
164
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Fia Sundevall, Department of Economic History, Stockholm University, 
Sweden – fia.sundevall@ekohist.su.se

där pojkar blev män?
maskulinitet och mognad i minnesberättelser

om svensk värnpliktsutbildning

När den allmänna värnplikten för män avskaffades i Sverige sommaren 
2010 upphörde en på flera sätt betydelsefull institution i landets moderna 
historia. I tidigare forskning har lumpen (svensk slang för värnpliktsutbild-
ning) bland annat beskrivits som ett nationellt fostransprojekt, en man-
domsskola, en politisk socialisationsagent samt en arena för möten och 
samarbeten över klassgränser.1 

En grundförutsättning för dessa funktioner var den massrekrytering 
(genom tvång) som värnplikten innebar: under större delen av 1900-talet 
gjorde så gott som alla svenska män lumpen. Härigenom skapades en form 
av kollektiv erfarenhet och gemensam referensram för miljontals män – 
samt några tusen kvinnor, som sedan 1980-talet kunnat genomgå utbild-
ningen efter frivillig antagningsprövning.2 Detta gav också upphov till en 

1. Se t.ex. Lars Ericson (1999): Medborgare i vapen: värnplikten i Sverige under 
två sekel (Stockholm: Historiska Media). Thomas Denk (1999): Värnpliktsutbildning
en – en politisk socialisationsagent? (Karlstad: Karlstad universitet). Siv Rehn (1999): 
Det oavsiktliga lärandet – försvarets räddningsplanka? : en granskning av värnplikti
gas lärande under värnpliktsutbildningen och värnpliktssystemets funktion i samhället 
(Luleå: Luleå tekniska universitet, Institutionen för pedagogik och ämnesdidaktik. 
Centrum för forskning i lärande). Susanne Wollinger (2000): Mannen i ledet: takt och 
otakt i värnpliktens skugga (Lund: Lunds universitet). Anders Ahlbäck (2010): Sol
diering and the making of Finnish manhood: conscription and masculinity in interwar 
Finland, 1918–1939 (Åbo: Åbo Akademi University). 

2. Fia Sundevall (2011): Det sista manliga yrkesmonopolet: genus och militärt ar
bete i Sverige (Göteborg & Stockholm: Makadam).
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säregen berättartradition i form av så kallade lumparminnen: berättelser 
från värnpliktsutbildningen. Minnesberättelser av detta slag har oftast för-
medlats muntligt men även lämnat skriftliga spår i till exempel internet-
forum, brev och dagböcker. De har dock sällan samlats in och analyserats 
av forskare.3 

I samband med att värnplikten gick i graven väcktes en önskan hos 
Armé museum att dokumentera före detta värnpliktigas berättelser innan 
det skulle vara för sent. Genom att samla in minnesberättelser ville muséet 
skapa underlag för framtida forskning och utställningar om värnpliktens 
vardag. Därtill var förhoppningen att berättelserna skulle generera ny och 
fördjupad kunskap om de tusentals värnpliktsföremålen i museets samling-
ar.4 Våren 2012 sjösatte museet ett omfattande dokumentations- och forsk-
ningsprojekt. Bland annat lanserades en webbenkät som inom några få må-
nader hade genererat fler än tusen minnesberättelser om värnplikten utifrån 
ett tjugotal fritextfrågor (öppna frågor med utrymme för fritt berättande 
svar). Genom frågorna ville Armémuseum fånga respondenternas egna ord 
och resonemang, anekdoter och jämförelser, men samtidigt styra berättel-
serna mot vissa teman. Exempel på sådana teman var vardagliga rutiner, 
skrönor, informella traditioner samt anpassningen till den militära miljön.

Med utgångspunkt i dessa insamlade lumparminnen undersökte jag i 
mitt textbidrag till Nordiska genushistorikermötet 2012 hur respondenter-
na (de före detta värnpliktiga) berättar om och begripliggör sina egna och 
andras förhållningssätt till sexualitet under värnpliktsutbildningen, samt 
huruvida de ansåg att det ligger något i tale sättet ”lumpen gör pojkar till 
män” (och i så fall vad). Syftet var att identifiera normer för sexualitet och 
genus i värnpliktens vardag och försöka säga något om dess stabilitet eller 
förändring över tid. 

3. Till de få nordiska undantagen hör forskningsgruppen ”Sverige under andra 
världskriget” vid Stockholms universitet som år 1968 samlade in minnesberättelser 
från beredskapsåren, bland annat från före detta värnpliktiga. Därtill samlade Etno-
logiska institutionen vid Åbo Akademi år 1973 in finländska mäns berättelser om sin 
värnplikt under mellankrigsåren, vilka sedermera har analyserats av historikern An-
ders Ahlbäck i (2006): Den beväpnade manligheten: kön och nationalism i det mellan
krigstida Finlands värnpliktsarmé, 1919–1939 (Åbo: Åbo Akademi).

4. Armémuseums projektbeskrivning för ”Lumpen: identitet och materiella 
minnen 1901–2010”, bilaga till ansökan om medel från Kulturrådet, daterad 14 feb-
ruari 2011. 
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En omarbetad version av den ursprungliga konferenstexten, med fokus 
på sexualitet i samverkan med genus, kommer att publiceras våren 2014 i 
en forskningsrapport respektive en populärhistorisk antologi.5 De delar av 
konferenstexten som behandlade webbenkäter som insamlingsmetod har i 
sin tur omarbetats till en artikel som publicerades 2013.6 I den kortversion 
av konferensbidraget som presenteras här läggs därför istället tyngdvikten 
vid materialets berättelser om mognad och maskulinitet.7 

Ålder och kön utgjorde tillsammans med nationalitet värnpliktens pri-
mära urvalskategorier.8 Det var endast män inom ett specifikt åldersinter-
vall och med svenskt medborgarskap som omfattades av värnpliktslagen 
och därmed av skyldigheten att genomgå värnpliktsutbildning. Åtskilliga 
forskare har betonat militära utbildningar och institutioners funktioner i 
skapandet och reproducerandet av vissa former av maskulinitet. På senare 
år har sådana processer också blivit föremål för en rad empiriska studier.9

Föreliggande text anknyter till denna forskning men då utrymmet en-
bart  med ger summerande nedslag i empirin bör texten främst betraktas som 

5. Fia Sundevall (2014): ”’Inga bögavstånd!’: om förhållningssätt till sexualitet i 
lumpen”, i Lumpen: identitet och materiella minnen (Stockholm: Armé museum), resp. 
”Porr i vapenskåpet och bögkompani på Gotland: sexualitet i lum pen”, i Lumpen: från 
mönstring till muck (Stockholm: Atlantis). Båda med Anna Maria Forssberg & Klas 
Kronberg som redaktörer.

6. Fia Sundevall & Anna Fredholm (2013): ”Minnesinsamling genom webb enkä-
ter: perspektiv på en dokumentationsmetod i förändring”, Nordisk museologi, nr 1.

7. Källmaterialet utgörs av svar på den nämnda webbenkätens fritextfråga om 
talesättet ”lumpen gör pojkar till män”, avlämnade mellan 8 februari och 4 decem-
ber 2012. Totalt rör det sig om 1 234 svar av varierande längd och detaljrikedom från 
personer som genomgick värnpliktsutbildning i Sverige mellan åren 1940 och 2010. 
Frågans svarsfrekvens var 84 %. För en mer detaljerad redogörelse av materialet och 
insamlingsmetoden, samt en källkritisk diskussion av desamma, hänvisas till Sunde-
vall & Fredholm (2013). För närmare information om svarsfrekvensen och angräns-
ande problematik vad gäller den specifika fråga som undersöks här, se Fia Sundevall 
(2012): ”Gör lumpen pojkar till män? En sammanställning av och diskussion utifrån 
svaren på lumpen enkätens fråga 10” (opublicerad rapport, Armémuseum). 

8. Jfr Wollinger (2000), s. 41.
9. Se t.ex. Ahlbäck (2006, 2010). Ramon Hinojosa (2010): ”Doing hegemony: 

mili tary, men, and constructing hegemonic masculinity”, The Journal of Men’s Stud
ies 18:2. Maya Eschler (2012): Militarizing men: gender, conscription and war in post
Soviet Russia (Stanford, Calif.: Stanford University Press).
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en introduktion till det specifika materialet och några av dess framträdande 
teman. 

där pojkar blev män?

Gör lumpen pojkar till män? Talesättet som slår fast att så är fallet före-
kommer i varianter på en rad språk och belyser den militära utbildningens 
socialiserande funktioner. Talesättets kärna utgörs av föreställningen om 
att lumpen förändrar den unge man som genomgår den: att han skolas in i 
och antar en rad karaktärsdrag som förknippas med vuxenlivet och att vara 
en ”riktig man”. Innebörden av detta är dock varken entydig eller statisk. 

I det insamlade materialet går det ändå att utskilja vissa mönster. 
Följande citat från två män som gjorde lumpen 1980 respektive 2009 är 

illustrativa för innehållet i många respondenters svar på frågan om de tycker 
det ligger något i talesättet att lumpen gör pojkar till män:

Ja det tycker jag verkligen. Det har jag förklarat tidigare [i enkäten]. Man 
kom i de flesta fall bort från hemmet och fick lära sig att stå på egna ben. 
Man träffade personer i varierande åldrar och fick höra om deras livs-
erfarenheter. Man fick lära sig olika saker, fick en slags yrkeserfarenhet 
som senare kunde vara till fördel i det civila – t.ex. för mig som kom som 
motorman från flottan och jobbar i kraftindustrin idag. Idag bor man 
hemma länge med föräldrarna och blir inte lika förberedd för att stå på 
egna ben i samhället.10 

Jag tycker absolut att det stämmer. Man får en crash course i det hårda 
livet. Med pojkar till män menar jag inte att man blir macho utan att man 
blir vuxen. Man blir tvungen att växa upp och möta svårigheter med 
pannben och list. Det är tankesättet man får i lumpen som gör pojkar 
till män.11

10. Svars-ID 1781. Samtliga citat i denna konferenstext är, om inget annat an ges, 
hämtade från Armémuseums webbenkät om lumparminnen. Årtalet anger vad re-
spondenten uppgett som sitt inryckningsår. Eventuella teckenfel (t.ex. dubbla mellan-
slag, avsaknad av punkt, osv), stavfel och grammatikfel i originaltext har genom-
gående justerats för att förenkla läsningen.

11. Svars-ID 966.
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När respondenterna beskriver sina erfarenheter upprepas begrepp som an-
svar, mognad, samarbete, att växa upp, lära sig ta hänsyn och visa respekt.12 
Det talas också om ökad självkännedom som effekt av bland annat psykis-
ka och fysiska utmaningar.13 Dessa berättelser följer i några fall en specifik 
struktur där respondenterna berättar att de lärde sig att de orkar betydligt 
mer än de själva trodde – och flera gånger mer än vad deras mamma trod-
de: ”när mamma säger att du är trött så har du förbrukat 5% av vad du kan, 
det sa ett befäl till oss när vi ryckte in o jisses vad rätt han hade” skriver till 
exempel en man som gjorde lumpen i början av 1970-talet.14 I dessa liksom 
i flera andra berättelseteman lyfts mödrar särskilt fram. Mammorna får i 
berättelserna symbolisera hem och barndom, samt allt som oftast kamra-
ters överbeskyddade bakgrund. Det talas om att vara mammas pojke, om 
vikten av att lämna mammas trygghet och klippa navelsträngen och att 
tvingas göra sådant som mammorna alltid gjort för dem tidigare (bädda 
sängen, städa osv.). Det är dock sällan någon respondent berättar att deras 
egen mamma daltat med dem – berättelserna är istället generellt hållna el-
ler pekar mot kamraterna. 

Värnpliktsutbildningen ägde rum vid en tidpunkt i livet då den värn-
pliktige nyligen blivit vuxen i juridisk mening. Eventuella läroverks-/gym-
nasiestudier hade lämnats bakom sig och den unge mannen, eller i enstaka 
fall kvinnan, förmodades flytta hemifrån och försörja sig själv. Inte sällan 
kom värnpliktsutbildningen in mellan dessa livsförändringar och utgjorde 
på så sätt en slags brygga mellan barndom och vuxenliv. För många inne-
bar lumpen att de för första gången bodde under annat tak än föräldrarnas 
samt tvingades ta ansvar för och ordna sådant som deras föräldrar och andra 
vuxna tidigare gjort åt dem.15 Just detta, konstaterar åtskilliga respondenter, 
gjorde att de snabbt växte upp, mognade och därmed blev ”män”. Några 
respondenter betonar dock det motsatta: att befälen tog över föräldrarnas 
roll och att den rutinartade värnpliktsmiljön var som en förlängd skoltid. 

Etnologen Susanne Wollinger, som följde en grupp värnpliktiga från 

12. För en kvantitativ sammanställning av återkommande begrepp, se Sundevall 
(2012).

13. Jfr Rehn (1999) som diskuterar detta i termer av socialt lärande i värnplikts-
utbildningen.

14. Svars-ID 2785.
15. Wollinger (2000), s. 13.
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mönstring till muck i mitten av 1990-talet, fann en spännvidd i de överord-
nades syn på de värnpliktigas mognad. De värnpliktiga kunde, vid olika till-
fällen eller sammanhang, betraktas som pojkar/barn eller som män/vuxna. 
Hon konstaterar även att det bland de värnpliktiga själva fanns en uppfatt-
ning att värnplikten passade särskilt väl för den som ännu inte lämnat för-
äldrahemmet eftersom de i värnplikten fick en snabbinskolning i vuxenlivet. 
För den som däremot redan vant sig vid att stå på egna ben, skapa sina egna 
rutiner och ta hand om sig själv, kunde mötet med värnplikten, och inte 
minst de blott några år äldre befälens order, skapa krockar.16

lumpen som myt och verklighet

Tidigare forskning har belyst den mytbildning som omgärdat värnplikten. 
Genom till exempel äldres släktingars lumparberättelser samt skildringar 
av värnplikten i filmer och böcker har en slags kollektiv minnesbild av vad 
lumpen innebär byggts upp.17 I Armémuseums minnesinsamling framgår 
i flera fall med tydlighet att respondenten förhåller sina egna erfarenheter 
och minnen i relation till en sådan bild. Detta tar sig bland annat uttryck 
genom att berättelser placeras i tydlig kontrast mot föräldrars erfarenheter 
och/eller mer eller mindre klichéartade bilder av militär maskulinitet och 
värnpliktiga män. Inte sällan påtalar respondenterna att det var annorlun-
da ”på pappas tid”, att lumpen inte alls var så macho som de hade trott och 
förväntat sig och att talesättet ”lumpen gör pojkar till män” därmed inte 
bör förstås som inskolning av pojkar in i en stereotyp maskulinitet. 

Som framgått ovan tolkar den stora merparten av respondenterna ta-
lesättets begrepp ”pojkar” och ”män” i termer av barn respektive vuxna. I 
några fall, såsom i en av de tidigare citerade berättelserna, påpekar respon-
denten med emfas att han inte tolkar talesättet som en beskrivning av en 
maskuliniseringsprocess. 

I de, jämförelsevis få, fall där det framgår av svaret att respondenten 
uppfattat talesättet som en sådan process, ges sällan ett jakande svar. Till 
undantagen hör en man som, efter en inledande problematisering av talesät-

16. Wollinger (2000), s. 66f.
17. Se t.ex. Wollinger (2000), s 14. Lina Mårtensson & Johan Löfgren (2009): 

”Värnpliktig 2009: sist i ledet?”, otryckt forskningsrapport från Statens maritima mu-
seer.
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tets könskodning, konstaterar att han uppskattar att han fick lära sig ”vissa 
av de klassiska maskulina sakerna: överleva, hantera vapen, leda personer 
och så vidare”, men tillägger att detta är kunskaper som också kvinnor skulle 
ha nytta av.18 

De flesta av de respondenter som tolkar talesättet som könskodat är 
dock negativt inställda till de egenskaper som de menar att lumpen lär ut. 
En man, som gjorde lumpen i början av 1970-talet, skriver till exempel: ”Ja-
visst, [gjorde lumpen pojkar till män] på så vis att lumpen innebär inskol-
ning i en traditionell förstockad manlighet. Med allt vad det för med sig av 
anpassning och maktutövning i ett mansdominerat samhälle”.19 En annan 
man, som gjorde lumpen på 1990-talet, skriver i sin tur att för honom ”är 
inte en man något som man utvecklas till genom att göra lumpen” och me-
nar att lumpen snarare kan ”ha bidragit till en ogynnsam konservering av 
mansideal som bör förpassas till historien”.20 

där män blev pojkar?

De insamlade minnesberättelserna inleds oftast jakande, nekande eller tve-
kande (”ja”, ”nej”, ”nja”, eller varianter på dessa begrepp), vilket förklaras 
av frågans formulering som inbjuder till denna typ av svar: ”Gör lumpen 
pojkar till män? Tycker du att det ligger något i detta gamla talesätt? Om ja, 
berätta på vilket sätt. Om nej, förklara varför du inte tycker att det stämmer.” 
De jakande inledningarna är i överväldigande majoritet. I dessa berättelser 
beskrivs, som exemplifierats ovan, ofta lumpenerfarenheten som en över-
gångsrit från barndom till vuxenliv och respondenterna betonar förvär-
vandet av (positiva) egenskaper som mognad, respekt och ansvarstagande. 
Men här finns också flera berättelser som tecknar bilden av en process i 
motsatt riktning: att vardagen vid sidan om övningarna präglades av trams 
och lek och att snacket och uppträdandet inte sällan låg på en nivå som var 
betydligt mer omogen än under till exempel gymnasiet. ”Jag fick släppa 
mitt intelligentare jag i lumpen och spela med i den barnsliga jargongen 
som rådde där”, skriver till exempel en man som gjorde lumpen i början av 

18. Svars-ID 460.
19. Svars-ID 135.
20. Svars-ID 784.
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1980-talet, och tillägger i likhet med flera andra respondenter att lumpen 
snarare gjorde män till pojkar.21 

Som exempel på barnsligheter hänvisas till allehanda lekar och bus så-
som fistävlingar och att skjuta på varandra med lösplugg. Andra exempel 
innefattar frekventa samtal och kvickheter om sex, porr och onani, samt en 
jargong karaktäriserad av sexualiserade, sexistiska och homofoba uttryck 
och skämt. En man som ryckte in i slutet av 1990-talet minns lumpen som 
”en otroligt mansgrisig miljö där det haglar sexuella skämt och tonårsbe-
teende”, och menar att de av hans vänner som blev kvar inom det militära 
verksamhetsområdet fortsatte att bete sig som smågrabbar.22 En annan man, 
som gjorde lumpen 1970, skriver:

Fysiskt utvecklades vi väl en del men jargongen var nog rätt barnslig och 
pojkaktig. Mot slutet kände man nog mer att lumpen bidrog till att göra 
män till pojkar. Skillnaden var påtaglig när man direkt efter muck ham-
nade i en tvåkönad akademisk miljö där kraven och förväntningarna var 
helt andra.23 

Beskrivningar av detta slag återfinns här och var i materialet men är van-
ligast i berättelser från respondenter som gjorde lumpen mellan 1970 och 
2000. Insamlingsmetoden med självselekterande urval gör det vanskligt att 
dra några generella slutsatser utifrån detta, men det bör hållas för sanno likt 
att 2000-talets värdegrundsarbete bidrog till att minska acceptansen för 
dylika jargonger och beteenden.24

Hur tolkar då de före detta värnpliktiga själva dessa typer av beteenden? 
Som återkommande förklaringsram anförs en kombination av kön och ål-
der samt det speciella sammanhang som lumpen utgjorde: den helt eller i 
huvudsak enkönade manliga miljön, de värnpliktigas låga ålder samt iso-
leringen, den påtvingade gemenskapen och långa studenter av sysslolöshet 
(till exempel vid eldvakt).25 Dessa förklaringar tar inte sällan formen av en 
ursäkt och förmildrande omständighet. Här anas, och uttrycks ibland ex-

21. Svars-ID 2576. 
22. Svars-ID 96. 
23. Svars-ID 2335.
24. Detta diskuteras mer ingående i Sundevall (2014a+b).
25. Denna förklaringsbild är än tydligare vad gäller respondenternas tolkningar 

av förhållningssätt till sexualitet i lumpen. Sundevall (2014a+b).
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plicit, föreställningar om ungdomlig maskulinitet som en okontrollerbar 
naturkraft och något som därför kan slätas över (”boys will be boys”). Några 
respondenter betraktar därtill beteendet som ett viktigt steg i övergångsriten 
till vuxenlivet. Lumpen beskrivs då som ett tillfälle att en gång för alla ”leka 
av sig det sista som var kvar från förskoleåldern” för att ”komma ut på andra 
sidan som män”, samt ett sätt att stävja våldsromantik i vuxen ålder genom 
att ta ”udden av behovet att leka krig”.26

mer att hämta

I denna text har några tongivande teman i respondenternas berättelser 
berörts. I materialet finns betydligt mer att hämta. Armémuseums min-
nesinsamling inkluderar utöver webb enkäten även bland annat intervjuer 
och insamling av föremål (brev som värnpliktiga skickade hem, muckar-
kammar, dagböcker, med mera). Härmed har ett unikt och innehållsrikt 
källmaterial skapats: ett material som ger inblick i en värnpliktsvardag och 
erfarenheter som delades av miljoner män men som det hittills bedrivits 
ytterst lite forskning om. Materialet kommer följaktligen kunna komma 
dagens och framtida genushistoriker till stor nytta.

26. Citat från svars-ID 833 resp. 1695.


