande tema när kurser 

som dessa diskuteras. Det är även anmärkningsvärt att under nästan hela 

undersökningsperioden diskuteras denna typ av kurser, vilka också anordnas på försök. 

Ändå tycks inte kurserna få någon genomslagskraft trots att de intervjuade värnpliktiga 

verkar vara positiva till kurserna. 

I nummer 12 från år 1991 får riksdagskvinnorna medhåll även från en krönikör 

om att de värnpliktiga bör få tillgång till sexualundervisning. Krönikören menar att 

värnplikten förändrar sexuallivet, eftersom värnpliktiga tittar på allt mer pornografiskt 

material och får höra överdrivna historier om sexuella bravader. Eftersom, enligt en 

undersökning, 21 procent av de värnpliktiga är oskulder under lumpen-tiden, ser 

krönikören detta som problematiskt då männen som inte har haft en sexuell upplevelse 

med en flicka får en förvriden bild av sex genom värnplikten. Han ser även risker med 

att könssjukdomar sprids i större utsträckning i brist på kunskap och vill därför att de 

värnpliktiga ska få tillgång till sexualundervisning och upplysning.
147

 Krönikören talar 

också i likhet med sex- och samlevnadsexperten Malena Ivarsson, i en intervju från år 

1988, om att den råa jargongen leder till en snedvriden syn på sex. Ivarsson menar att 

det råder en miljö av historier om sexuella erövringar och bravader i lumpen och att 

många värnpliktiga har frågor om sex och tjejer som de inte kan diskutera med sina 

kamrater. Det skulle därför kunna vara en idé om befälen därför var utbildade i sex- och 

samlevnadsfrågor så de värnpliktiga skulle få svar på frågor som de kan tänkas ha.
148

 

I en uppföljande artikel av intervjun med Ivarsson hävdar tre intervjuade 

värnpliktiga bestämt att det inte råder en sådan rå kultur med historier om sexuella 

erövringar. Om de skulle ha frågor om sex- och samlevnad skulle de inte föredra att 

diskutera detta med befälen, utan i sådana fall frågar de sina närmaste vänner. De 

                                                                                                                                               
144

 Anders Orrenius, ”Sex och sånt på kurs i Boden”, Värnpliktsnytt, 1986:3.  
145

 Mats Willner, ”Lär soldaterna sex”, Värnpliktsnytt,  1989:3. 
146

 Sakari Pitkänen, ”Mer sex i lumpen”, Värnpliktsnytt, 1982:2.  
147

 Henrik Johansson, ”Ge oss soldater sexualundervisning”, Värnpliktsnytt, 1991:12. 
148

 Ola Finell, ”Sex & Soldater”, Värnpliktsnytt, 1988:15.  



  
 

40 

intervjuade värnpliktiga instämmer inte heller i att värnpliktiga ser på mycket porr- och 

herrtidningar under året 1988, eftersom det inte längre är något nytt och spännande som 

det möjligtvis var på 1970-talet.
149

 

I en artikel som vi hittade med sökordet ”sex” kan man läsa en intervju med 

sexologen Ivarsson. Hon menar att herrtidningarna fyller en funktion i samhället och 

inte alls borde förbjudas och tycker till och med att alla soldater borde få ha rätt till eget 

rum, för att kunna ha ett sexliv även i lumpen: ”Att bo 20 killar i ett rum är knappast 

bra. Alla borde få ha ett eget rum, så att de kan onanera i fred.”
150

Hon förespråkar även 

sex och samlevnadsutbildning för officerare, ett ämne som vid flera tillfällen dyker upp 

i Värnpliktsnytt. 

I denna artikel förvrängs även vad Ivarsson sade om att värnpliktiga bör ha egna 

rum. Ivarsson sade i föregående nummer: ”Att bo 20 killar i ett rum är knappast bra. 

Alla borde få ha ett eget rum, så att de kan onanera i fred.”
151

 I denna artikel skrivs 

istället: ”De värnpliktiga skall lära sig att leva tillsammans och då blir vissa saker 

lidande. Se där, ÖB:s svar på Ivarssons förslag på 'runkrum' åt bassarna”
152

. Ivarsson 

nämner inte något om ”runkrum” utan förespråkar att alla värnpliktiga borde ha egna 

rum eftersom det annars kan hämma sexualiteten och vara farligt för de värnpliktigas 

sexualitet att tvingas smyga med onani inne på de gemensamma toaletterna. Även Liza 

Marklund kritiserar Ivarsson och andra sexspaltsskribenter i sin första krönika för 

Värnpliktsnytt. Hon anser fokus ligger alldeles för mycket på orgasm och onani.
153

 Liza 

Marklund är för övrigt den första kvinnliga återkommande skribenten i tidningen, som 

dessutom fick en egen spalt där hon fick tycka till om olika frågor. 

Denna diskussion är intressant att jämföra med hur Värnpliktsnytt skriver om de 

värnpliktigas porrkonsumtion som självklart och naturligt. Trots detta anses 

porrkonsumtionens råa attityd leda till problem för de värnpliktiga, samt att 

kvinnosynen hos de värnpliktiga kan vara annat än god. Exempelvis ställer 

Värnpliktsnytt ofta frågan om kvinnosyn när tidningen intervjuar om porr. 

I en notis från år 1985 skrivs om några kvinnliga befäl som tvingats ta ner en bild 

på skådespelaren Richard Gere där han poserar med naken överkropp. Anledningen till 

varför den togs ner var för att den var sexig. Notisen är skriven på ett humoristiskt sätt 

och avslutas med: ”Snälla flickbefälen lydde, plockade ner bilden och satte istället upp 
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en på favoritbefälet. Det saknade tydligen all sexuell dragningskraft...”
154

.  

Anmärkningsvärt är att det inte finns någon text om att ett manligt befäl eller 

värnpliktig skulle blivit ombedd att ta ner bilder på nakna kvinnor. Det finns en idé om 

att kvinnor inte tittar eller bör titta på nakenbilder. Intressant är även varför 

notisförfattarna väljer att omnämna de kvinnliga befälen som ”snälla flickbefäl”, vilket 

tyder på att kvinnorna underordnas och tillskrivs mjuka och kvinnliga attribut. 

I en intervju med en värnpliktig om sex och tjejer, kommer åter igen jargongen på 

tal. Den intervjuade menar att han tror att värnpliktiga förändras under lumpen: de blir 

brutalare och får en större sexfixering. Det finns även förväntningar inom lumpen att 

antingen ska man ha ett förhållande, vilket kan vara svårt då värnplikten kräver mycket 

tid, eller ska värnpliktiga ut på krogen och ragga. Den intervjuade uppger att han nu, 

efter att hans tidigare förhållande sprack brukar stöta på tjejer på krogen, men att han 

egentligen letar efter ”Den Rätte”. Han säger även att han inte önskar äga någon för 

tillfället, eller vara ägd. När den intervjuade försöker förklara den förändring som sker i 

lumpen säger han: 

 

”I och med att man är inlåst så måste man få utlopp på något sätt. Sexuellt, 

menar jag. Killar är ju i sin mest potenta ålder när dom ligger i lumpen, och 

sen tror jag militärlivet ökar känslan av maskulinitet.”
155 

 

Han säger känslan av maskulinitet, inte att själva maskuliniteten skulle öka. Detta är ett 

led i jargongen som tidigare nämndes, menar den intervjuade.
156

 

I artikeln ”Sex, no drugs & rock'n'roll” från år 1986 skriver Värnpliktsnytt om en 

underhållningsshow för värnpliktiga. Den hålls under strikta nyktra förhållanden med 

stickprovskontroller i entrén. Det bjuds under kvällen på musik, krigsvitsar och andra 

sketcher, men även modeuppvisning av arméns uniformer. Modellerna är kvinnor som 

ofta är lättklädda och som även visar upp arméns underkläder. Beskrivningen av denna 

del tar upp den största delen av artikeln. En av arrangörerna av underhållningsshowen 

säger: ”Jag snackade med killar som sa att de sällan varit så kåta som när de såg tjejerna 

i underkläderna”
157

. 

En annan notis från år 1989 berättar om hur föreningen Soldater mot Droger 

anordnar nöje för soldater under nyktra förhållanden. Det som erbjuds som alternativ till 
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rusdrycker är lättklädda kvinnor och underhållning som Eric Gadd.
158

 I båda dessa fall 

förutsätter armén, respektive Soldater mot droger att om det ska anordna någon form av 

underhållning utan öl och sprit krävs annat som lockar och inte endast musik. Lockbetet 

blir i dessa fall lättklädda kvinnor och sexiga modevisningar. 

Värnpliktsnytt skriver även i en mindre notis om sex på jobbet och den sexuella 

spänningen mellan arbetskamrater. Värnpliktsnytt väljer att uttrycka sig följande: 

”Värnpliktsnytts redaktion – som består av enbart män – tiger som muren.”
159

 De vill 

inte diskutera detta ämne eftersom de alla är män och ingen av dem är homosexuella, 

enligt egen utsago. 

I Värnpliktsnytt finns ibland ren sexualupplysning. I en intervju med en före detta 

militär, vid intervjutillfället arbetande för RFSL, skrivs att alla människor kan ha sex 

med vem de vill, men de ska komma ihåg att skydda sig. Till skillnad från de statliga 

organen, menar han att det är skyddet som är det viktiga - inte att minska antalet 

partners eller undvika sex med okända.
160

 

I en artikel från år 1979 skriver Värnpliktsnytt om alarmerande fakta om Boden. I 

Boden går det genomsnittligt 3,6 killar mellan 18 och 22 år på varje tjej i samma ålder, 

något som enligt sexualforskaren Maj-Briht Bergström-Walan kan leda till att många 

unga killar får en dålig sexuell start i livet: ”I en stad som Boden är det de attraktivaste 

killarna som lyckas få tag på tjejer. Andra känner sig som ständiga ”tvåor”, får inte den 

viktiga tjejkontakten”
161

. Artikeln förutsätter att värnpliktiga ska göra sin sexdebut 

under lumpentiden och att det skulle uppstå problem om värnpliktiga var tvungna att 

”dela” på tjejer. Bergström-Walan menar att problemet ligger i männens självkänsla och 

att de ska kunna få sin sexdebut, men hon för ingen diskussion om kvinnorna i Boden 

verkligen vill sällskapa med en värnpliktig. Bilden av kvinnan som förs fram är ett 

objekt som ska finnas tillgänglig för värnpliktiga för sexuell kontakt och relation. 

Kvinnorna blir även en viktig del av männens självkänsla och manlighet.
162

 

Vi har funnit enstaka artiklar med sökordet ”porr”. Första tillfället porr finns i 

undersökningen är år 1980 då tidningen behandlar de värnpliktigas läsvanor. Författaren 

skriver att porr- och herrtidningar finns på alla luckor och att alla män i lumpen läser 

dem. Journalisten intervjuar ett fåtal soldater från befälsutbildningen som läser mer 

skönlitteratur och som säger att det är mer spännande än att läsa porrtidningarna: ”Läsa 
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om erotik kan vara roligt. Men det måste vara känslor med...”
163

. Journalisten hänvisar 

denna inställning gentemot böcker och tidningar till att de som går officersutbildningen 

ofta har högre utbildning än de vanliga värnpliktiga. Några vanliga värnpliktiga får 

också komma till tals i artikeln: ”Det är för brudarna man läser dom där tidningarna – 

inget snack om saken. Det första jag läser är sexspalten”
164

. När de värnpliktiga 

intervjuas visas en annan syn på porr än hos de bokläsande befälsstuderande: för de 

värnpliktiga är det alldeles för mycket ”dösnack” i böckerna och istället är det porr- och 

herrtidningar samt porrfilm som gäller. Det är något som behövs menar de, eftersom att 

de värnpliktiga endast omges med andra män. De nämner också jargongen som finns på 

luckan, något som finns i hela Sverige, på alla logement. Som exempel på typisk lucka-

jargong citerar Värnpliktsnytt en värnpliktig som säger: ”Det är ju så med brudar. Dom 

är som frimärken. Först slickar man, å så sätter man på och sen skickar man iväg...”
165

. 

Trots denna sortens jargong och ovanstående läsvanor menar båda logementen att de är 

för jämställdhet mellan könen. 

Att porrfilmstittandet är utbrett bland de värnpliktiga vittnar även en artikel om 

från år 1983 där en videobutiksanställd berättar om vilka filmer som de värnpliktiga hyr 

hos honom: ”Det är nästan alla slags filmer. Men med ett plus för porrfilmer – ett stort 

plus!”
166

. 

Värnpliktsnytt tycks inte heller själva smyga läsning av herrtidningar och tittande 

på porr. När tidningen skriver ett reportage om herr- och porrtidningar besöker 

journalisterna tidningsredaktionen för Aktuell Rapport
167

 skriver tidningen: 

”Värnpliktsnytt var där. Och vi blev besvikna. Det enda som avslöjar att vi är på en 

herrtidning är tidningsstället vid entrén”
168

. Värnpliktnytt blir besvikna över att det inte 

är mer sex och naket på redaktionen och att det tycks vara vilken annan tidning som 

helst. Intressant är att Värnpliktsnytt själva skriver om sin besvikelse, samtidigt som 

redaktionen publicerar ett reportage på sex sidor om porr i den tidning som är riktad till 

de värnpliktiga i Sverige. Det visar tydligt vad redaktionen tror att de värnpliktiga är 

intresserade av. I övrigt inleds reportaget med en intervju med en kvinnlig 

utvikningsmodell och en bild på när hon poserar naken framför kameran.
169
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En artikel som behandlar ett liknande ämne berättar om en man som betalar 

värnpliktiga för att ställa upp på nakenbilder. Värnpliktsnytts manliga reportrar stämmer 

under alias träff med honom för att diskutera anställning. Under anställningsintervjun 

vill mannen se journalisterna avklädda för att bedöma vad de är värda för pris och 

undrar vad de kan acceptera att göra framför kameran. Det handlar uppenbart inte 

endast om att journalisterna ensamma ska vara nakna, utan det efterfrågas samlag eller 

onani framför kameran.
170

 Reportrarna är inte bekväma med mannens frågor och att de 

upplever sig som objektifierade; något som Värnpliktsnytt sällan tycks vara 

uppmärksamma över när kvinnor befinner sig i samma roll. Även om reportrarna ställer 

frågan till Aktuell Rapport och den kvinnliga nakenmodellen, verkar de godta deras svar 

om att det inte kan ses som kvinnoförnedrande med denna typ av jobb och bilder.
171

 När 

reportrarna själva däremot blir utsatta för det finns obehag. 

I en artikel från år 1986 skriver författaren om vilka videofilmer som kommer 

visas på Armévision. Artikeln informerar att enklare porr kan komma att visas på 

Armévision men mer diskussion än så om porr förs inte.
172

 I en annan artikel från 

samma nummer behandlas porren i litterär form, där Anderz Harning förespråkar den 

litterära erotiken framför porren. Han menar att skribenterna till porrnoveller tydligt 

saknar sexuella erfarenheter men att bilderna är illustrerande och målande. Därefter ger 

Harning läsaren uppmuntrande tips inom erotiklitteraturen, men även böcker som 

skildrar krig och våld.
173

 

Det verkar vara ett naturligt och självklart antagande från redaktionens sida att de 

värnpliktiga både läser och tittar på porr, även tillsammans i grupp. Det ses inte som 

något märkvärdigt och inte heller nödvändigtvis problematiskt. Även om arméledningen 

ansåg att porrfilm kunde ses som stötande i armévision (militär filmvisning från 

1985)
174

, verkar det ändå finnas stor acceptans gentemot att det finns i soldaternas 

vardag annars. I artiklarna beskrivs detta som något alla vet, alla gör och som man inte 

kommer kunna ändra på heller. 
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3 Slutdiskussion 
 

För att förtydliga resultatet utgår diskussionen ifrån dessa frågor: 

1. Är det en kollektiv maskulinitet som skildras i Värnpliktsnytt och hur visar 

sig detta? 

2. Vilken bild av hegemonisk manlighet produceras och reproduceras i 

Värnpliktsnytt? 

3. Hur förändras manlighetsidealen i Värnpliktsnytt från och med 1980 då 

Sveriges riksdag antog en jämställdhetslag där kvinnor fick ta del av vissa 

militära tjänster? 

 

I Astrid Lindgrens bok Bröderna Lejonhjärta förespråkas en manlig hjältebild menar 

Jacobsson. I Värnpliktsnytt är det tydligt att en stor del av de värnpliktiga inte önskar 

göra värnplikten, utan den ses som ett tvång. Plikten ses ofta som en ekonomisk börda 

och skadlig för familjen då männen varken kan försörja för sin familj eller vara delaktig 

i den under ett år. 

Eftersom maskulinitetsforskning kopplad till militären i Sverige inte för tillfället 

är omfattande har vi utgått från internationella studier och teorier. Connell, Carrieras 

och Goldstein har ett internationellt perspektiv och detta kan förklara varför våra 

resultat till viss del skiljer sig från deras undersökningar. Exempelvis menar Goldstein 

att soldater och officerare inom militären feminiserar fienden, något som vi inte har 

funnit exempel på. Det ska sägas att detta inte har varit fokus för vår undersökning, och 

att Sverige inte har befunnit sig i krig och därför inte haft den typ av fiende som 

Goldstein talar om. Försvaret är annorlunda utformat i olika länder och det finns också 

stora historiska, politiska och kulturella skillnader i fråga om synen på jämställdhet och 

sexualitet. 

I inledningen av undersökningsåren innefattar jägarförbanden positionen som den 

maskulina hegemonins höjdpunkt i Sverige. Jägarna beskrivs med en kollektiv 

manlighet då de är ansedda vara de hårdaste, mest disciplinerade och manligaste 

soldaterna, och även om alla värnpliktiga genomgår ett mandomsprov i form av 

stridsövningar beskrivs jägarnas mandomsprov som mer speciellt. Jägarna beskrivs 

även som machomän, hjältar och en elit som tydligt särskiljer sig från andra män, det 

vill säga värnpliktiga. Deras attityd har drag av den rambomentalitet som både 
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Goldstein och Jacobsson nämner. Attityden förespråkar hårda män, men inte den totalt 

känslokalla soldaten som rambomentaliteten innebär. 

Under tidens lopp övergår den hegemoniska manligheten från jägarna alltmer till 

värnpliktiga. Istället för att lyfta fram jägarna som maskulina praktexempel beskrivs 

dessa alltmer präglade av en förlegad och överdriven bild av manlighet. Vanliga 

värnpliktiga övertar under 1980-talet alltmer den hegemoniska maskuliniteten då dessa 

tillåts ha känslor och egna åsikter. Idealen blir därmed fler och mer komplexa. 

Värnpliktiga skildras som en kollektiv grupp i motpol till jägarförbanden. Där 

jägarförbanden betraktas som män, ses ofta de värnpliktiga såsom Goldstein skulle 

beskriva ”in-between”, det vill säga män i ett tonårsstadie. Detta eftersom att de 

värnpliktiga ofta benämns som ”grabbar”, medan jägarna benämns som ”män”.  

Värnpliktiga är naturligtvis inte en homogen grupp, men i Värnpliktsnytt beskrivs de 

med en kollektiv mansbild där centrala byggstenar är intresse för flickor, sex och porr. 

Dock är värnpliktiga generellt mer negativt inställda till värnplikten än jägarna. 

Samtliga jägare som utbildas har å ena sidan haft möjlighet att söka sig till andra 

positioner, vilket gör det troligt att jägarna frivilligt har sökt sig till jägarförbanden. De 

övriga värnpliktiga å den andra, känner ett större tvång till sin utbildning. 

Den hegemoniska maskuliniteten förändras framförallt under 1980-talet, vilket 

troligtvis beror på år 1980:s lag om jämställdhet, kvinnors ökade förekomst i militären 

och den allmänna debatten om jämställdhet. Dessa lade grunden för kvinnors 

möjligheter i armén. Eftersom tjänster öppnades alltmer för kvinnor samt att den aktiva 

debatten om jämställdhet fick mer utrymme i militären, förändras mansidealet mot ett 

mjukare och mer jämställt ideal. Detta syns framförallt i hur kvinnor framställs före och 

efter år 1980. Kontrasten är exempelvis stor mellan hur lottor förlöjligades i 

Värnpliktsnytt år 1977 ochhur kvinnor senare under 1980-talet hyllas för sina 

starkaegenskaper, vilka också lyfts fram som lämpliga för krig. Trots detta betraktas inte 

kvinnor som en naturlig del av försvaret, då de fortfarande placeras i främlingsposition 

gentemot de värnpliktiga. 

I samband med den förändrade hegemoniska maskuliniteten lyfts även den 

ansvarstagande familjefadern fram. Denna bild av manlighet har förekommit tidigare 

men lyfts alltmer som ett eftersträvansvärt ideal i Värnpliktsnytt. Framförallt i en artikel 

från år 1983 utmanas fadersrollen som försörjare då hustrun arbetar medan fadern är 

hemmaman, men även en krönika från år 1989 ifrågasätter den konservativa bilden av 

manlighet där kvinnan ska stå för det obetalda hemarbetet. Att pojkar blir män syftar 
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inte nödvändigtvis längre till försvarsrollen utan kan istället också innebära att män 

genom värnplikten lär sig ta mer ansvar, såväl för sig själv som för familjen. 

Diskussioner förs även om att män borde ta mer ansvar för hemarbetet och 

barnuppfostran och detta kan förklaras med att mannens roll som försörjare och 

beskyddare för familjen utvecklas. Detta kan strykas med Maud Eduards teori om 

mannens utveckling från nationens försvarare till en försvarare av jämställdhet och ideal 

som anses vara svenska. 

I likhet med Connells teorier, går det att urskilja olika grupper av manlighet. Dock 

menar Connell att det endast finns en manlighet inom militären men vår undersökning 

har framför allt resulterat i en identifikation av två olika kategorier män inom militären. 

Den första gruppen är jägarförbanden som tidigare nämnt står för den hegemoniska 

maskulinitetens höjdpunkt fram till 1980-talet. Den andra gruppen är vanliga 

värnpliktiga som inte präglas av samma machoideal som jägarna, vilka idealiseras i 

större utsträckning under 1980-talet. Dessa två kollektiva grupper står i motpol till 

varandra, men samtidigt får båda grupperna en fördelaktig hegemonisk utdelning av 

varandra och därmed förloras aldrig deras manlighet fullständigt. Det som binder de två 

grupperna samman är kvinnans underordning som främling eller flickvän, där även sex 

och porr styrker denna maktbalans. Det är därmed inte en enda kollektiv bild av 

manlighet som framhävs i Värnpliktsnytt, utan en hegemonisk utveckling mellan två 

kollektiva maskuliniteter. Det bör dock sägas att Connells studie inte omfattar Sverige, 

varför resultatet kan skilja sig åt. 

Homosexuella framstår som avvikande i förhållande till de hegemoniska 

grupperna. Samtliga artiklar som behandlar manlig homosexualitet publiceras efter 

avskaffandet av sjukdomsklassificeringen av homosexualitet i socialstyrelsens direktiv. 

Värnpliktsnytt är försiktiga med att ta ställning till om homosexualitet är rätt eller fel, 

men ordval och hur personerna beskrivs talar för att de betraktas som tydligt avvikande 

i sin manlighet. Homosexualiteten beskrivs som underordnad och förknippas i många 

fall med kvinnliga attribut, exempelvis finner tidningen det relevant att Gardell har en 

damcykel. Homosexuella beskrivs i stort sett som en homogen grupp män som tycker 

om alla män, även sina värnpliktiga kamrater och som har svåra psykiska problem tills 

de erkänner för sig själva att de är homosexuella. Det framgår att öppet homosexuella 

inte ingår i den manliga gemenskapen och att det existeraruppenbara fördomar om dessa 

män. 
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Männens maskulinitet förstärks av framställningen av kvinnor och män som 

motpoler. Kvinnor tillskrivs ofta mjuka egenskaper medan män tillskrivs hårda och 

manliga attribut och det förekommer texter som illustrerar kvinnor med naturliga 

egenskaper, som exempelvis att ta hand om barn och hushåll, samt artiklar som mellan 

raderna menar att kvinnors huvuduppgift är att föda barn. Både Tosh och Goldstein 

menar att dessa motpoler används för att legitimera mäns naturliga plats i militären och 

kvinnans roll i det civila. 

Kvinnor i Värnpliktsnytt beskrivs utifrån två kategorier: flickvännen och 

främlingen. Den första kvinnan, flickvännen, personifierar rollen av Moder Svea, vilket 

alltså bekräftar Eduards teser. I enlighet med denna kvinnosyn är kvinnan starkt knuten 

till hemmet och familjen. Hon beskrivs med mjuka och kvinnliga attribut och hon 

förväntas bli försörjd av mannen. Den andra kvinnan, främlingen, framställs ofta som 

ett främmande objekt, en varelse som män inte har mycket kunskap om. Ofta är denna 

främling en kvinna i militären och i många fall blir hon sexualiserad. Eduards menar att 

kvinnor i den offentliga sfären ofta likställdes med prostituerade fram till 1900-talets 

första hälft, ett fenomen som förekommer också i Värnpliktsnytt, men i det här fallet 

under en betydligt senare tidsperiod. Det bör dock noteras att båda kategorier av kvinnor 

anses vara homogena och underordnade manlighet. 

Enligt både Carreiras och Goldstein är föreställningarna om manligt och kvinnligt 

starkt kopplat till militärens utformning där överordnad och underordnad är två viktiga 

begrepp. Hon menar att kvinnor exkluderas helt eller delvis ur militären, vilket 

överensstämmer med våra resultat i synnerhet under perioden före år 1980, då kvinnor 

endast tilläts tjänstgöra i civilförsvaret. Kvinnor har också senare svårare än män att 

avancera till officersrang än män. Männen är även kraftigt överrepresenterade i 

militären och militärens utformning är starkt förknippat med manliga föreställningar. 

Allt det här kan påvisas i vår studie eftersom kvinnor anser sig bli särbehandlade och 

inte får samma möjligheter som män. 

Kvinnans anatomi tycks såväl värnpliktiga som tidningens redaktioninte ha någon 

större kunskap om. Vid ett flertal tillfällen används information om kvinnans kropp som 

en förklaring till varför kvinnor inte ska befinna sig på stridande poster. Förutom att 

kvinnor är fysiskt underlägsna män används även argument såsom att g-krafter kan 

påverka menstruationen vid stridsflygning, samt att kvinnor är översexuella varelser. 

Kvinnor blir i dessa artiklar främmande och ”de andra” i motsats till manliga 
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värnpliktiga och därmed aldrig en del i gemenskapen. Även föreställningen om att 

kvinnor är svåra att förstå växer sig stark i tidningen. 

I Värnpliktsnytt framgår det att alla värnpliktiga har ett stort intresse av sex och 

porr. Det talas ofta om soldaters läsvanor och den speciella jargong som råder under 

värnplikten. Denna jargong är mycket ofta kvinnoförnedrande och fokuserar på sexuella 

erfarenheter som i många fall är överdrivna. Värnpliktsnytt är medvetna om den 

överdrivna grabbigheten och den snedvridna synen på relationen mellan kvinnor och 

män som den skapar. Ofta diskuteras sex- och samlevnadsundervisning för soldaterna 

under hela undersökningsperioden, men dessa diskussioner får aldrig genomslag och 

obligatorisk sexualundervisning genomförs aldrig. Detta kan vara en orsak till att 

kvinnor även i fortsättningen uppfattas som främlingar och sexobjekt fram till år 1991, 

vilket också bidrar till att upprätthålla den manliga dominansen inom militären. 

Bröderna Lejonhjärtas hjälteideal med att inte vara en ”lort” återspeglar en 

komplexitet eftersom detta kan betraktas utifrån olika aspekter. Jonatan menar att det 

finns plikter och ansvar som måste fullföljas trots fara, för ”[a]nnars är man ingen 

människa utan bara en liten lort”. Vi har tre tolkningar till detta citat. 

Den första tolkningen är Jacobssons som menar att detta citat visar på det 

hjälteideal som finns både inom och utanför militären: drömmen om den ensamma 

hjälten som besegrar ondskan på egen hand. Han menar att detta ideal är en viktig del av 

militärens struktur och framför allt i soldaternas medvetande. Militärledningen å andra 

sidan vill istället aktivt motarbeta detta ideal eftersom de inte önskar ensamma hjältar, 

utan fungerande soldater i ett kollektiv. Enligt Jacobssons teori skapar hjältebilden 

extrem individualism, men vi kan även urskilja ett skapande av en kollektiv känsla 

gentemot de andra. Militärerna är hjältarna, medan de civila som inte försätter sig i fara 

är ”lortarna”. 

För det andra hävdar vi att citatet kan uppmana till att stå upp för sin identitet och 

åsikter, vilket står nära den första tolkningen och kan förklara varför militären inte vill 

ha hjältesoldater. Om hjältarna står upp för sin egen identitet är ”lortarna” de som blint 

följer order och underordnar sig militären. Vi har exempelvis funnit två reportage i 

Värnpliktsnyttom homosexuella män, varav den ene mannen hemlighetshöll sin sexuella 

läggning under värnpliktstiden medan den andre uttalat var homosexuell som 

värnpliktig. Den sistnämndesstrategi, att bejaka sin identitet även om han blir 

trakasserad, uppfattas och beskrivs som mer obehaglig än den förstnämnde, som 

stannade kvar i garderoben. 
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För det tredje menar vi, i motsats till Jacobsson, attLindgrencitatet kan betraktas 

som en uppmaning till ansvarstagande. Den allmänna värnplikten var obligatorisk för 

samtliga män fram till år 2010 och en plikt som var tvungen att uppfyllas trots ovilja 

bland många män. Ansvarstagandet uppfattas som ett steg in i vuxenlivet och därmed ett 

steg in i mandomen och ansvaret kopplas även till en hjältebild. Denna tolkning pekar 

att den manliga socialisationen redan från barndomen formar soldater i enlighet med 

denna attityd. Vår undersökning stärker denna bild då vi tydligt kunnat se hur det finns 

en föreställning om att antingen är den värnpliktige en god soldat eller en liten ”lort”. 

Detta märks i hur Värnpliktsnytt förespråkar ansvar gentemot plikten och familjen under 

senare undersökningsår. Dessutom skriver tidningen nästan aldrig om en vilja att 

avskaffa värnplikten trots många värnpliktigas ovilja och negativa inställning till sin 

situation.Det bör dock nämnas att denna tolkning inte är byggd på Astrid Lindgrens 

egna åsikter, eller att Värnpliktsnytt använder det hårda ordvalet ”lort” om de som 

tidningen anser vara omanliga. Detta är byggt på våra egna tolkningar av beskrivningar i 

tidningen. 

Trots tre olika tolkningar påvisar våra resultat att den sistnämnda är den som 

ligger närmst resultatet av undersökningen. De flesta soldater underordnar sig militären 

och befälen samt de ideal som förknippasmed att vara en god soldat. Jacobssons 

beskrivning kan förklara hur enskilda jägare tänker, men vår undersökning kan inte 

försvaga eller stärka denna teori. Dock talas det i Värnpliktsnytt ibland om ett ”uppblåst 

mansideal” inom dessa förband, vilket kan liknas med den rambomentalitet som 

Goldstein och Jacobsson talar om.  

Haywood och Mac an Ghaill använder en annorlunda mätning för maskulinitet 

och menar att manlighet har blivit mer komplex eftersom idealet har utvecklats. De 

menar att idealet kan vara svårkombinerat med verkligheten, vilket gör att kraven är 

höga för pojkar att bli män. Detta kan även leda till för mycket eller för lite 

maskulinitet. Denna komplexitet återfinns hos de värnpliktiga som ska anses vara 

manliga, kunna visa känslor, vara intresserade av pornografi men ändå vara för 

jämställdhet och ansvarstagande män. Vårt resultat visar på att manlighetsidealet blir 

mer komplext över tid, framförallt efter 1980-talet då jägarförbanden förlorar en del av 

sin hegemoniska ställning och de vanliga värnpliktigas roll förstärks. Känslor får 

alltmer utrymme i Värnpliktsnytt, men under hela undersökningsperioden talas det 

nästan aldrig negativt om värnplikten. På grund av detta kan vi dra slutsatsen att 

ansvarstagande och plikt är två starka element inom det manlighetsideal som 
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produceras, reproduceras och görs tillgängliga för de värnpliktiga i Värnpliktsnytt. Goda 

soldater ska, såsom Goldstein menar, inte låta sig själva eller plikten styras av känslor. 

 

"Skorpan Lejonhjärta," sa Jonatan, "är du rädd?" 

"Nej...jo, jag är rädd! Men jag gör det ändå, Jonatan, jag gör det nu...nu...och 

sen blir jag aldrig mera rädd." 
175 

 

 

4 Sammanfattning 
 

Denna uppsats analyserar maskulinitet i tidningen Värnpliktsnyttunder åren 1971-1991. 

Syftet är att undersöka vilka normer inom maskulinitet och hegemonisk manlighet som 

Värnpliktsnytt återspeglar under de undersökta åren. Tidningen gavs ut gratis till alla 

värnpliktiga under åren 1971-2010.  

Under 1970-talet fick kvinnor endast tillträda civila positioner och det var först 

efter år 1980 som de i större utsträckning och stegvis fick större utrymme inom 

försvaret. Från och med år 1989 fick kvinnor söka till samtliga militärgrenar. 

Kvinnornas närvaro påverkade vilken manlighet som förespråkades i Värnpliktsnytt. 

Innan år 1980 var den hegemoniska manlighetens höjdpunkt de starka männen inom 

jägarförbanden, men under 1980-talet förespråkas allt mer de vanliga värnpliktiga som 

den hegemoniska manligheten. Detta eftersom idealet om manlighet blir mer komplext. 

Denna komplexitet syns i att detunder 1980-talet blir mer eftersträvansvärt att vara en 

god familjefar och därmed förespråkas inte känslokalla män. De vanliga värnpliktiga 

uppfattas ha mer känslor och ett individuellt tankesätt, vilket placerar dem närmre 

idealet efter år 1980.  

Ett av de viktigaste manliga attributen under den undersökta perioden i 

Värnpliktsnyttär plikten. Här inräknas både plikten att tjänstgöra i militären men även 

plikten gentemot familjen. Det övergripande resultatet pekar på att manlighetsidealet 

blir mer komplext under vår undersökningsperiod samt att det inte finns en enda 

kollektiv manlighet inom den svenska militären. 
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 Lindgren, 1973, s. 227. 
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