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har du varit i något ordentligt slagsmål nån gång? ah faktiskt ok det var ett gängbråk 
jag var  med på ok då fick min kusin en sten i huvet en gatusten i huvet då vart det 
(1.0) innan vart det kompisar som bråka man ville gå dit å reda ut allting um men 
så finns det några som vill spela hjälten å tror att dom är jag vet inte vad um börja 
skrika åt 40 personer ”den som rör mig” nej ”den som rör min kusin jag knulla hans 
mamma” um till 40 personer um två av dom kanske inte har nån mamma (1.0) en 
av dom kanske älskar sin mamma he um asså man kan inte säga så där till 40 per-
soner nä du kan inte ens säga så till en människa men hellre till en än 40 um så då 
började bråket ok men det var det börja med att din kusin fick eller nä det börja med 
att nån det börja med en sockerbit ok he på ett café ja allt börja med he asså he allt 
började med en sockerbit å det slutade med 17 stygn eh häktet ja vad hände då med 
sockerbiten? alla ringer det kommer massa folk kusiner bröder um bästa kompisar folk 
som inte har nått å göra um e:h pu: rastlösa människor å folk som vill bara bråka um 
folk som söker spänning så helt plötsligt kolla man ah 50 pers där 40 pers där som 
ska börja slåss um ”ohf hur kommer det här gå” å ni är fortfarande inne på i X nej 
nej nu är vi [utanför [utanför ah åh sen så kommer det folk som vi känner då um jag 
kom med dom här andra dom  asså jag var inte där innan [nä just det [jag kom efter 
dom hade ringt um för jag ville du vet jag tänkte  brorsan är där fan jag kan ju inte 
bara stå här å titta på fan jag måste åka dit å um göra nånting åtminstone va där 
he å så gå så kommer ett par till grabbar så kommer våra lite äldre kompisar um å 
så går en kille fram till han ”va fan säger du för nånting?” så får han en smäll um 
så flyger alla på oss så blir det bråk där där där där och då var min kusin vid ett 
stängsel um så var det åtta pers på han um så många sprang ju för å hjälpa honom ah 
just det å så springer dom dit så det blir kanske åtta mot sex då  eller nånting um så 
blir två tre knockade han blir knockad de:: asså det går hur som helst å så får han en 
sten i huvet  så han ramlar ba ner um men det här vet inte vi om ok förstår du  för 
ni är nån annanstans asså vi är längre ner ja vid ett garage um å så springer en kille 
förbi ”ah han känner inte jag igen” ”pang” ger man en säger ba ”ah han är inte från 
Z” å så skriker han ”om nån rör mina kusiner jag kommer knulla hans mamma” så 
ger man också får man själv en smäll um så tittar man bak så han din kompis gett 
honom en smäll asså det var som Braveheart har du sett den filmen um ((fniss)) asså 
det är totalt slagfält  ah alla ba ja ja känner du inte igen han han kanske var på väg 
å springa till bussen jag vet inte nä men han såg skum ut han sprang upp ifrån um 
så jag ger han gav han en smäll man fick ju också      massa smälla själv ja (3.0) 
det är det värsta bråket jag har vart med om tror jag ah jag förstår det så kom det 
massa polisbilar å kom det äldre grabbar med bilar å jagade folk jagade oss ok å så 
ringde man sina kusiner asså det från en sockerbit asså det kan hamna till mord um 

- It started with a sugar cube. And it ended with 17 stitches and jail, 
a young man tells me, in a story about the biggest fight he 
was ever in. It started with a joke, a sugar cube thrown at the 
wrong person and escalated into a fight with 40 or 50 people.
- It was like Braveheart, the movie. A total battle field.

Statistical sources show that young men are the most common 
users of  violence and the most common victim. However, 
they say little about what violence means for young men. 
This study investigates how young men, with a documented 
history of  violence, talk about their own use of  violence, and 
how they construct identities when talking about violence. 
The study is based on a fieldwork at a youth detention home 
in Sweden, where the young men were taking part in the 
treatment programme Aggression Replacement Training 
(ART). When talking about violence, the young men regulate 
social relations to both other men and to women. The stories 
are based on the young men’s understanding of  how a man 
is supposed to behave, and the own use of  violence is talked 
about in terms of  self-defence, defending friends, as restrained 
and as justified.
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