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Abstract 

This paper examines how the ideal of manhood is portrayed and constructed and how the 

participation of Swedish soldier volunteers are motivated and legitimatized. The purpose of 

this examination is to gain understanding and knowledge about the Swedish soldiers in the 

Swedish brigade, how they legitimatize and motivate their participation and how the ideal of 

manhood is portrayed and constructed. The study is based on material from the war archive in 

Stockholm. The empirical material is composed by letters and propaganda material. In the 

analysis of the empirical study, there have been two theories used which are Eric Hobsbawms 

historical method and theory about invented traditions and Peter Aronssons historical method 

and theory about ‘historiebruk’ and legitimacy. The method I used for analyzing my empirical 

material is the genetic-biography method which aims the interest to the text, language in the 

text, the words and the sentences. The field of research about the finish civil war in 1918 is 

very large and that is why I made a selection in order to choose which research should 

represent the rest of the field. The selection is based on the reasoning about the class conflict, 

eye witnesses and the picture of the finish civil war, the freedom war and the participation of 

the Swedish soldier volunteers.  

 

The result in this study and examination shows how the ideal of manhood is constructed 

usually by a soldier who often sacrifices his own life and becomes a hero, a freedom fighter 

that stands up against the violence from the east, the so called bolsjevikempire. The 

participation of the Swedish soldier volunteers is legitimatized through several ways. The 

legitimization is often connected to the past and the Swedish nation in order to accept the 

actions and the participation of the Swedish soldiers.   

 

 

 

Keywords: Legitimacy, the ideal of manhood, Swedish soldier volunteers, Swedish brigade, 

the genetic-biography method, history use, invented traditions, the freedom conflict. 

 

Nyckelord: Legitimitet, manlighetsideal, svenska frivilliga soldater, Svenska brigaden, den 

genetiska-biografiska metoden, historiebruk, Uppfunna traditioner, frihetskamp. 
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1. Inledning 

Vad beror det på att soldater frivilligt bestämmer sig för att delta i krig och vad motiverar 

deltagandet? Motiven kan vara olika beroende på den historiska kontexten soldaten befinner 

sig i. Genom mänsklighetens historia har bilden för motiven framställts på olika sätt. Allt 

ifrån de grekiska spartanerna i deras kamp mot perserna till nazisoldaterna under andra 

världskriget. Soldaten som deltar i krig kan följa vissa motiv, ideal och egenskaper att sträva 

efter. Dessa kan, exempelvis, vara offrandet av sitt eget liv för nationen, patriotism och 

modighet.  

 

Inbördeskriget i Finland 1918 kom att prägla det svenska samhället under den tidsperioden. 

Det förekom en rad åtskilliga åsikter kring de frivilliga svenska soldaterna som deltog i finska 

inbördeskriget. Ena sidan av inbördeskrigets aktörer ansåg att de svenska soldaterna var 

mördare medan andra sidan menade att de var heroiska soldater. Ideal och egenskaper som 

mod och fosterlandskärlek beundrades av soldaterna och samhället. 

 

Oavsett åsikterna anser jag att det är intressant att undersöka hur svenska soldater och svenska 

samhället berättigade deltagandet i finska inbördeskriget. Jag tänker mig att det finns en 

motivation och ett tankemönster bakom det svenska deltagandet. Jag är intresserad av hur 

deltagarna och källmaterialet legitimerade Svenska brigadens existens och aktivitet.  
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2. Syfte och frågeställningar 

I undersökningen vill jag analysera hur Svenska brigadens deltagande motiverades och 

legitimerades samt hur idealbilden för manlighet framställs. Materialet utgörs av brev skrivna 

av svenska soldater och officerare som skildrar livet i det finska inbördeskriget samt 

propagandamaterial. Propagandamaterialet utgörs av sånger, hyllningstal och tidningsurklipp. 

Anledningen till att använda detta material är för att texterna beskriver samtidens 

tankemönster kring deltagandet och manlighetsidealet. 

 

Uppsatsens syfte är att klargöra hur det svenska deltagandet i finska inbördeskriget 

motiverades och legitimerades av deltagarna själva samt det omgivande samhället och att 

undersöka hur manlighetsidealet framställs. Det intressanta med att studera framställningen av 

manlighetsidealet är att vissa egenskaper är påtagliga i källmaterialet. 

 

 

 

2.1 Frågeställningar:  

 Varför deltog svenska frivilliga soldater i finska inbördeskriget och vilka motiv blir 

synliga i materialet? 

 

 

 Vilka egenskaper blir eftersträvansvärda för de svenska frivilliga soldaterna? 
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3. Bakgrund   

Under detta avsnitt redogör jag för vad propaganda är, hur det kan användas och påverkar 

människor i samhället genom politiska metoder och tekniker. Dessutom återges information 

och bakgrund om finska inbördeskriget och Svenska brigaden. 

 

 

3.1 Propaganda 

Propaganda innehåller olika metoder och tekniker som huvudsakligen påverkar hur människor 

tänker och handlar. Människorna ska tänka och handla på ett särskilt sätt och blir påverkade 

genom språket, symboler och media. Användningen av media som tidningar, TV, radio, 

internet och film har under nutida samhället kopplats och associerats med propaganda. 

Propagandabegreppet är väldigt stort och brett. En viktig tanke är att oavsett om handlingarna 

är fredliga demonstrationer eller terrorhandlingar syftar propagandatekniken till att påverka 

människors tänkande mot särskilda tankemönster.
 1

 Syftet med att använda sig av propaganda 

är att det ska gynna någon part och dess intressen.  

 

Ett exempel på syftet att påverka människors tankemönster i en särskild riktning är hur svensk 

media år 1918 porträtterade Svenska brigadens deltagande och vad idealet för en soldat var 

via tidningar. Genom tryckta texter får folket ta del av symboler som bilder vilket kan skapa 

en medkänsla och ett ideal att sträva efter för svenska frivilliga soldater. Syftet med 

propaganda är att med olika former och tillvägagångssätt försöka påverka människor i 

samhället till att tänka och uppföra sig på ett särskilt sätt.  

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Propaganda. http://www.ne.se/lang/propaganda, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-21. 
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3.2 Finland i brytningstid  

Finska inbördeskriget anses vara en klasskamp som pågick i Finland mellan månaderna 

januari-maj år 1918. Kampen har också kommit att kallas för ett frihetskrig just för att denna 

kamp var utgångspunkten för Finlands oberoende och självständighet. Lantdagen år 1916 

hade till övervägande del fått en socialistisk majoritet och året därpå hade socialisterna 

förlorat sin majoritet och en borgerlig regering kom att bildas med Pehr Evind Svinhufvud 

som ledare.
2
   

Finland fick sin självständighet den 6 december 1917 och efter ungefär två månader den 27 

januari 1918 kom inbördeskriget. Det var en maktkamp mellan de borgerliga vita och 

socialistiska röda i Finland. De vita rekryterade privata styrkor och Svenska brigaden var en 

av dessa privata styrkor. De röda svarade med att bilda egna.
3
 

Det finska inbördeskriget började långsamt men utvecklades allt snabbare i början av 1917. 

Ryska trupper och grupperingar befann sig i Finland och Ryssland hade infört stationer med 

militärer för att kunna avstyra och förebygga en tysk invasion. Utvecklingen och 

progressionen i Finland under det året hade försämrats och en liten del av befolkningen kunde 

få sysselsättning.
4
 Motsättningarna i samhället var stora och det behövdes inte mer än ett litet 

skäl för att ett uppror och revolt mot regeringen skulle utlösas, vilket den ryska revolutionen 

gav upphov till. 

Efter att Finland fick sin självständighet lämnades ryska militärstyrkor kvar i landet för att, 

som tidigare nämnts, avvärja en tysk invasion. Den finska regeringen gav order om att 

avväpna trupperna och de röda svarade med att göra uppror. De röda tog bland annat över 

Helsingfors, Åbo och Tammerfors, medan de vita hade Vasa som huvudstad. Finland var 

splittrat och maktkampen mellan olika klasser påbörjades.
5
 

 

                                                 
2
 Finska inbördeskriget. http://www.ne.se/lang/finska-inbördeskriget, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-

21. 
3
 Ylikangas, Heikki, 1995. Vägen till Tammerfors. Striden mellan röda och vita i finska inbördeskriget 1918. 

Stockholm: Atlantis AB S.23 
4
 Ibid. S.19 

5
 Malmi, Timo & Järvelä, Ari, 2009. Slaget om Tammerfors. Ögonvittnen från finska inbördeskriget. Falun: 

Fischer & CO S.12 
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3.3 Svenska brigaden 

De vita hade olika frivilliga grupper som kom till Finland och bistod dem. En av dessa 

grupper hade värvats från Sverige och hade dryga 1000 man som förstärkte de borgerliga vita. 

Specialister i gruppen placerades i de effektiva truppförbanden och ungefär 500 man från 

Sverige bildade en egen truppavdelning som kom att kallas den Svenska brigaden. Inom den 

Svenska brigaden var dessa frivilliga personer från olika samhällsklasser. Bland annat ingick 

reportrar, bönder, arbetare och studenter i Svenska brigaden.
6
 Svenskarna ansåg sig själva ha 

bidragit med den hjälpen som behövdes i kriget och känslan av stolthet var stor över 

åstadkommandet.
7
 Svenska brigaden rekryterade fler soldater och kom att omfattas av ungefär 

800 man som installerades i frihetskampen i mars månad år 1918. Efter att Tammerfors intogs 

förlorade brigaden en betydelsefull mängd soldater och brigaden kom att upplösas i maj 

månad samma år efter inmarschen i staden Helsingfors.
8
 

I avseende till en svensk mobilisering stod Sverige för militär skolning och vapensmuggling 

till Finland. Utöver Svenska brigadens deltagande bistod Sverige med träning och utbildning i 

eldstrid samt kulspruteteknik för de finska soldater som tog sig till Sverige för att sedan 

skicka de tillbaka ut i kriget. I Stockholm fanns ett hemligt förvar för vapen och med dessa 

utrustades de svenska frivilliga innan de mobiliserades och åkte iväg till kriget i Finland.
9
  

År 1918 mellan månaderna februari och mars skickades de första trupperna ut till det finska 

inbördeskriget. De svenska frivilliga soldaterna fick uppleva olika åsikter kring deras 

deltagande. Svenska frivilliga soldater ansåg sig själva som frihetsbekämpar medan 

vänstersocialister visade sin missbelåtenhet över deras deltagande. 
10

   

 

 

 

 

                                                 
6
 Ibid. S.14 

7
 Ibid. 

8
 Svenska brigaden. http://www.ne.se/lang/svenska-brigaden, Nationalencyklopedin, hämtad 2014-05-21. 

9
 Andersson, Rainer, 1999. Vad gjorde du i Finland, far? Svenska frivilliga i inbördeskriget 1918. Estland: 

Sahlgrens förlag Ab S.54ff 
10

 Näsman, Jan-Olov, 1999. Till Finlands räddning och Sveriges heder. Svenska Brigaden i finska 

inbördeskriget. Falun: Akka tidskrift Hösten 99 S.85 
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4. Forskningsläge 

Kring forskningsfältet om finska inbördeskriget år 1918 råder det delade meningar om vad 

kriget i sig handlade om. Huvudsakligen är kriget en tolkningsfråga och forskare tolkar olika 

saker där å ena sidan att kriget var en frihetskamp, eftersom Finland fick sin självständighet 

det året, å andra sidan menar andra forskare att det var en klasskamp mellan borgare och 

socialister. Den tidigare forskningen om finska inbördeskriget är stort och därför avser jag att 

presentera ett par tongivande verk nedan ur den tidigare forskningen som kan få representera 

det övriga forskningsfältet. Jag har valt dessa forskare av följande orsaker: de diskuterar 

klasskampen, ögonskildringar som vittnar om livet under krigets förlopp, att bilden av finska 

inbördeskriget är i ständig utveckling, frihetskriget och svenska soldaters deltagande.  

Heikki Ylikangas menar att forskningen kring finska inbördeskriget framställs främst som en 

klasskamp mellan de borgerliga vita och de kommunistiska röda men också att andra forskare 

anser att kriget framställs som en frihetskamp. I Heikki Ylikangas bok Vägen till Tammerfors 

diskuterar han striden mellan de vita respektive de röda. Författaren menar att så fort en 

självständighet uppnåtts är det omöjligt att undgå att vapen tas till för att bestämma vem som 

ska styra landet. Med klasskamp menas striden mellan fattiga och rika. I boken får man ta del 

av tiden före inbördeskriget och hur det intensifierades steg för steg och hur den ryska 

revolutionen var en bidragande faktor för inbördeskrigets utbrott. Det problematiska i 

Ylikangas bok kan vara att inbördeskriget främst handlar om Tammerfors när man tittar på 

incidenten. Men genom en grundlig läsning inser man att slaget om vilken sida som vann 

avgjordes i Tammerfors. Ylikangas bok ger min undersökning en bredare förståelse för 

soldaternas tankemönster gällande varför de möjligtvis deltog i kriget.  

Timo Malmi och Ari Järveläs bok Slaget om Tammerfors handlar om skildringar från 

ögonvittnen från inbördeskriget. En viktig poäng som lyfts upp i denna bok finns i förorden 

och som menar att bilden av kriget är ständigt i förändring. Vad som menas med detta är att 

forskare och författare, journalister etcetera har börjat forska och undersöka inbördeskrigets 

förlopp och de aktörer som fanns med. En annan poäng som kan vara av värde är att boken 

lyfter upp att det fattas någon form av en gemensam syn på incidenten. I denna bok får man ta 

del av soldater och civilas egna berättelser via 250 insamlade texter vilket kan jämföras med 

den undersökning jag tänker göra. 
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Rainer Anderssons bok Vad gjorde du i Finland, far? handlar om de svenska frivilliga som 

deltog i finska inbördeskriget. Boken lyfter upp olika händelser från personer i finska 

inbördeskriget och deras återgivanden framställer hur dessa människor levde och agerade. En 

vital poäng att ha i åtanke är att Andersson poängterar att boken inte är till för att ta reda på 

sanningen för vad som hände i kriget utan syftet är att söka en förståelse för svenskarnas 

deltagande. I boken får man ta del av ögonvittnesskildringar. I likhet med Anderssons bok så 

syftar min undersökning till att förstå svenskarnas deltagande och här kan en jämförelse 

mellan min undersökning göras. 

Jan-Olov Näsmans bok Till Finlands räddning och Sveriges heder diskuterar om finska kriget 

1918 var ett inbördeskrig eller ett frihetskrig och återger vägen till Finlands självständighet 

och hur det blev ett inbördeskrig. Näsmans beskrivning av kriget är att de var ett inbördeskrig 

eftersom medborgare i samma land stred mot varandra och att med frihetskrig menas att det 

var en kamp för Finlands oberoende och självständighet. Upproret baserades på ett missnöje 

som befolkningen kände över de sociala orättvisor och förtryck som fanns. Näsman lyfter upp 

att svenska samhället inte var enat om Svenska brigadens deltagande i kriget och menar att 

alla uppfattade inte de svenska frivilliga soldaternas deltagande som en kamp för befrielse och 

i synnerhet inom den svenska vänstern där man tyckte att detta var ett klasskrig. En annan 

poäng som Näsman belyser är att Svenska Brigaden utgjordes av amatörer av män från olika 

samhällsklasser och att kampen utgjordes mellan två amatörgrupper de vita respektive de 

röda. Med amatörgrupper menas trupper som saknade militärutbildning eller att den 

militärutbildning som de hade var otillräcklig. Näsmans bok är vald eftersom den i synnerhet 

berör Svenska brigadens insatser i Finland 1918 och vad de svenska frivilliga soldaternas 

insatser betydde för Finland samt vad som motiverade dessa soldater att frivilligt gå med i 

Svenska brigaden. Motivationen som vissa soldater hade var att somliga ville kämpa för 

social rättvisa medan andra ansåg att det var deras plikt att försvara sitt grannland och att man 

deltog för svenska nationens ära menar Näsman. Näsmans tankar och resonemang kommer att 

jämföras med min undersökning. 

Frilansjournalisten Allan Sandström diskuterar och redogör i sin bok Finlands Frihetsväg 

1917-1918 för incidenterna kring finska inbördeskriget med fokus på general Mannerheims 

insatser. Boken kan tyckas vara en novell men har en grundlig källhänvisning i slutet av 

boken. Källorna består huvudsakligen av olika tidskrifter och den samtida debatt som var 

aktuell under den perioden. Sandströms bok redogör steg för steg för krigets händelseförlopp 
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åren 1917-1918 och hur incidenterna kom att påverka och starta finska inbördeskriget. I likhet 

med den röda sidans förfrågan om hjälp från Ryssland sökte sig den vita sidan för hjälp från 

utlandet och general Mannerheim tyckte att hjälp för den vita sidan sänkte deras moraliska 

insats och ställning. Skulle ett tyskt nederlag ske hade den vita sidans ställning och relation 

mellan västmakterna försämrats. Av den anledningen tyckte Mannerheim att ingen hjälp 

direkt skulle ske medan Svinhufvud tryckte på att hjälp behövdes och på så vis kom hjälpen 

från Svenska Brigaden. Det vitala är att boken visar bilden av att den vita sidan hyste ett 

ständigt agg mot Rysslands deltagande, påverkan på kriget och bolsjevikväldet. Denna bok 

ger en bredare uppfattning kring motivationen bakom svenska frivilligas deltagande. 

Den tidigare forskningen som jag tänker använda mig av kommer att jämföras med min 

analys av mitt empiriska material.
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Utöver de böcker presenterade under detta avsnitt finns ytterligare forskning, för den intresserade, skriven av  

 Hülphers Walter E. 1918. Personliga upplevelser under Finlands frihetsstrid 1918 Stockholm: Svithiod 

 Näsman, Jan-Olov, 1999. Till Finlands räddning och Sveriges heder. Svenska Brigaden i finska 

inbördeskriget. Falun: Akka tidskrift Hösten 99 S.81-102       

 Magnus, Julihn, 1996. Svenska frivilliga till det vita Finlands hjälp 918: stabsofficerare och Svenska 

brigaden. Stockholm: Militärhögskolan          

  Boëthius, Axel, 1920. Svenska brigaden: en skildring från Finlands frihetsstrid på föreningen Finlands 

vänners uppdrag/Utg. Av Axel Boëthius. Med bidrag av B. Appelberg 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

Mina teoretiska utgångspunkter utgår från Peter Aronssons tillvägagångssätt och historiska 

metod för meningsutbyte och Eric Hobsbawms historiska metod och begrepp om invented 

traditions. 
12

 Jag använder mig av Aronssons teori för att undersöka hur svenska frivilliga 

soldaters deltagande i finska inbördeskriget legitimeras och motiveras genom att samtiden 

återkopplas till historiska händelser. Hobsbawms teori, uppfunna traditioner, använder jag 

mig av för att undersöka hur propagandamaterialet och brevmaterialet framställer hur 

politiska metoder implementeras i samhället för att locka till sig svenska frivilliga soldater i 

finska inbördeskriget samt idealbilden för hur manlighet framställs. Nedan kommer jag att 

presentera mer utförligt deras teoretiska tankegångar.  

 

 

5.1 Historiebruk 

Begreppet historiebruk innebär att man undersöker och analyserar källan. Forskaren 

reflekterar och undersöker hur och varför en händelse framställs samt vilket syfte händelsen 

har. Historieskrivning innebär tolkning av det förflutna. Historiebruk ger en ökad förståelse 

och kunskap om hur och varför samhällen förändras och utvecklas.  

Aronsson menar att de historiska berättelserna handlar om att öppna upp för en förhistoria för 

att sammankoppla till vår aktuella tillvaro. Undersökningen baseras på vilka vi människor är 

och har blivit genom historiens händelseprocesser.
13

 Historien är något som skapas och bidrar 

till 1) mening, 2) legitimitet och 3) förändring.
 14

 Nedan kommer jag att diskutera dessa tre 

punkter som Aronsson belyser. 

Aronsson menar att mening skapas genom att en händelse sätts in i en kontext. En 

undersökning baseras till exempel på soldaters deltagande i ett krig.
 15

 Det vitala med att 

skapa mening i historia är att den övervinner tidsaspekten vilket syftar till att en undersökning 

får mening dels genom att olika generationer får ta del av det skrivna verket och dels genom 

analysen och tolkningen av ett källmaterial. Genom att människor har ett utbyte av samlingar, 

                                                 
12

 Min översättning av Hobsbawms invented traditions är att han menar att traditioner är uppfunna. Invented 

traditions = Uppfunna traditioner. 
13

 Aronsson, Peter, 2004. Historiebruk – att använda det förflutna. Lund: Studentlitteratur S.13 
14

 Ibid. S.57 
15

 Ibid. S.58 
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berättelser och texter etableras ett meningsutbyte.
 
Forskaren kan, exempelvis, undersöka 

soldaters biografiska återgivanden och genom en tolkning av deras skildringar får deras 

berättelser mening vilket Aronsson menar är meningskapande.  

Det centrala för meningsskapandet är att det oftast är en förklaring av något annat. Forskaren 

får en bredare förståelse för kulturer, människor och olika historiska händelser genom att 

tolka vad berättaren har skrivit.
 16

 Forskarens subjektiva tolkning av en händelse eller en text 

är meningsgivande och meningskapande.  

Legitimitet etableras antingen genom att en, flera eller alla följande tre punkter berörs. "1) 

Uråldrig hävd; fortsatt en bas för äganderätt och territoriella krav 2) Delade offer och 

framsteg binder det förflutna till nuet 3) Min och Vår historia - identitetsarbete för både 

individer och grupper genom representation i offentligheten."
17

  

I punkt ett, ”uråldrig hävd”, diskuteras kungarnas äganderätt och hur deras barn ska ärva 

kungarnas rike och rikedomar.
 18

 En forskare kan analysera texter och brev som berättar om 

den ädla historien och samtidigt få en koppling till nuet genom att folk vill skapa en 

förändring i nuet. Människor vill förändra samhället genom att inte ha en kung som styr och 

på så sätt finns det en koppling mellan det förflutna och nuet.  

I punkt två, diskuteras att de flesta kulturer har ett ursprung av någon form som binder det 

förflutna med framtiden eller nutiden.
19

 Förslagsvis menar Aronsson att den kristna 

historiekulturen har en koppling till nutiden genom att den ersattes av moderniteten. Det 

förflutna avvisades för att etablera något nytt. Kopplingen mellan detta är att det moderna 

kom till genom avvisandet av de kristna traditionernas inverkan på samhället.   

I punk tre,
 
diskuteras släktträd där människors intresse är att analysera det förflutna för att 

skapa en identitetskänsla mellan att ha en koppling med det förflutna och nuet.
 20

 En soldat 

kan referera till krig som hände förr där nationen gick ut som vinnare för att motivera sitt 

deltagande. 

                                                 
16

 Ibid. S.61 
17

 Ibid. S.62 
18

 Ibid. 
19

 Ibid. 
20

 Ibid. S.63 
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Förändring sker genom att meningsgivandet kan kritiseras och ska kritiseras. Genom kritiken 

sker en förändring.
 21

 Forskaren kan, exempelvis, undersöka kvinnornas ställning under början 

av 1900-talet och kritisera hur de behandlades för att skapa en förändring för kvinnornas 

ställning i vår tid eller framtiden. Förändringen och utvecklingen sker genom viljan och 

tanken om något bättre för framtiden eller nuet.
 
Med hjälp av de resonemang som Aronsson 

utvecklar om meningsskapandet som historisk metod vill jag belysa de aspekterna och 

återkoppla till Svenska brigaden. 
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5.2 Skapandet av traditionen 

I undersökningen vill jag komplettera Aronsson med Hobsbawm eftersom Hobsbawm har 

varit tongivande för historievetenskapen och det är hans studier av traditioner som kommer att 

användas för uppsatsen samt återkopplas till Svenska brigaden.  

Hobsbawm diskuterar begreppet ”uppfunna traditioner”
 22

 och menar att traditioner är 

uppfunna under en viss era i syfte till att etablera och legitimera idéer och handlingar för att 

en viss grupp ska växa och stärkas i samhället. Hobsbawm menar att begreppet är en samling 

praktiker som är etablerade av de högre uppsatta och genom ett taktiskt tillvägagångssätt 

bidrar detta till följeslagarnas acceptering för att implementera vissa tankemönster, ideal och 

normer i det offentliga. Dessutom försöker man fortsätta den kamp man etablerat och 

installerat genom att återkoppla till det förflutna och de konflikter som kan bygga upp 

”traditionen”.  

Begreppet tradition måste skiljas från vanliga traditionella samhällen och uppfunna.
 23

 De 

uppfunna traditionerna brukar oftast refereras till rykten. Rykten som skapas för att samla 

massan till att göra uppror och på så sätt skapas en tradition. Vanliga traditionella samhällen 

erbjuder en känsla för förändring eller det motsatta att inte vilja ha en förändring. Vanliga 

traditionella samhällen erbjuder en dubbelhet vilket uppfunna traditioner inte gör.  

Uppfunna traditioner praktiserades antigen officiellt eller inofficiellt. Hobsbawm fokuserar på 

det officiella och menar att detta praktiserades politiskt. 
24

 Det inofficiella inkluderade sociala 

strukturer i form av sociala grupper och deras organisering. Dessa traditioner skapades under 

1900-talet i syfte till sociala och politiska förändringar. Dessa skapade traditioner hade sociala 

grupper och sociala relationer för att känna en samhörighet och skapa en identitet i samhället. 

De nya traditionerna gjorde det samtidigt svårt för de traditionella praktikerna att styra ett 

samhälle vilket bidrog till att nya metoder behövde implementeras för att styra samhället och 

oftast fanns det politiska tankar som låg bakom de nya metoderna. De nya politiska metoderna 

kunde bestå av ceremonier, hyllningsfester, hjältar, symboler och nya helgdagar i syfte att få 

de politiska tankebanorna att växa och att locka till sig nya soldater till armen.
 
 

 

                                                 
22

 Hobsbawm, Eric & Ranger, Terence, 1983. The invention of tradition. New York: Cambridge University S.1 
23

 Ibid. S.2 
24

 Ibid. S.263 
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6. Tillvägagångssätt 

För att kunna undersöka Svenska brigadens material mer utförligt har jag använt mig av 

textanalys som vidare diskuteras under detta avsnitt.   

 

 

6.1 Metodologiska verktyg 

Termen textanalys syftar på ett flertal analysmodeller som en forskare kan utgå ifrån. En 

forskare kan välja att noggrant undersöka och analysera en text, exempelvis, genom ett 

strukturalistiskt, arketypiskt eller biografiskt sätt som beskrivs i Nilsen m.fl. bok Att möta 

texten.
25

 Texter kan tydas och förklaras ur en mängd olika perspektiv. Dessa texter kan sätts in 

i ett större sammanhang eller på en mer detaljerad nivå för att undersöka specifika 

meningsuppbyggnader och vilka tilltalsord en text innehåller. Analysmodellen som jag tänker 

använda mig av undersöker själva texten, har texten som utgångspunkt och riktar intresset 

mot själva verket. Analysmodellen är ”den genetiska-biografiska metoden” 
26

 som jag 

kommer att gå in mer detaljerat på lite längre fram under detta avsnitt. 

Det kvalitativa angreppssättet handlar om att tolka källan. Fokus ligger på lingvistiska 

yttranden. Textanalys är viktigt och många ämnen som filosofi, religionshistoria och 

litteraturvetenskap använder sig av denna metod. Knut Kjeldstadli är en norsk historiker vars 

huvudsakliga arbetsområden är socialhistoria och arbetarhistoria. Kjeldstadli menar att 

”Texttolkning är ett kvalitativt sätt att närma sig forskning.” 
27

 Dessutom lyfter Kjeldstadli 

också upp att avsikten med texttolkning är att det innehåller ”kvalitativa tekniker”
28

 som 

syftar till att ta reda på ”om något fanns, vad något var och betydde.” 
29

 

Den kvalitativa textanalysen eller de kvalitativa teknikerna som används hjälper forskaren att 

tolka meningarna med hjälp av ett par exempel.
 30

 En viktig tanke är att i den kvalitativa 

tekniken kan forskaren kombinera kvantitativ och kvalitativ metod. 

                                                 
25

 Nilsen, Berseth Kaj & m.fl. 1998. Att möta texten. Litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur 
26

 Ibid. S.54 
27

 Kjeldstadli, Knut, 1998. Det förflutna är inte vad det en gång var. Lund: Studentlitteratur S.176 
28

 Ibid. 
29

 Ibid. 
30

 Ibid. 
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Kjeldstadli fastställer att texttolkning har tre riktningar, 1) kartlägger meningen med språket 

2) undersöker budskapet i texten och 3) forskaren skildrar meningen och budskapet med egna 

ord för läsaren.
31

 Forskaren kan ställa frågor för att begripa sig på budskapet eller ställa ord 

mot varandra för att ge mening åt texten. Forskaren kan genom att noggrant läsa och 

undersöka orden, meningarna och uppbyggnaden av texten skapa en djupare insikt om 

innebörden och meningen med det skrivna verket.
32

 Kjeldstadli påpekar ytterligare att detta 

sätt att tackla, bearbeta, undersöka, forska och analysera en text ger en bredare förståelse för 

texten.
33

 

Genom att rikta intresset mot själva texten försöker forskaren att förklara och återberätta med 

egna ord resultatet av textens bakomliggande orsaker. Syftet är att försöka förstå sig på 

verkets orsakssamband. Verket avgör vad forskaren ska söka efter. Denna metod som återges 

och beskrivs i Att möta texten kallas för den genetiska-biografiska metoden.
 34

 Tekniken i 

metoden syftar till att själva texten får en betydande inverkan för forskningen. En 

sammankoppling mellan själva biografiska återberättandet och texten öppnar upp för en 

undersökning av detaljerade egenskaper i själva skriften. Forskaren kan, exempelvis, 

undersöka ett brev som har återberättats av en soldat och analysera soldatens framställning av 

krigets händelseförlopp, ordval, tankemönster och soldatens funktion i kriget.   

Den genetiska-biografiska metoden ingår i den historiska-biografiska forskningen och 

tillvägagångssättet i denna metod ingår i ett led av tre riktningar.
 35

  I den första riktningen 

undersöker forskaren meningen med innehållet, temat, stilen och språket. Texten arbetas med 

hjälp av en historisk kontext. I den andra riktningen undersöker forskaren författarens liv. 

Fokus ligger på att ta reda på fakta och få kunskap om författarens liv genom olika källor. I 

den tredje och slutliga riktningen gör man en jämförelse och sammanställning av det skildrade 

livet i texten och detaljer från historisk fakta för att ange belägg för det biografiska 

skildrandet. Den genetisk-biografiska metoden blir givande och produktiv endast när 

forskaren undersöker texten i ett större sammanhang för att få en förståelse och ökad kunskap 

om enskilda personers liv i en historisk kontext. Den genetiska biografiska metoden används 

                                                 
31

 Ibid. S.178 
32

 Ibid. S.179 
33

 Ibid. S.180 
34

 Nilsen, Berseth Kaj & m.fl. 1998. Att möta texten. Litteraturteori och textanalys ur fyra perspektiv. Lund: 

Studentlitteratur S.54 
35

 Ibid. S.58f 
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av en forskare för att rikta fokus på textens meningsuppbyggnad och ger själva texten en stor 

påverkan för själva analysen.  

Av de tidigare nämnda anledningarna och beskrivningen om den genetiska-biografiska 

metoden väljer jag detta sätt att analysera mitt material. Undersökningens fokus riktas på 

själva skriften och hur meningen i språket framhäver manlighetsidentitetskapande och 

legitimering av deltagandet i källmaterialet. Metoden, för mig som forskare, innebär ett 

förhållningssätt som fokuserar på textens meningsuppbyggnad, struktur och ord. När jag 

studerar och analyserar citaten undersöker jag vilka resonemang och tankemönster finns kring 

idealet av manlighet och hur soldaternas deltagande legitimeras samt motiveras. 
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7. Källmaterial och källkritik 

Det empiriska materialet för uppsatsen kommer att bestå av olika slags material. Tanken från 

början var att analysera stridsberättelserna och de biografiska återgivanden som fanns på 

krigsarkivet. Efter en noggrann undersökning av volymerna, som finns i krigsarkivet, visade 

det sig att stridsberättelserna var för få för att få en bred uppfattning kring svenska soldaters 

deltagande och av den anledningen har jag valt att stärka materialet för min uppsats med 

propagandamaterial, tidningsurklipp, sånger och brev. 

Källmaterialet består av inkomna handlingar i form av brev från soldater som deltog i kriget 

och propagandamaterial. Dessa inkomna handlingar är biografiska återgivanden skrivna av 

officerare och soldater samt propagandamaterial som finns på krigsarkivet i Stockholm. För 

att hitta de inkomna handlingarna söker man på Arkivnamnet ”Svenska Brigaden”, serierubrik 

”Inkomna handlingar”. Längden på breven skiljer sig allt ifrån, där ett brev av dessa är 

ungefär 60-70 sidor långt, ett annat brev på 14 sidor långt och det brev som är kortast är drygt 

fyra sidor långt. I breven får man ta del av deras liv i kriget och hur de bland annat tog över 

Tammerfors. Breven är skrivna och daterade under månaderna mars, april och maj 1918. 

Arkivsamlingen innehåller 37 volymer och oerhört många handlingar. Jag har analyserat 

serierna ”Koncept”, ”Protokoll”, ”Inkomna handlingar” och ”Rullor, Liggare, Journaler”. Jag 

utelämnade att analysera serien ”Räkenskaper” eftersom jag inte är intresserad av Svenska 

brigadens ekonomiska resultat. I arkivet finns ungefär femtio brev som jag har analyserat och 

då har jag främst fokuserat på serierna ”Koncept” och ”Inkomna handlingar”. Mitt 

huvudsakliga material kommer att utgöras av propagandamaterialet och brev materialet. 

Ett av breven är skriven av före detta chefen för Svenska brigaden, överste Wetzer. I sitt brev 

beskriver han hur svenska soldater stupade i kriget och vart deras kroppar transporteras till. 

Utöver det ger överste Wetzer en mer detaljerad rapport om vad som hände utanför 

Tammerfors den 28 mars 1918 och hur Svenska brigaden mobiliserade sig i Uleåborg. I 

Uleåborg fanns utbildning för svenska frivilliga soldater för att få kunskap om att organisera 

sig i strider. 

Ett annat brev är skrivet av Calle Dillner som kallar sig själv för en krigsbroder. Calle skriver 

brevet till en annan svensk soldat och återger i sitt brev att en lördagskväll den sjätte april 
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1918 kapitulerade resten av staden Tammerfors. I Calles brev får man ta del av en berättelse 

som beskriver hur andra grupper gav upp och hur soldaterna vaktar staden. 

Ett tredje brevet är daterat den 10 april 1918 och återberättar hur intagandet av Tammerfors 

har orsakat att många husbyggnader har brunnit ner och hur staden ser ut. Dessutom beskriver 

soldaten hur massavrättningar av de röda fångarna sker för varje dag som går. 

Dessa brev, bland många andra, är skrivna av soldater och personer i Svenska brigaden av 

olika rang som återberättar soldatlivet under det finska inbördeskriget. Något att ha i åtanke är 

att vissa brev saknar namn eller att färgen har försvagats vilket har gjort svårt att läsa. 

Propagandamaterialet utgörs av sånger, hyllningstal och tidningsurklipp för den Svenska 

brigaden. Ett av hyllningstalen som tillägnades i hedersfesten för Svenska brigaden i 

Riddarhuset måndagen den 29 april 1918 beskriver sorgen bakom soldaterna som stupade 

under kriget men samtidigt hur ärofyllt sönerna av Sverige krigade i fiendeland och hur de 

segrade. 

En av sångerna heter ”Svenska Brigadens Marsh” och musiken är skapad och komponerad av 

Per Jansson och skriven av E. Waller Hülphers. I sångens text får man ta del av hur Sverige 

ska kriga mot våldet och hotet som existerar i Finland och hur Sverige förtjänar en sång för 

sitt deltagande. 

Tidningsurklippen visar olika budskap angående Svenska brigaden beroende på om tidningen 

är vänster eller högerinriktad. Det är svårt att kunna urskilja vad tidningarna heter och vilken 

politisk inriktning de förespråkar, eftersom de enbart är urklipp ur tidningar men med tanke på 

vad de skriver kan man göra en tolkning åt vilken politiskinriktning de lutar. De som var mer 

åt höger var exempelvis för kriget och de som var mer åt vänster var emot kriget. Syftet är att 

visa hur, propagandafaktorn, media kan konstruera och framställa bilden av hur 

manlighetsidealet bör vara oavsett politisk inriktning. Ett av tidningsurklippen har rubriken 

”Svenska brigadens mottagande. En imponerande hyllning för hjältarna beredes. Stockholm i 

flaggskrud.”  Tidningsurklippet framställer hur soldaterna är hjältar och hur de mottogs av 

samhället, samt bilden av att vara soldat. 
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7.1 Källkritik 

Thurén anser att skriftliga källor som dagböcker och brev är lämningar och minnen från det 

förgångna som återberättar vad som hänt i det förflutna. En central punkt som lyfts upp av 

Thurén är att i undersökningen ska dessa källor inte undersökas om de är efterlämningar eller 

återgivanden utan snarare ur vilken aspekt forskaren vill undersöka källorna.
36

 Han menar att 

forskaren kan välja mellan att undersöka och läsa de ur kvarleveaspekten eller 

berättelseaspekten.
37

 Min undersökning baseras på den senare eftersom jag analyserar vad 

som har hänt i finska inbördeskriget. 

Thurén diskuterar begreppet tendens och menar att när en källa själv återger information kan 

det finnas möjlighet att personen ifråga återger sina egna intressen istället för vad som 

verkligen skett. En vital poäng som Thurén belyser är att tendenser kan hittas i nästan alla 

källor vilket kan tolkas som att källan ändå måste få en möjlighet för undersökning.
38

 Tendens 

är relevant för min analys eftersom jag undersöker det normativa i källorna. 

Uppsatsens styrka är att materialet består av olika sorts material som belyser flera olika 

perspektiv. Exempelvis, tas medieperspektivet med i form av tidningsurklipp, 

propagandaperspektiv i form av sånger och hyllningstal och breven i form av att soldater och 

officerare återberättar tillvaron och deltagandet i kriget. 
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 Thurén, Torsten, 2005. Källkritik. Stockholm: Liber S.94 
37
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38
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8. Urval och avgränsning 

Då jag är ute efter att bilda mig en uppfattning om svenska frivilligas deltagande och hur de 

framställs i inbördeskriget har jag valt att fokusera på brev från ett flertal personer som deltog 

i kriget och propagandamaterial. Undersökningen syftar inte till att ta reda på om svenska 

soldater agerade moraliskt rätt. Syftet är att försöka finna förståelse för svenska soldaters 

deltagande och hur detta motiveras i källmaterialet.  

 

Jag har valt att dela in urvalsprocessen i två steg där jag började med att göra en översikt över 

de inkomna handlingar och ser vad de innehåller. Därefter väljs vilka inkomna handlingar 

som ska undersökas mer utförligt. Efter att ha undersökt omkring femtio brev och över tio 

volymer av Svenska brigadens arkivsamling har jag valt att behandla brev och dagorder, 

stridsberättelser och propagandamaterial. Mycket av materialet har varit skadat och svårt att 

läsa eftersom färgen på texten har skadats och då har jag valt ut det som kan läsas. Detta kan 

göra att mer fakta kunde ha undersökts men för att komplettera materialet har jag valt att 

använda mig av tidigare forskning som komplement samt tidningsurklipp och 

propagandamaterial från Sverige som sekundärt material för att visa vad samtiden tyckte om 

Svenska soldaters deltagande. Vad jag menar är att jag har gjort ett totalurval där jag i princip, 

gått genom de flesta inkomna material i sökandet för vart det ger mest information om 

svenska soldaters deltagande. De biografiska framställningarna i form av brev berättar om 

livet och tillvaron som svensk soldat i Svenska brigaden och soldaternas aktioner. 

Propagandamaterialet visar tendenser på hur manlighetsidealet framställs samt på vilka sätt 

deltagandet motiveras och legitimeras. 

 

Thorsten, Thurén menar i sin bok Källkritik att det inte riktigt finns någon gräns för vart man 

drar linjen för ett urval men emellertid kan man utgå från tre punkter som han lyfter upp: 

 

 Ett urval är skevt om fakta undanhålls som är relevanta utifrån det valda perspektivet. 

 […] om den som har gjort urvalet har anledning att dölja hur urvalet är gjort. 

 […] om ytterligare information ändrar helhetsbilden.
39

 

 

                                                 
39

 Ibid. S.86 
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För att urvalet ska vara av betydelse måste man utgå från det perspektiv man valt att 

undersöka källan. Perspektivet avgör vad som är relevant och väsentligt för uppsatsen. Utifrån 

mina frågeställningar har jag valt att utgå från breven och propagandamaterialet, eftersom det 

perspektiv jag tänker använda mig av är att undersöka hur deltagandet legitimeras och 

motiveras i kriget samt hur manlighetsidealet framställs. 
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9. Analys 

Under detta avsnitt diskuteras och analyseras mitt empiriska material genom att återkoppla till 

Hobsbawm och Aronssons teorier. I analysen vill jag dessutom använda mig av Claes 

Ekenstams resonemang kring hur manlighetsidealet uppfattades i början av 1900-talet.
 40

 

Ekenstams tankegångar bidrar till en förståelse för vilka och varför vissa egenskaper för 

manlighet var eftersträvansvärda under finska inbördeskriget. Jag har valt att presentera och 

redogöra mitt empiriska material tematiskt. Nedanstående citat är utvalda på grund av de 

indikationer som återges för hur manlighet framställs och samtidigt för hur deltagandet 

motiveras och legitimeras. Citaten utgår från ett par hyllningstal, en sång, tidningsurklipp, 

offentliga uttalanden i brevprotokoll och stridsberättelser i form av brev. Jag kommer 

dessutom undersöka likheter och/eller skillnader med den tidigare forskningen. 

 

9.1 Ideal och normer i Svenska brigaden  

Hedersfesten för Svenska Brigaden, Karl-Erik Forsslund 

”Ett tåg skrider fram, en våg glider fram längs Bottenhavets strand. Ett 

dödståg – söner av Svearnas stam, som fallit i frändeland. En våg av sorg – 

men en fröjd tillika. De föllo segrande, ärorika med blankaste vapen i hand. 

De drogo ut som en yngling går till sitt första möte en kväll. De stormade 

fram i sin brusande vår som en vårstorm mot isiga fjäll. De kände ej svek 

eller tvekan – alla de föllo som unga örnar falla för krypskytt i skymmande 

snår. […] De gjorde sin plikt – nej, vida mer. Fast unga, de dogo som män. I 

hjältar, I trogne, kring Ert baner skola ynglingar fylka sig än! Till hjälp, i 

alla som ännu vörda en bragd, vars sådd våra barn få skörda! […] Till hjälp 

åt dem, som offra sitt blod för det svenska, vårt arv, vår själ- vår frihet, vår 

mansdom som ännu stod rakryggad i ve och väl! Till kamp mot högt eller 

lågt tyranni – Vår frände, så stående. Du stark och fri som vi i ve och väl! 
41

 

 

Ovanstående citat är ett hyllningstal för de Svenska frivilliga soldaterna i Svenska brigaden. 

Detta hyllningstal hölls av Karl-Erik Forsslund på hedersfesten i Riddarhuset Stockholm. 

Hobsbawms idéer om uppfunna traditioner visar på hur det offentliga och de politiska 

teknikerna i samhället kan komma att skapa ett ideal, tankesätt och handlingssätt. Dessutom 

lyfter Hobsbawm upp tanken om att man skapar traditioner genom en grund som syftar till att 

                                                 
40

 Ekenstam, Claes. Manlighetens kriser & kransar: mansbilder och känsloliv. I Sekelskiften och kön. Göransson, 

Anita (red), S. 57-96. Stockholm: Prisma, 2000 
41

 Krigsarkivet Stockholm, Arkivsamling: Svenska Brigaden. Serierubrik: Inkomna Handlingar. Volym nr 20 
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skapa någon form av identitet. Genom att skapa denna identitet kan man implementera ett 

ideal och tankemönster. Första meningen symboliserar och tyder på att ”tåget som skrider 

fram” är de svenska brigadisterna. Detta tåg är ”sönerna av Svearnas stam” vilket visar på 

tanken om en gemensam grund och identitetstillhörighet. De svenska brigadisterna tillhör 

”Svearnas stam” men vad innebär denna fras? Genom vidare analys av de följande 

meningarna kan vi se att frasen ”Svearnas stam” innebär att skydda det svenska riket. De 

svenska frivilliga soldaterna känner en särskild tillhörighet med det svenska riket och 

hyllningstalet är ett sätt att påverka soldaterna att handla och tänka på ett särskilt sätt. 

Hyllningstalet visar ytterligare en förbittring mot Rysslands deltagande i Finland. ”Till kamp 

mot högt eller lågt tyranni” visar vilken motivation Svenska brigaden hade i det finska 

inbördeskriget vilket var att förgöra hotet från ryssarna och hjälpa ”vår frände”. Orden ”plikt”, 

”unga, de dogo som män”, ”hjältar”, ”trogne”, ”vår mandom” syftar på det mansideal som 

skapas i sådana hyllningstal och ceremonier. Dessa tekniker i det offentliga skapar ett ideal 

och egenskaper att sträva efter. Orden tyder på att en svensk frivillig soldat som deltar i kriget 

måste offra sig själv i kriget för Sverige och Finland och den heder som står på spel. Med 

andra ord att vara en ung man och hjälte som stupar i kriget för sitt land är den ultimata bilden 

av manlighet och eftersträvansvärda egenskaper. Ytterligare menar Hobsbawm att detta är 

också ett tillvägagångssätt från de högre uppsatta just för att stärka en särskild grupp och i 

detta fall gruppen Svenska brigaden. Denna grupp gör också att soldaterna i Svenska brigaden 

känner en viss tillhörighet och på så sätt skapas en identitet som förstärks av de offentliga 

teknikerna. 

Aronssons historiska metod för legitimitet visar på att detta hyllningstal är också ett sätt att 

legitimera och motivera Svenska brigadens deltagande. Meningen ”Till hjälp, i alla som ännu 

vörda en bragd, vars sådd våra barn få skörda!” kan kopplas till punkt två i Aronssons tanke 

om legitimitet. Punkt två innebär att man försöker få till en förändring från det förflutna. Här 

vill Svenska brigaden få bort det tyranni som existerade och den hotbild som finns för att 

barnen i Sverige ska kunna leva ett liv i frihet och inte ett liv i krig. Genom att handla nu och i 

krig för att förändra samhället i Finland kan Sverige och Finland slå sig ur från hotet från öst 

vilket senare gör att barnen sår den skörd som de fått. Egenskaper som fosterlandskärlek, 

hjälte och plikttrogen blir eftersträvansvärda och på så sätt legitimeras och motiveras 

deltagandet och idealet om manlighet. 
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I detta citat finns en likhet med Näsmans forskning. Näsman har belyst brigadens funktion 

och vad som motiverade soldaterna att delta i kriget. Motivationen var oftast grundad i en 

känsla av samhörighet till något och menar att samhörighetskänslan baserades på den svenska 

nationen. Citatet ovan visar hur känslan att motivera, framställa och skapa ett ideal att sträva 

efter är berättigad genom ”för det svenska, vårt arv” vilket visar på en identitetskänsla. 

I Anita Göranssons (red) bok Sekelskiften och kön diskuterar Claes Ekenstam i sin artikel 

”Manlighetens kriser och kransar” olika ideala manligheter vid tre sekelskiften.
42

 Enligt 

Michael Kimmel var manlighetsidealt i kris i början av 1900-talet.
43

 Kvinnorna började ta 

avstånd från sina traditionella roller och värden. Kvinnorna började kämpa för att få mer 

rättigheter vilket hotade de manliga egenskaperna. Manlighetsidealet höll på att feminiseras 

när kvinnor tog avstånd från de traditionella värdena. George L. Mosse menar att detta var en 

av de största orsakerna till att den moderna framväxten av manlighetsidealet framställer 

egenskaper som disciplin, heroisk, ärbarhet, viljekraft och starkt krigiska eftersträvansvärda 

vilket var allmänt accepterad i Europa under början av 1900-talet.
44

 Idealbilden för manlighet 

under början av 1900-talet var synonymt med bland annat självständighet, styrka, mod, 

ärbarhet och heroisk.
45

 Manlighetsidealet kom också att innefatta egenskaper som 

aggressivitet, en stark fysik och manlig sexualitet.  

I likhet med de tankeutbyten Ekenstam för, visar hyllningstalet i Riddarhuset en känsla av 

ärbarhet för att ha ”Svearnas stam” som en identitetskänsla och något att försvara. Det 

heroiska med att vara soldat är att försvara fosterlandets ljusa framtid och detta leder till ett 

ideal och egenskaper att sträva efter. 
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Svenska Brigadens Marsch  

”Framåt i stormen, fram i dånet, framåt vid stridstrumpetens ljud mot 

våldet, hatet, hotet, hånet, vi gått på hjärtats kungabud mot dem, som 

Finlands frihet skaka. Slut våra svenska led idag att möta hugg med hugg 

och slag med dödens lie ge tillbaka. Låt oss ge Sverige än en sång, framåt 

till strids som förr en gång. Och stupa vi på blodad bana, skall ryktet prän- 

ta våra namn fanna, då blir oss gott i dödens famn, ja, våra bragder skola 

mana en framtids ätt till lust och mod att våga själv sitt liv, sitt blod, när 

gamar efter byte spana. Framåt, framåt till evig ära. En stund som nu är 

Gud oss nära!” 
46

 

 

Svenska brigadens Marsh är titeln på sången skriven av E. Waller Hülphers och komponerad 

av Per Jansson. Sånger är också ett tillvägagångssätt och en teknik i syfte att påverka och 

implementera handlingsmönster och tankemönster inom det offentliga. En sorts 

propagandametod. Vid närmare analys av orden ”våldet, hatet, hotet, hånet” visar på att de 

som deltog och de som förespråkade att svenska frivilliga soldater skulle ut i krig var 

motiverade av tanken om ett hat mot öst. Här skapas en grund av hat i sången och hatet blir 

någon sorts gemenskap i marschen mot hotet. Hotet i sig tyder på att ”Finlands frihet” står på 

spel och att detta måste skyddas till varje pris. Genom att sjunga och använda sig av denna 

teknik kan en samhörighet skapas och en identitet i syfte att implementera ett handlingssätt 

och detta handlingssätt blir att stå emot våldet från öst för att skydda Finlands frihet. I samma 

anda används propaganda här som medel. Orden ”Låt oss ge Sverige än en sång, framåt till 

strids som förr en gång” tyder på att man skapar kärlek till sitt land i kombination med ett hat 

mot fienden. Meningen ”ja, våra bragder skola mana en framtids ätt till lust och mod att våga 

själv sitt liv, sitt blod, när gamar efter byte spana” indikerar på manlighetsideal och 

egenskaper att sträva efter. Här ska man handla på ett särskilt sätt genom att uppoffra sitt eget 

liv och på så sätt vara en förebild för kommande generationer. De kommande generationer ska 

kunna se upp till de handlingar, egenskaper och tankemönster som de svenska frivilliga 

soldaterna utförde för att sedan handla på samma sätt. Manlighetsidealet framställs genom att 

soldaten har egenskaper som offrandet av sitt eget liv, modighet, styrka och fosterlandskärlek.  

Hobsbawms historiska metod tyder på att dessa tekniker och metoder i form av sånger är ett 

tillvägagångssätt för att påverka och få de politiska tankemönstren att växa samt att få de nya 

generationerna och nya soldaterna att lockas till armen och på så sätt skapas och framställs 

eftersträvansvärda egenskaper för idealet av manlighet. 
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Detta kan dessutom kopplas till Aronssons historiska metod, legitimitet, punkt tre. I punkt tre 

kan den kommande generationen titta på det förflutna för att skapa en identitetskänsla. Orden 

”slut våra svenska led”, ”strids som förr en gång” antyder på en koppling med det förflutna 

där strider var något vardagligt och en sorts stolthet för soldaterna. Här görs en koppling med 

det förflutna för att frambringa och skapa en identitetskänsla och på så sätt legitimerar och 

motiverar sitt deltagande och idealet för manlighet. Ytterligare kan de kommande 

generationerna titta på det förflutna genom att se på vad svenska frivilliga soldater åstadkom, 

handlade och bidrog med för att legitimera och motivera sina egna handlingar och ideal. 

Citatet ovan kan jämföras med Ylikangas forskning. Ylikangas lägger tyngden och vikten på 

att kriget är en klasskamp mellan borgerliga vita och kommunistiska röda. Det jag ser i själva 

sången och citatet är att motivationen och syftet med deltagandet skiljer sig mot att det är en 

klasskamp utan sången tyder på att deltagandet legitimeras och motiveras genom att försöka 

slå sig ur våldet från öst för att få sin frihet och på så vis är skillnaden att kampen här tyder på 

en frihetskamp. Dessutom kan man se inslag som påminner om Allan Sandströms forskning. 

Inslag som hotet och våldet som tyder på ”våldet från öst” är också en av dessa idéer som 

motiverar soldaternas deltagande i kriget. 

Citatet kan också kopplas till Ekenstams tankeutbyten kring manlighetsidealet under början av 

1900-talet. Ekenstam lyfter upp att Theodore Roosevelt, USA:s president i början av 1900-

talet, ansåg att civilisationens framsteg grundades på att manlighet måste innefatta egenskaper 

som kampinstinkt. Avsaknad för passion och energi att utvecklas och sträva framåt i livet 

ansågs omanligt. Dessutom måste män våga slåss för nationen för att inte anses vara feminina. 

47
 

I likhet med Ekenstams resonemang kring Roosevelts tankemönster ser jag att citatet lyfter 

upp egenskaper som modig, styrka, en vilja att slåss för nationen och kampinstinkt 

eftersträvansvärda. 
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Till minne av landsmän som kämpat och fallit. Uttalanden om Soldater som deltog i kriget. 

”Till den tappra Svenska brigaden. Till hjältarna som offrade sina liv för Finlands frihet. 

Med varmt deltagande och tacksamhet av mödrar som från striden lyckligt återfingo sina 

söner.”
48

 

Ovanstående citat ingår i ett brev där människor som har varit inblandade på något sätt i 

kriget uttalar sig om soldaternas deltagande. Detta citat är uttalat av två mödrar till någon av 

soldaterna som frivilligt deltog i kriget. Första meningen visar en känsla av hjältemod och en 

bild av hjältar som ingår i Svenska brigaden. Soldaterna offrade sina liv för den viktiga 

friheten. Den frihet som kom att vara en viktig faktor för Finlands framtid. Dessa soldater som 

frivilligt deltog i kriget kom hem välbehållna och mödrarna uttrycker deras tacksamhet för 

deras deltagande och att de finns hemma oskadda. Mödrarna i detta sammanhang bidrar till att 

framställa och skapa bilden av vad manlighet är genom att lyfta upp egenskaper som, heroisk, 

mod, styrka, uppoffrande av sitt eget liv och fosterlandskärlek. Deras uttalanden tyder på att 

en soldat, man, bör offra sitt liv för Finlands frihet och ta värvning för de hjältemodiga i 

Svenska brigaden för att anses vara en man. På så sätt framställs och skapas 

manlighetsidealet.  

Enligt Hobsbawm praktiseras uppfunna traditioner antingen officiellt eller inofficiellt. Citaten 

är ett sätt att låta uttalanden visa vad människor tyckte och kände kring svenska frivilliga 

soldaters deltagande på ett offentligt sätt. Detta är en metod att låta mödrarna uttala sig i syfte 

till sociala och politiska förändringar. De som läser dessa uttalanden kan få en känsla av vad 

manlighet innebär och på så sätt påverkas att frivillig delta i krig för att den ultimata bilden av 

manlighet är ha dessa eftersträvansvärda egenskaper som att offra sitt liv i krig. 

Citatet kan också kopplas till Aronssons punkt två där delade offer och framsteg binder det 

förflutna med nutiden. Friheten här tyder och innebär ett framsteg som soldaterna bidrog med. 

Dessutom de soldater som kom att bli offer i kriget är något som delas med soldatkollegorna 

och de som hyste sympati för offren i Svenska brigaden. Detta bidrar till att manlighetsidealet 

som innebär att man offrar sitt liv i krig legitimeras och motiveras genom dessa framsteg. 

Ekenstam belyser Sven Hedins tankar och resonemang kring manlighetsidealet. Hedin menar 

att militärtjänst och att delta i krig för att försvara nationen disciplinerar och uppfostrar 
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männen till att följa ett eftersträvansvärt ideal för manlighet. Egenskaper som disciplin, 

kampinstinkt och fosterlandskärlek blir centrala och eftersträvansvärda. 
49

 

I likhet med Ekenstam ser jag att citatet belyser en känsla av soldater som deltog i kriget där 

mödrarna är tacksamma för deras deltagande och att detta deltagande uppfostrade soldaterna 

till att följa dessa centrala egenskaper som disciplin, kampinstinkt och fosterlandskärlek.  
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Till minne av landsmän som kämpat och fallit. Uttalanden om Soldater som deltog i kriget. 

”Vi tacka dem för detta trogna mod som här vid polens is ej slöt att brinna. Vi tacka dem för 

allt det ädla blod de för vår framtids räddning låtit rinna.”
50

 

Detta citat visar också tendens på att soldaterna behövde offra sina liv för att vara ultimata 

män. Första meningen visar på ett mod som inte tog slut. Den andra meningen visar på en 

tacksamhet för soldaternas deltagande och hur de bidrog för en räddning för Finlands 

utveckling och framtid. Orden ädla, blod, räddning tyder på att manlighetsidealet innebär ett 

offrande av sitt liv för en frihet och att man deltar i krig eftersom det anses vara det ädlaste en 

soldat, man, kan göra. På så sätt implementeras sociala koder som tyder på att mannen 

frivilligt ska delta i krig och offra sitt liv oavsett om man klarar sig eller inte så är detta det 

ultimata sättet att vara man på.  

Hobsbawm menar att uppfunna traditioner innehåller flera olika sorters praktiker som på 

något sätt ska komma att implementera olika tankemönster i ett samhälle. Dessa uttalanden 

som är offentliga och som allmänheten kan ta del av är en praktik som utövas i mån för att 

implementera och påverka det sociala samhället till ett särskilt tankemönster. Tankemönstret i 

detta sammanhang innebär att manlighetsidealet skapas och framställs genom att frivilligt 

delta i krig och fullfölja det genom att offra sitt liv för att framställas som hjälte. 

Aronssons punkt två är också relevant i detta citat eftersom soldaterna blir offer och offrar 

sina liv för Finlands framtid och på så sätt binder dåtiden med nutiden. Detta gör att offrandet 

av sina liv legitimerar och motiverar manlighetsidealet eftersom soldaternas deltagande görs 

för Finlands framtid, utveckling och frihet. 

Citatet kan återigen kopplas till Hedins resonemang som Ekenstam belyser. Jag finner att 

citatet visar att manlighetsidealet innefattar egenskaper som kampinstinkt, offrandet av sitt 

eget liv, modighet och disciplin som eftersträvansvärda. Dessutom kan citatet kopplas till 

Roosevelts tankemönster. I detta citat ser jag att egenskaper som fosterlandskärlek och en 

strävan att försvara nationen centrala. Soldaterna gör det genom en energi och en vilja att 

utvecklas och för att anses vara manliga. 
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9.2 Legitimitet 

Gunnar Castrén, Till Svenska brigaden 18 Maj 1918 

”[…]vi veta att det […] som fört dessa svenskar […] en djup känsla av plikt 

och av ädla svenska traditioner. […] Då i den grå forntiden Rurik gjorde sig 

till herre över oordnade ryska horder, då ställde han första gången svensk, 

västerländsk samhällsordning mot ryskt barbari, och den världshistoriska 

mission som i hans gärning framträder, den sökte Sverige sedan under 

århundraden med växlande lycka fullfölja, tills nu Svenska Brigadens verk 

står fram som den sista länken i en lång kedja.[Sic] Den mission är strid för 

Väster mot Öster, för kultur, samhälle och ordning mot barbari och anarki, 

för germansk ande mot slaviskt kaos, för uppbyggande handling mot 

förödelse och förintelse och upplösning.” 
51

 

 

 

Gunnar Castrén, en filosofie doktor och docent i estetik som var verksam under andra hälften 

av 1920-talet och drygt hela 1930 talet, är en av många som skriver om Svenska brigaden och 

i hans hyllning till brigaden beskriver han att dess verksamhet syftade till att förebygga kaos. I 

ovan nämnda citat redogör Castrén för bland annat att den Svenska brigaden är en viktig länk 

för ”Väster mot Öster”, där Sveriges funktion för västlandet var viktigt i kampen mot Öst. 

Kaoset i sig tyder på Rysslands inblandning som han refererar till, Väster mot Öster. Tanken 

här förklarar att svenskarna och den vita sidan hyste agg mot de ryska trupperna och 

Rysslands deltagande i Finland. Detta anses vara ett hot mot Finlands ljusa framtid. Orden 

”djup känsla”, ”plikt”, ”uppbyggande handling” visar en samhörighetskänsla och 

fosterlandskärlek. Plikten att strida och att Svenska brigaden är en grupp som kommer att 

rädda Finland från all hot är motivationen bakom deltagandet och på så vis legitimerar detta. 

Handlingarna som soldaterna gör kommer att vara positiva i den bemärkelsen att försvara 

landets ljusa framtid. Fosterlandskärleken och försvarandet av nationen motiverar soldaterna. 

 

Aronssons punkt två och tre kan kopplas till detta citat och kopplingen mellan dåtiden och 

nutiden innebär att hotet som har existerat förr har besegrats samtidigt som citatet belyser en 

identitetskänsla med ”svenska traditionerna”. Svenska brigadens handlingar kommer att 

försvara fosterlandet och Finland gentemot hotet från öst för att Finland ska kunna leva ett 

fredsamt liv utan depression, tvång och våld. Framställningen som Castrén porträtterar ger en 

motivation för soldaterna och legitimerar deltagandet genom att lyfta upp dåtidens handlingar 

och peka på att Svenska brigadens deltagande kommer att föra Finland mot en ljusare tid. 
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Citatet visar på att deltagandet för med sig förändring till det bättre och skapar en 

identitetskänsla genom att koppla till de traditioner som existerat förr. Svenska brigaden har 

en viktig funktion enligt Castrén och behövs för att kampen inte ska förloras.  

 

 

Svenska brigadens mottagande. En imponerande hyllning för hjältarna beredes. 

Tidningsurklipp. 

[…] Då brigaden anländer spelar Svealifgardes musikkår ”Sverige”. […] 

Dessförinnan kommer brigaden emellertid att hälsas af f. d. 

kammarrättsrådet dr J. Östberg. […] Spårvägstrafiken får ej hindras, utan 

skall kolonnen dels marschera vid sidan af spårvagnsspåren […]Vid afresan 

hade tusentals människor samlat sig, som äfven då ägnade brigaden sin 

hyllning. […] Vid Svenska brigadens högtidliga afresa på onsdagen från 

Helsingfors öfverlämnades till öfverste Hjalmarson genom öfverstelöjtnant 

Arnberger från svenske direktören Emil Zimmerdahl, Viborg, 10,000 mark 

för Svenska brigadens räkning,[…] Donators skrifvelse löd: Till Svenska 

brigaden öfverlämnas denna summa som medel dels för beredande afen 

angenäm öfverresa för brigadens medlemmar, dels och hufvudsakligen för 

att användas till förmån för de efterlefvande efter de svenska frihetshjältarna 

som stupat å Finlands jord.” 
52

 

 

Detta citat är uttaget från ett tidningsurklipp. I detta citat kan man ta del av det mottagande 

svenska frivilliga soldater får. Tidspunkten är ungefär vid tiden då Svenska brigaden håller på 

att upplösas. Första meningen visar på musikkåren hyllar soldaternas hemkomst offentligt. 

Soldaterna mottas av kammarrättsrådet och ”tusentals” människor hade samlats just för att 

hylla soldaterna och Svenska brigadens deltagande. Svenska brigadisterna fick dessutom en 

donation på 10 000 mark som ett tack och hyllning för soldaternas deltagande och det de 

uträttade i Finland. Detta kan kopplas till alla tre punkter om legitimitet som Aronsson 

belyser. Det första är att dessa soldater gjorde det de ville göra för att få till en förändring och 

genom förändringen skapas en identitet. Denna identitet baseras på den gemensamma grunden 

om att frigöra Finland från våldet. Orden ”till förmån för de efterlefvande efter de svenska 

frihetshjältarna som stupat å Finlands jord” indikerar dessutom att svenska soldater som 

överlevde kriget har en koppling till de stupade soldater som ses som hjältar. Hur legitimeras 

och motiveras soldaternas deltagande? Citatet ur tidningsurklippet visar på att dessa offentliga 

metoder och tekniker såsom donationer som ett tack för deras deltagande och ett offentligt 
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mottagande med en musikkår mer eller mindre legitimerar och motiverar deras deltagande 

och gör det acceptabelt att gå med i Svenska brigaden.  

Kopplingen med Aronssons teori är att soldaterna gör detta med en grundtanke och 

motivation om att deras handlingar, deltagande och tankemönster i kriget kommer att påverka 

en förändring till det bättre och de politiska metoderna och teknikerna stärker deras 

deltagande. 

Enligt Hobsbawm har dessa offentliga tillvägagångssätt också ett syfte som måste beröras och 

belysas. Genom att soldaterna offentligt får ett tack av tusentals deltagande människor i någon 

slags hyllningsceremoni påverkas och implementeras ett tankemönster om att locka folk till 

ett ideal och handlingssätt. Sista meningen i citatet indikerar på egenskaper att sträva efter. 

Idealet bygger på att soldaterna som dog i kriget är frihetshjältar och något att sträva efter. 

Genom att donera dessa pengar och skrivelsen i donationen legitimerar och motiverar detta 

idealet om manlighet och på så sätt skapar ett ideal att sträva efter.  
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Calle Dillners Stridsberättelse 

"Här i staden anses vi visst som ett slags påhäng. Alla blänga surt. Inte en 

blomma ha vi fått och när vi bada på kommendering i tropp få vi betala 

2f.50. Det är storartat. Vi åto på det där matstället vid fabriken, hela 

brigaden, därifrån blevo vi bortkörda av finnarne, och nu spisa finska 

trupper där, som erhålla bröd och smör vid varje måltid. Så ej vi. Vad är 

meningen. Nu strider jag enbart för Sveriges fallande ära. För intet annat. 

Absolut inte." 
53

 

 

Calle Dillners stridsberättelse har mycket intressanta slag av vad som hände i kriget och ger 

en personlig inlevelse till hur soldaterna tyckte och kände. Dillner återger tillvaron i 

Tammerfors och känslan av hur de mottogs av människor där. Första meningen visar på att 

soldaterna sågs som ”ett slags påhäng”. Folk såg ner på dem och tyckte illa om svenska 

frivilliga soldater. De blev inte behandlade på ett bättre eller uppmuntrande sätt och tyckte 

inte om tillvaron. Citatet visar också på skillnaden mellan vilka måltider som fanns för 

svenska frivilliga soldater och ”finnarne”. Orden ”Vad är meningen, Nu strider jag enbart för 

Sveriges fallande ära. För intet annat. Absolut inte” visar på känslan och motivationen bakom 

Dillners och kanske många andra svenska frivilliga soldater i det finska inbördeskriget.  

Dillners tankemönster och handlingar kan kopplas till Aronssons punkt tre vilket berör en 

tanke om identitetskänsla och en samhörighet till något för att legitimera och motivera sina 

handlingar, deltagande, tillvaro och ideal. Identitetskänslan som Dillner bygger upp och 

refererar till är samhörigheten med den egna nationen Sverige och hur viktigt detta är för 

honom. Han strider för att Sveriges ära inte ska falla och inte för något annat. Vad kan 

Sveriges ära betyda? Det kan ha många olika betydelser och tolkningar men i detta 

sammanhang kan tolkningen innebära att de svenska frivilliga soldaterna är en hjälp från 

Sverige för att befria Finland från hotet, våldet och hatet som berövar Finlands frihet och 

framtid. Detta motiverar och legitimerar mer eller mindre Dillners egna tankar och handlingar 

om att hans deltagande är acceptabelt och viktigt för Sverige. 
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Svenska brigaden upplöst. Dess officerare i audiens hos konungen. Tidningsurklipp. 

”Konungen mottog officerarna med stor vänlighet och lär bland annat ha 

uttalat sin beundran för det mod och den uthållighet som kommit dem att 

övervinna så många svåra strapatser samt sin tillfredställelse över att under 

hela Finlandsvistelsen ingen som helst slitning eller oenighet förekommit 

varken inom brigaden eller mellan densamma och finska jägarkåren.
54

 

 

Citatet kommer från ett tidningsurklipp och visar hur soldaternas deltagande legitimeras. Här 

kan vi ta del av kungens mottagande och hur detta beskrivs ute i det offentliga. Kungen uttalar 

sin beundran för soldaternas mod som har bidragit till att övervinna alla hinder och Finlands 

frihet. Utöver det beskrivs också relationen och känslan mellan Svenska brigaden och finska 

jägarkåren hur bra den är och hur bra alla soldater uppförde sig. Att självaste kungen uttrycker 

sina innersta känslor och tankar om brigaden är en oerhört stark maktfaktor för att legitimera 

och motivera deltagandet. Soldaterna kan ha en strävan efter att hitta orsaker för att motivera 

och legitimera sina handlingar och deltagande i kriget. När konungen träder fram och uttalar 

hur bra Svenska brigaden har gjort ifrån sig och hur viktiga de är för Finlands frihet kan detta 

innebära den ultimata motivationen och legitimeringen av deras deltagande och på så sätt 

accepteras detta. 

Citatet kan kopplas till Aronssons punkt tre vilken innebär att soldaterna kan försöka hitta sätt 

för att skapa sig någon form av identitet och en känsla där man vill acceptera, motivera och 

legitimera sina handlingar och sitt deltagande i det finska kriget. Genom att konungen 

offentligt uttalar sig och tar emot officerare och soldater från den Svenska brigaden samt 

lyfter upp deras viktiga funktion påverkas deras tankemönster. Detta kan göra att soldaterna 

hittar sin motivation och legitimerar sina handlingar via konungens uttalanden. Hobsbawm 

menar också att dessa offentliga metoder och tekniker är ett sätt att påverka och implementera 

ett särskilt tankemönster för allmänheten. Konungens offentliga framträdande är metoden och 

tekniken som influerar människorna i samhället eftersom han är överhuvudet. 
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General Mannerheims brev 

”Några förebrådde mig, att jag ville vara med och skjuta värnlösa 

människor. Har icke hela Finland varit värnlöst i deras händer, hava de 

skonat samhället? De äro icke människor, vilddjur, som skall utrotas, äro 

de. De hava inget som hälst existensberättigande och därför skola de bort.” 
55

 

 

Mannerheims brev är väldigt långt, ungefär 70 sidor långt. I hans brev finns inslag av hur man 

bland annat tog över Tammerfors, hur en soldat bör uppträda, hur man rekryterade soldater till 

Svenska brigaden och mycket mer. Detta citat visar på vilken känsla som general 

Mannerheim hyste och influerade soldaterna i Svenska brigaden med. Första meningen visar 

på att han kritiserades för att han ville skjuta ”värnlösa människor”. Därefter trycker han på 

att hela Finland har varit värnlöst på grund av de människor som styrde och att de har förstört 

hela det samhället. Detta är den orsak han menar har varit den drivande faktorn för sitt 

deltagande eftersom dessa ”vilddjur” till människor inte har ”skonat samhället”. De är 

”vilddjur” som behöver utrotas och de är inte berättigade till en existens. Väldigt färgstarka 

ord och kraftfulla sådana vilket visar på motivationen och viljan till att delta i kriget. 

Mannerheims uttalanden kan tolkas på olika sätt men ett sätt att tolka hans deltagande är att 

han vill ha en förändring genom att inte låta det finska samhället styras av ”vilddjur” enligt 

honom och genom att ”utrota” dessa ”vilddjur” kan en förändring ske genom att låta andra 

styra istället. 

Aronssons punkt ett kan kopplas till detta citat eftersom Mannerheim vill ha en form av 

förändring. Här vill Mannerheim att dessa ”Vilddjur” inte ska ha inflytande och styrande över 

Finland. Genom att gå ut i krig och delta i konflikten som existerar i Finland vill man få en 

förändring och inte låta andra människor styra och förstöra samhället. Detta är ett sätt att 

legitimera sina handlingar i finska inbördeskriget genom att lyfta upp att en förändring måste 

ske och inte låta dessa ”vilddjur” till människor styra. 
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10. Diskussion och slutsatser 

Under detta avsnitt diskuterar jag resultatet av min analys och jämför resultatet med den 

tidigare forskningen. Jag kommer också att reflektera över min metod och mina teorier. 

Avslutningsvis ger jag förslag till vidare forskning. 

Genom att ha använt och analyserat olika typer av material för undersökningen har detta 

hjälpt att få en ökad förståelse för hur manlighetsidealet framställs och på vilka sätt 

soldaternas deltagande legitimeras och motiveras. Skapandet och framställningen av 

manlighetsidealet och legitimitet hör samman. Legitimitet skapas genom att en viss typ av 

manlighet, såsom hjältemod, framställs som eftersträvansvärd i materialet. Breven har bidragit 

med soldaternas och officerarnas skildringar och hur de uppfattar sig själva medan 

propagandamaterialet har visat inslag på hur de politiska och offentliga metoderna influerar 

samhället. Den genetiska-biografiska metoden har bidragit stort till mitt tillvägagångssätt och 

förhållningssätt för hur jag ska analysera och undersöka mitt empiriska material. Metodens 

fokus har varit att låta själva texten ge stor inverkan för analysen. Ord, meningar och språket i 

texten är centralt och ska undersökas för att förstå meningen med texten. Jag hade kunnat 

välja andra textanalys metoder men valde den genetiska-biografiska metoden av ovanstående 

anledningar. 

En tänkvärd infallsvinkel som jag kunde känneteckna i resonemangen för varje citat var att 

legitimeringen av deltagandet i kriget och framställningen av manlighetsidealet kopplades 

oftast till något i det förflutna. Dessutom var Sverige ett underlag för identitetstillhörighet och 

tanken om förändring upprepades flitigt. Svenska frivilliga soldater valde att delta eftersom de 

ansåg att deltagandet var berättigad genom att bidra med en förändring till det bättre och detta 

motiverade Svenska brigadisterna. De motiv som blir synliga i materialet är fosterlandskärlek, 

försvarandet av nationen, offrandet av sitt eget liv, frihetskämpe och förändring till det bättre. 

Hobsbawms historiska metod om att traditioner är uppfunna och Aronssons historiska metod 

om legitimitet har varit till stor hjälp för att förstå varför resonemangen oftast är kopplade till 

något i det förflutna. Claes Ekenstams tankar och resonemang kring hur manlighetsidealet 

uppfattades under början av 1900-talet har hjälpt mig att förstå varför vissa egenskaper 

framställs som eftersträvansvärda eftersom Kimmel menade att manlighetsidealet var i kris på 

grund av att kvinnorna strävade efter utökade rättigheter och tog avstånd från sina 

traditionella värden och roller. Av den orsaken menar George L. Mosse att manlighetsidealet 
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kom att innefatta, bland annat, egenskaper som disciplin, heroisk, ärbarhet, viljekraft och 

starkt krigiska. Hedin och Roosevelts tankemönster som belyses i Ekenstams artikel visar 

också att egenskaper som kampinstinkt, fosterlandskärlek, disciplin, modighet och offrandet 

av sitt eget liv för nationen är eftersträvansvärda. I likhet med de tankeutbyten och 

resonemang Ekenstam för ser jag att de egenskaper som är eftersträvansvärda i källmaterialet 

var att soldaten deltar i kriget för att framställas som hjälte, heroisk, ärbarhet, frihetskämpe, 

fosterlandskärlek och modig. Dessa egenskaper innefattar det eftersträvansvärda 

manlighetsidealet. De uppfunna traditionerna i ett samhälle återkopplar oftast till det förflutna 

för att genom olika tillvägagångssätt i det offentliga påverka och influera människorna till att 

tänka och handla på ett särskilt sätt. Detta kunde man ta del av i propagandamaterialet. Där 

finns inslag av hyllningstal, sånger och ceremonier i form av offentliga mottaganden för 

Svenska brigaden.  

Legitimeringen av deltagandet kunde resoneras på olika sätt men hade oftast en grund i det 

förflutna och en grund i nationen Sverige samt att en förändring behövdes. Dillners 

stridsberättelse indikerar på att Sverige är en motivering till hans deltagande och på så sätt 

uppfattar detta som en legitimering av sitt deltagande i kriget. General Mannerheim lägger 

tyngd på en förändring behöver ske och att dessa ”vilddjur” inte ska få styra Finland. 

Förändringen är tanken bakom legitimeringen av deltagandet. Tidningsurklippen visar på hur 

de stora offentliga mottagandena som är en form av propagandateknik påverkar bilden av 

Svenska brigaden, skapar och framställer manlighet och legitimerar deltagandet. Sången, som 

oftast är ett starkt medel för propaganda, visar på hur man återkopplar till det förflutna för att 

legitimera deltagandet samt hur man skapar bilden av manlighet och påverkar tankemönstret. 

Hyllningstalet i Riddarhuset ger en indikation på hur manlighet framställs och skapas genom 

en koppling till nationen. De offentliga uttalandena från mödrarna visar på hur 

manlighetsidealet framställs genom offrandet av sitt liv i kriget och att offrandet i sig är ett 

sätt att legitimera sitt deltagande. Gunnar Castréns citat visar på hur det svenska deltagandet 

motiveras och legitimeras genom att bidra till en förändring som skyddar Finland och den 

ljusa framtiden.  

Många av de resonemang och inslag av manlighetsideal och legitimitet påminner om inslag 

från den tidigare forskningen. I Allan Sandströms bok beskrivs vägen till frihet och hur den 

vita sidan kämpade för att få frihet och undersökningen visar hur citaten oftast kopplar 

Svenska brigadens deltagande som en väg och ett sätt för frihet. Ylikangas menar att kriget 
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har kallats för en frihetskamp och en klasskamp men att han argumenterar för att kriget är 

främst en klasskamp mellan röda och vita som utspelade sig i Tammerfors. Till skillnad från 

Ylikangas argumentation om att det främst är en klasskamp så har jag undersökt soldaternas 

och propagandamaterialets syn och framställning på saken och resonemangen i källorna 

refererar oftast till frihet som den största orsaken och motivationen bakom deltagandet med 

andra ord en frihetskamp. De som deltog i Svenska brigaden såg inte kriget som en klasskamp 

utan som en frihetskamp. Det jag menar är att min undersökning fokuserar på synen och 

framställningen av kriget och inte huruvida kriget egentligen ska förstås som ett klasskrig 

eller en frihetskamp. Näsmans resonemang kring motivationen bakom de svenska frivilliga 

soldaterna har likhet med Dillners uttalande. Dillner skriver att hans plikt och deltagande är 

för Sveriges ära och Näsman belyser att somliga soldater gjorde det för sin nation. Den 

tidigare forskningen har bidragit till en bred förståelse för bakgrunden till krigets orsaker. 

Genom detta arbete hoppas jag ha kunnat bidra med ökad kunskap och förståelse för hur 

manlighetsidealet framställs och skapas samt på vilka sätt deltagandet legitimeras och 

motiveras för den Svenska brigaden i det finska inbördeskriget. Genom olika kopplingar till 

det förflutna och en koppling till en samhörighetskänsla samt ett tankemönster om förändring 

till det bättre, skapas och legitimeras deltagandet och manlighetsidealet. 

 

10.1 Förslag till vidare forskning 

En väldigt intresseväckande analys och undersökning för vidare forskning kring finska 

inbördeskriget år 1918 kan vara kvinnornas ställning, funktioner, deltagande och tillvaro. 

Denna undersökning har visat på hur manlighetsidealet framställs och skapas samt hur 

soldaternas deltagande legitimeras men hur skulle kvinnornas ställning, funktioner, tillvaro 

och deltagande vara under denna era? Hur många kvinnor fanns med i kriget? Om de deltog, 

vad var deras funktioner? Jag har dock inte gett några större inslag av kvinnor i denna uppsats 

men det skulle vara intressant att se hur olika källor såg på kvinnornas deltagande, funktioner, 

ställning och tillvaro i finska inbördeskriget 1918. I Synnerhet är detta intressant eftersom 

kvinnorna under den eran inte hade så stort inflytande i samhället. 
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