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Sammanfattning 
Unga män i Sverige idag förknippas ofta med sociala problem vilket också understödjs av 

aktuell statistik som visar att det är unga män mellan 16 och 24 år som i störst utsträckning 

blir utsatta för misshandel och utmärker sig vad det gäller andelen misstänkta våldsbrott. Den 

här studien syftar till att undersöka hur till synes vanliga unga män ser på sig själva som män, 

vilket utrymme våld har i deras vardag och om, och i så fall på vilket sätt, våld är en del i 

deras manliga identitetsskapande. Slutsatsen av undersökningen är att de unga männen har en 

stereotyp bild av vad manlighet generellt står för. Däremot är de själva något ambivalenta vad 

det gäller sin egen identitet som män, och är ännu inte redo att gå alltför långt bortifrån den 

stereotypa bilden av hur en man anses ska vara. I undersökningen framgår också att våld inte 

är något normaliserat för dessa unga män. Det är snarare så att de varken tycker om eller 

söker sig till våld annat än om nöden kräver, eller om de kommer i kontakt med det indirekt 

via media eller som åskådare vid t ex slagsmål. Våld är okej om det betraktas på distans, och 

som sådant fyller det en funktion i det manliga identitetsgörandet.  

Nyckelord: unga män, maskulinitet, identitet, våld, Sverige 

 

Abstract 
Young men in Sweden today are often associated with social problems, which also is 

supported by the current statistics showing that there are young men between 16 and 24 that 

most have become victims of abuse and stand out in terms of the proportion of violent crime 

suspects. This study aims to examine how seemingly ordinary young males see themselves as 

men, what space violence has in their daily lives and whether, and if so, in what way violence 

is part of their male identity. The conclusion of the study is that the young men have a 

stereotypical view of what masculinity in general represents. However, they are themselves 

somewhat ambivalent when it comes to their own identity as men, and are not yet ready to go 

too far away the stereotype of how a man is considered to be. The study also shows that 

violence is not something that is normalized for these young men. Rather, they do not enjoy 

or seek out violence other than where it is needed, or if they come in contact with it indirectly 

through media or as spectators at public fights. Violence is okay if viewed at a distance, and 

as such it fills a function in making male identity. 

Key words: young men, masculinity, identity, violence, Sweden 
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INLEDNING 
I Sverige är mäns utövande av våld ett stort socialt problem som drabbar både barn, kvinnor 

och andra män. När man tar del av olika media får man intrycket av att det också är ett 

växande problem och att andelen unga män som är involverade i våldshändelser, både som 

offer och förövare, ökar. Även unga kvinnor är emellanåt föremål för rubriker, och då ofta 

som offer för sexuellt våld, men det är unga män som är fotbollshuliganer, involverade i 

misshandel, eller ägnar sig åt gängrelaterat våld.  

Under större delen av mitt yrkesverksamma liv har jag arbetat med kvinnors rättigheter i ett 

internationellt perspektiv. Ett av de problemområden som är gemensamt för kvinnor över hela 

världen är våld mot kvinnor, oftast av en närstående man i hemmet men även av män i det 

offentliga rummet. I arbetet med frågor om våld mot kvinnor har fokus legat på utsatta 

kvinnor, och väldigt lite av kraften har ägnats åt män och på förebyggande insatser. När jag så 

av en händelse stötte på en annons om ett projekt som handlade om att förebygga ungas våld 

ur ett genusperspektiv blev jag genast nyfiken. Projektet, som heter Frihet från våld, riktar sig 

till skolor och universitet och handlar om att utveckla våldsförebyggande insatser för unga 

mellan 13 och 25 år. I samtalsgrupper diskuteras vilken betydelse åskådarrollen har före, 

under och efter en våldshändelse. Genom att fokusera på åskådaren och inte på förövaren 

möjliggörs diskussioner om attityder och beteenden kring våldet. Vidare anges på projektets 

hemsida att forskning visar att våldsförebyggande arbete som har en medveten ansats att 

förändra stereotypa föreställningar om kön, har större effekt både vad gäller förändrade 

attityder och beteenden. En central faktor är att se unga män som positiva drivkrafter i detta 

förändringsarbete.
1
  

Utifrån denna information beslutade jag mig för att i mitt uppsatsarbete ta reda på mer om vad 

attityder kring genus kan ha för påverkan på mäns benägenhet att använda våld. Jag bestämde 

mig också för att fokusera mig på den svenska kontexten där medvetenheten om könsroller 

och jämställdhet är relativt hög i jämförelse med många andra länder. 

I den här uppsatsen har jag valt att fokusera mig på unga män som går på gymnasiet, och med 

tanke på deras ännu unga ålder har utgångspunkten varit att fokusera på unga mäns våld mot 

andra unga män. Jag har velat undersöka vilken roll våld har i deras liv och vad de har för 

tankar kring sig själva som män. De studier jag tagit del av redogör för situationen sådan den 

                                                             
1
 www.ffv.me 
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ser ut i västvärlden, och har alltså inte uteslutande handlat om den svenska kontexten. Även 

om förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika länder i västvärlden finns också stora likheter, 

som det funnits anledning att undersöka.  

Uppsatsen börjar med att redogöra för syftet med studien samt vilken metod jag använt mig 

av. Sedan ger jag en bild av hur situationen ser ut genom att redogöra för aktuell statistik över 

våldshändelser där unga är involverade. Därefter kommer en introduktion till de olika 

förklaringsmodellerna kring mäns våld, och en redogörelse för min teoretiska utgångspunkt.  

I följande kapitel fokuserar jag på resultatet av min undersökning om unga mäns våld och 

manlighet. Genom att titta på relationen mellan dessa två begrepp och hur unga män förhåller 

sig till dem, har jag velat undersöka om det finns någon koppling mellan unga män, våld och 

maskulinitet. Uppsatsen avslutas därefter med en sammanfattande diskussion. 

 

SYFTE 
I den här uppsatsen har jag, genom intervjuer med fem unga män på gymnasiet, velat 

undersöka hur unga män i Sverige idag ser på våld och manlighet och om det finns någon 

koppling mellan synen på maskulinitet och våldsbenägenhet. Stämmer bilden av att våld är 

något normaliserat för unga män i Sverige idag, och varför är det framför allt unga män som 

både utövar och faller offer för våldet? De centrala frågeställningarna har varit: 

- Vad är våld och vilket utrymme har våld i unga mäns vardag? 

- Vad lägger unga män i ordet manlighet och hur ser de på sig själva som män? 

- Finns det en koppling mellan manlighet och våld och hur ser den i så fall ut? 

 

METOD 
Jag har intervjuat fem unga män som är 18 respektive 19 år gamla och går på gymnasiet i 

Stockholm och Huddinge, alla på teoretiska program. Det visade sig lite krångligare än vad 

jag tänkt mig att komma i kontakt med gymnasieelever, framför allt att få dem att ställa upp 

på intervju, men till slut lyckades jag genom bekanta få kontakt med unga män som var villiga 

att samtala med mig.  

Det är alltså inget randomiserat urval och intervjuunderlaget kan inte sägas utgöra en bild av 

hur unga män ser på manlighet och våld generellt i Sverige idag. Jag redogör enbart för 

inställningar och åsikter som representerar just denna grupp unga män.   
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Vid första kontakten med var och en av de fem unga männen beskrev jag vad uppsatsen skulle 

handla om, övergripande om vilka frågeställningar som skulle tas upp vid intervjun, att detta 

var helt frivilligt och att de skulle få vara helt anonyma. Jag förklarade också ungefär hur lång 

intervjun skulle vara och att jag gärna ville spela in samtalet om de gick med på det. De fick 

själva välja tid och plats för intervjun.  

I intervjuerna har jag utgått ifrån ett antal förberedda, semistrukturerade, frågor kring 

manlighet, kvinnlighet, jämställdhet, våld och kamratkultur. Jag hade med frågor om 

kvinnlighet, jämställdhet och kamratkultur då jag tänkte mig att det kunde tydliggöra de unga 

männens syn på sig själva och till manlighet generellt. Jag fördjupar mig därför inte specifikt i 

forskning inom dessa områden. Alla informanterna fick samma frågor. Under intervjuns gång 

ställde jag emellanåt följdfrågor för att de skulle få möjlighet att förtydliga sig, men utan att 

för den skull styra intervjun för mycket.  

Alla intervjuerna spelades in med informanternas medgivande, och ägde rum på ett café som 

varje informant själv valt. Även om det satt andra människor i närheten upplevde jag att 

informanterna i alla utom ett fall kände sig avslappnade och kunde tala fritt och ohämmat om 

frågeställningarna. I ett fall var informanten så stressad av hela situationen att jag valde att 

avbryta intervjun i förtid. Totalt sett fungerade dock den valda metoden bra, och jag tycker att 

jag har fått svar på mina frågeställningar. Det har också väckt nya frågor som jag gärna hade 

velat följa upp med informanterna, men då utrymmet för denna uppsats inte rymmer mer får 

det vänta till ett annat tillfälle. I uppsatsen är informanterna avidentifierade och jag refererar 

till dem som informant eller informanterna.  

Under studiens gång var jag i kontakt med två organisationer som arbetar med och har 

producerat material kring frågan om unga män, maskulinitet och våld; Ungdomsstyrelsen och 

Män för jämställdhet. Av dem fick jag information om vilka aktiviteter som inom detta 

område är aktuella idag, och jag fick också tips på litteratur i ämnet. Utöver det har jag 

tillägnat mig en del av den idag ganska omfattande forskningen som finns om maskulinitet 

och våld. 

 

BAKGRUND 
Män och manlighet är ofta nära förknippat med sociala problem. Män, och då särskilt unga 

män, begår brott, misshandlar, våldtar och utsätter sig själva för betydligt fler och större risker 

än vad kvinnor gör. De konsumerar även i högre utsträckning alkohol och narkotika. Denna 
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bild kan också i mycket understödjas av statistiska fakta, där män ofta är överrepresenterade 

vid vålds- och narkotikabrott.
2
 Det finns också en uppfattning, både bland beslutsfattare och 

allmänhet, att ungdomsvåldet har ökat, både i Sverige och andra delar av Europa, och 

företrädesvis det våld där unga män är involverade.
3
 För att få en bild av hur situationen 

faktiskt ser ut vill jag börja med att redogöra för vad aktuella studier visar. 

Kriminologen Hanns Von Hofer (2000) problematiserar föreställningen om att ungdomsvåldet 

skulle ha ökat. Enligt honom visar statistiken att andelen anmälda fall av kriminellt våld 

visserligen har ökat de senaste 30-40 åren, men att det i ett historiskt perspektiv har minskat, 

och att det på kortare sikt är mycket svårare att avgöra. Istället menar han att siffrorna är ett 

uttryck för ändrade kontrollmönster i det svenska samhället. Domstolsstatistiken från i början 

av 1900-talet visar tydligt att staten sedan slutet av andra världskriget ökat sin kontroll av 

unga män.
4
 T ex var det innan 1950-talet mycket ovanligt att ungdomar straffades för stöld 

och misshandel, vilket inte är fallet idag. Statistiken visar också att ju yngre förövaren är desto 

oftare rapporteras incidenten till polisen. Dessutom är rutinerna för hur man rapporterar in 

brott annorlunda. Idag är det inte längre nödvändigt att besöka polisstationer utan du kan 

rapportera in incidenter över telefon. Vidare menar Hofer att man i Sverige idag ser en 

verkställighetsvåg vad det gäller ungdomsvåld, där både det social och rättsliga systemet 

fokuserar på att komma till rätta med detta som man anser är ett samhälleligt problem.
5
  

Vad säger då statistiken? Enligt Brottsförebyggande rådets Nationella trygghetsundersökning 

(NTU) för 2012 har andelen som angivit att de utsatts för brott minskat något sedan 2005. 

Under 2012 angav omkring 12,4 procent av befolkningen att de utsatts för någon typ av brott, 

dvs misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägerier och trakasserier, mot cirka 13,1 

procent 2005. Andelen utsatta var också betydligt mycket större i de yngre åldersgrupperna, 

och minskade med stigande ålder. Det var också betydligt fler unga män än unga kvinnor 

inblandade i olika våldshändelser. 
6
 

Den grupp som i särskilt stor utsträckning utsatts för fysiskt våld är unga vuxna. När det gäller 

misshandel är det vanligast i åldersgruppen 20-24 år. I den åldersgruppen är det dubbelt så 

många som uppgivit att de utsatts för misshandel som personer i åldersgruppen 25-34 år (6,1 

                                                             
2
 Herz, Marcus och Johansson, Tomas (2011) Maskuliniteter- kritik, tendenser, trender. Malmö: Liber, s. 99. 

3
 WHO (2010) European report on preventing violence and knife crime among young people. Köpenhamn: WHO 

Regional Office Europe, s. 1 
4
 Von Hofer, Hanns (2000) “Criminal Violence and Youth in Sweden: a Long.term Perspective”. I Journal of 

Scandinavian studies in Criminology and Crime Prevention, vol 1: 56-72, s. 59-60 
5
 Von Hofer, Hanns (2000), s. 66 

6
 Brottsförebyggande rådet (2014) NTU 2013. Om utsatthet, trygghet och förtroende. Stockholm: Fritzes, s. 6 
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jämfört med 2,9 procent).  Den grupp som särskilt hög utsträckning uppger att de varit utsatta 

för misshandel är unga män i åldern 16-24 (7,1 procent). Vad det gäller utsatthet för hot (4,2 

procent) och sexualbrott (0,8 procent) är det vanligare bland kvinnor än bland män och 

vanligast i åldersgruppen 20-24 år. I alla nämnda typer av brott är den vanligaste brottsplatsen 

en allmän plats och att gärningspersonen är okänd för den utsatta.
 7

  

I Ungdomsstyrelsens studie om Unga och våld (2013) framgår tydligt att unga män står för 

den största andelen våldsbrott bland unga; 86 procent av de misstänkta under 25 år var unga 

män. Jämfört med andelen i äldre grupper är den nivån mycket hög. I undersökningar som 

gjorts visar det sig också att unga i de tidiga tonåren, under 16 år, är särskilt utsatta för våld i 

vardagen, men att det våld de då utsätts för kan vara av en lindrig form.
8
 

Varför behandlar vi då ungdomsvåldet som ett ökande problem? Von Hofer menar att det 

finns en rad olika förklaringar till detta: det finns en större intolerans mot våld i och med att 

livet är mer förutsägbart och att oförutsedda händelser blir allt färre; eftersom den egna 

erfarenheten av våld är sällsynt är vår föreställning framför allt en tredjehandserfarenhet, dvs 

av våld som presenteras i media; kvinnors ökade status har gjort att feminina värderingar har 

fått en ökad ställning i värderingssystemet; och den snabba interventioner för vad man anser 

vara problematiska händelser men som ofta är mindre förseelser.
9
 

Med dessa statistiska fakta för ögonen är det dags att titta på de olika förklaringsmodellerna 

till varför unga män är överrepresenterade i våldstatistiken.  

 

OLIKA FÖRKLARINGSMODELLER TILL MÄNS VÅLD – TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
 

Det är i så fall genetiken, testosteron, för det är ju mycket det som påverkar hur man 

beter sig. Det beror också på vad du har för social bakgrund. Desperata människor gör 

desperata saker. De som är utsatta gör mer utsatta saker. (…) Kulturell bakgrund 

spelar definitivt roll. (…) Du kan ju se att det i USA är mycket mer accepterat att bära 

vapen än det är här. Det har väldigt mycket att göra med vilket våld som är accepterat, 

och hur benägen man blir till det.
10

  

Citatet ovan är signifikant för åsikterna hos flera av mina fem informanter som menar att det 

är de med mycket testosteron som har större benägenhet att använda våld, men att det också är 

andra faktorer som spelar in som social och kulturell bakgrund, ekonomisk och psykisk 

                                                             
7
 Brottsförebyggande rådet (2014), s. 6-7 

8
 Ungdomsstyrelsen (2013) Unga och våld. Danagård LiTHO AB, s. 7  

9
 Von Hofer, Hanns (2000), s. 66 

10
 En informant 
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utsatthet och stress, samt hur omgivningen ser ut där man bor. Men vilka är då egentligen 

forskarnas förklaringar till unga mäns våld?  

De teoretiska förklaringsmodellerna är många. Biologiska tolkningar, ofta med referens till 

högre halter testosteron hos män, utgör kanske den mest populära hos folk i allmänhet, men 

också inom populärvetenskaperna och inom media används inte sällan biologiska förklaringar 

till unga mäns våld.
11

  

I den här uppsatsen har jag ett konstruktivistiskt, socialisationsteoretiskt perspektiv när jag 

redogör för teoretiska tolkningar till våld bland unga män, och framför allt har jag fokuserat 

mig på de förklaringsmodeller genus- och maskulinitetsforskningen har bidragit med. Innan 

jag fördjupar mig i genus- och maskulinitetsforskningens tolkningar vill jag dock, som en 

introduktion till min studie, även ge en kort översikt över de olika teoretiska, både 

naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga, förklaringsmodeller till mäns våld.  

Etnologen Inger Lövkrona (2001) ger en översikt av olika vetenskapliga synsätt kring kön och 

våld. Dessa vetenskapliga synsätt grundar sig i två olika riktningar; biologism (arv) och 

konstruktivism (miljö). Där biologismen utgår från att könsskillnader härrör från människors 

kroppar, uppfattar konstruktivismen män och kvinnor som socialt och kulturellt konstruerade, 

och könsskillnader som inlärda.
12

 Våldsforskningen idag bygger i stor utsträckning på en 

biologisk förståelse som är mer eller mindre uttalad. Biologisk forskning om kön och våld tar 

sin utgångspunkt i sociobiologin vars grundtanke är att evolutionen har gjort män mer 

aggressiva än kvinnor, och att män använder denna aggressivitet som en strategi för att säkra 

reproduktionen och för att föra sina gener vidare. För att säkra reproduktionen använder sig 

män i vissa fall av våld såväl mot kvinnor som mot andra män. Den medicinska vetenskapen 

endokrinologi förklarar mäns benägenhet till aggressivitet och våldsbeteende med 

könshormonet testosteron. Här menar man att mannen och kvinnan genom evolutionen har 

utvecklats genetiskt olika beroende på deras roller i reproduktionen, där män har utvecklat 

manliga könshormoner, androgener, och kvinnor kvinnliga könshormoner, östrogen, och 

eftersom unga män har mer testosteron än äldre begår de också flest våldsbrott.
13

 

Kritiken mot den evolutionistiska förklaringsmodellen har framförts från flera håll, inte minst 

från feminister.
14

 Sociologen Jeff Hearn (1998) menar att denna koppling mellan testosteron 

                                                             
11

 Herz och Johansson (2011), s. 100 
12

 Lövkrona, Inger (2001) Mord, misshandel och sexuella övergrepp. Historiska och kulturella perspektiv på kön 
och våld. Lund: Nordic Academic Press, s. 10 
13

 Lövkrona, Inger (2001), s. 13-14 
14

 Lövkrona, Inger (2001), s. 13 
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och aggressivitet inte är helt enkel att göra. Även kvinnor har testosteron och även om det 

finns olika händelser då nivåerna ökar hos män, t ex vid vinst av något eller vid närhet till 

kvinnor, är kopplingen till ökad aggression hos män inte helt tydlig.
15

 Även Marcus Herz, 

forskare i socialt arbete, och Thomas Johansson, professor i pedagogik, (2011) argumenterar 

emot denna teori och påpekar att resultaten av den empiriska forskningen inom det här 

området sällan varit entydig. Testosteron är heller inget uteslutande manligt könshormon. 

Testosteron och östrogen produceras av både män och kvinnor, och produktionen skiljer sig 

även åt beroende av ålder. Istället menar Herz och Johansson att det finns forskning som visar 

att det inte är hormonet som orsakar våldsamt beteende utan att det tvärtom är en omvänd 

relation som råder, dvs att det snarare är en stressad, konkurrensfylld och våldsam situation 

som orsakar förhöjda testosteronvärden, både hos män och kvinnor.
16

 

De sociala vetenskaperna beskriver Lövkrona (2001) som mångfasetterade, de fördelar sig 

över hela arv- och miljöskalan. Närmast den biologistiska uppfattningen ligger psykologin 

och psykoanalysen som anser våldets yttersta orsak vara mäns inneboende och naturliga 

aggressivitet, som om den blir utlöst av ett yttre stimuli leder till våldshandlingar.
17

 Denna 

inneboende aggressivitet förklaras, enligt Hearn (1998), med att personen i fråga t ex har en 

personlighetsstörning, en traumatisk barndom, är narcissistisk, eller använder sig av 

förnekelsemekanismer.
18

 

Vidare menar Hearn att medan den tidiga socialvetenskapliga forskningen hade en relativt 

förenklad förståelse av genus, har den feministiska forskningen gett en fördjupad förståelse av 

mäns våld, framför allt mot kvinnor. Den feministiska forskningens bidrag har dels varit att 

vidga våldsbegreppet till att också gälla sexuellt, psykiskt, emotionellt och verbalt våld, och 

dels till att den fört fram vikten av att se våldet som ett sätt att upprätthålla ojämlika 

maktstrukturer i samhället. Mäns våld beskrivs som en mekanism som möjliggör för män att 

kontrollera kvinnor och upprätthålla sin makt. Denna ojämlika maktstruktur är det som utgör 

patriarkatet.
19

  

Lövkrona (2001) påpekar vidare att genusforskningen har utvecklats mot en teoretisering av 

relationen mellan manligt och kvinnligt genus i termer av dikotomi och hierarki, och begrepp 

som manskultur, manlig identitet och maskulinitet har på senare år börjat uppträda även i 
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våldsforskningen. I den feministiska teorin är det dock alltid det sociala könet, genus, som 

stått i fokus och den fysiska kroppen har ignorerats. Här har queerforskningen, som kan sägas 

befinna sig på biologism-konstruktivism-skalans andra pol, tagit vid. Den anser kroppen i sig 

själv vara en diskursiv konstruktion, och det biologiska könet är således konstruerat i lika hög 

grad som det sociala.
 20

 Herz och Johansson påpekar att utöver queerforskningen har begrepp 

som intersektionalitet, dvs hur olika former av diskriminerande maktordningar samverkar i ett 

samhälle, influerat och utmanat genusforskningen genom att ifrågasätta manligt och kvinnligt 

som homogena begrepp. Detta synsätt har också riktat uppmärksamheten mot det sätt 

forskningen har ignorerat andra, ofta mer eller mindre exkluderade, gruppers sätt att uttrycka 

manligt och kvinnligt.
21

 Genom att ge svar på hur könsidentiteter skapas ligger 

queerforskningens, liksom genusforskningens, bidrag till våldforskningen alltså mer på ett 

generellt plan. 
22

  

Kritiken mot den socialvetenskapliga forskningen, som bl a även den framförts från 

feministiskt håll, handlar om att den varit alltför könsblind och ytlig i det att den fokuserat för 

mycket på kvantifierande och positivistiskt antagande och för att den utgått från 

standardiserade frågeformulär och statistik.
23

 På senare år har socialisationsforskningen fått en 

mer dialektisk syn som kombinerar strukturella och individuella faktorer som förklaringar till 

bl a mäns våld.
24

 Till skillnad från biologismens individualisering och determinism görs 

mannen här ansvarig för sina handlingar. Mannen ses som medveten och reflekterande och 

våldsutövningen som ändamålsenlig och planerad, och skapad i sociala relationer.
25

 

Det är, menar Lövkrona (2001), maskulinitetsforskningen som under senare år gått i bräschen 

för forskning om mäns våld.
26

 Ändå saknas fortfarande tillräcklig forskning som belyser 

manlighet och våld, och Herz och Johansson (2011) belyser en rad luckor. Förutom att 

männen ofta själva saknas i studier om kön och våld saknas fullständig forskning om varför 

män inte slår eller begår vålds- eller sexualbrott, om relationen mellan våld mot kvinnor och 

våld mot barn, om relationen till andra maktstrukturer samt om våld mot män.
27
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Det jag intresserar mig för i den här uppsatsen är framför allt unga mäns våld mot andra unga 

män. Den forskning jag hittat har till största delen teoretiserat kring mäns våld mot kvinnor 

och jag har endast hittat ett fåtal studier eller artiklar som uteslutande behandlat unga mäns 

våld mot andra unga män. Jag har i min undersökning utgått från olika maskulinitetsforskares 

teorier kring hur den manliga identiteten formas och där våld ingår som en del i ”de sociala 

praktiker som förknippas med män och som bör upprätthållas för att passera som män”. 
28

 

 

UNDERSÖKNING 
 

MASKULINITET 

Vad är manlighet? 

Mina fem informanter verkar knappast alls ha funderat över sin egen identitet som män, och 

tar vid intervjutillfället god tid på sig att resonera sig fram till hur de ser på manlighet och sig 

själva som unga män. Bilden som sedan framträder, av män i allmänhet och av dem själva, är 

väldigt tydlig och samstämmig. Manlighet för dem är till stor del det som oftast förknippas 

med en stereotyp bild av en man; dvs en man ska vara stark, tuff, inte visa känslor, ta stor 

plats, vara stolt, seriös, principfast, lojal. Han ska också vara beskyddande gentemot kvinnor 

och ta ansvar för att försörja familjen. De uttrycker sig bland annat så här: 

Manlighet….man hör ju på ordet, den som bestämmer i huset. Jag har ingen idé 

varför, men det är så.  

Stark. Alltså fysiskt stark. Snygg. Charmig. 

Mod, heder, stolthet. Att man åstadkommer någonting. Man kommer in på det här 

traditionella; att vara beskyddande, stark och sånt här.  

Jag ska inte visa mina känslor. Att man ska vara stark och visa att man klarar av saker 

och så.   

Den mer manliga…, bryr sig inte så mycket. (…) Att man tar utrymme. 

Informanterna är själva medvetna om att den bild de beskriver är en stereotyp sådan. Jag 

uppfattar det ändå som om de ser det som en mer eller mindre ideal bild av hur de själva 

skulle vilja vara men kanske inte riktigt lever upp till.  

                                                             
28
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För att tydliggöra hur de unga männen såg på sig själva och sin identitet som män fick de 

också resonera kring hur de såg på unga kvinnor. Liksom de hade en samstämmig och 

stereotyp bild av manlighet, var bilden de gav av hur unga kvinnor ska vara lika stereotyp.  

Alltså, tjejer ska vara jättekänsliga, söta, snälla… Jag gillar att en tjej alltid frågar vad 

jag vill ha, t ex om jag behöver hjälp med någonting. Sådana tjejer.  

Att de är allmänt ödmjuka jämfört med killar som kan vara lite hårda så där. Men 

ödmjuka, förstående, väldigt lugna och harmoniska i det mesta de gör.  

Men när tjejer är med varandra, då pratar de dubbelt så mycket med varandra än vad 

killar gör. Det kan vara så att de pratar om vad som helst, men när killar är med killar 

har vi en gräns. Vi brukar prata om fotboll, tjejer, och då ska det vara utseende när vi 

pratar om tjejer. De har djupare tankar än vad vi killar har. Men det är alltid kul att 

göra det, men det känns på något sätt fel eftersom killar inte har så mycket förståelse 

för andra, då. 

Enligt informanterna ska unga kvinnor således helst vara snälla, ödmjuka, söta och lugna. De 

ska också vara kommunikativa och bry sig om andra.  

Vid samtalen om hur de ser på manlighet får jag intryck av att de uppfattar delar av den 

stereotypa bilden som lite negativ. Deras förhållningssätt till den blir således något ambivalent 

eftersom de samtidigt vill leva upp till ”idealbilden”. Majoriteten tror sig också bli en 

”förbättrad” person när de blir äldre. Då kommer de att förändras bort från den stereotypa 

manligheten och bli mer ödmjuka, inkännande, känsliga, lugna, dvs få lite mer av de attribut 

som de idag förknippar med kvinnlighet.  

Det känns inte som om de (kompisarna – min kommentar) tycker att jag är bestämd och 

så, alltså att jag har den där attityden…. Jag är en sådan person med alla… tjejer och 

killar. (…) T ex en kompis som vi gick i samma klass med sa till mig att: -”du är så jävla 

stark”. Och tjejer har sagt det, så jag tror inte att jag är en sån person, typ manlig. 

Jag kommer att bli mer omtänksam tror jag. Ju mer man upplever, desto mer tänker 

man efter. 

En av informanterna uttrycker också att han är nöjd med att inte vara så som den stereotypa 

bilden av en man ser ut, men lägger till att han gärna när han blir äldre skulle vilja ta mer plats 

och bli mer initiativtagande. 

Vad säger då forskningen om hur den manliga identiteten skapas?  En av de teoretiska 

utgångpunkterna vid studier av maskulinitet är de idéer som sociologen och 
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maskulinitetsforskaren Raweyn Connell utvecklat (1995) om hegemonisk maskulinitet. 

Connell menar att det i det västerländska samhället finns en maskulinitetshierarki och 

kulturellt upprätthållen norm och praktik som utgår från en föränderlig idealbild av hur män 

bör bete sig och se ut och där mäns överordning och kvinnors underordning är central. 

Liksom vår identitet påverkas av ett samspel mellan genus, ras och klass, kan vi också prata 

om en rad olika former av maskuliniteter. De olika variationerna varierar dock alltid jämsides 

med dimensioner av makt, privilegier, och befogenheter, och att denna dominanta, eller 

hegemoniska, maskulinitet även innefattar heterosexualitet, aggression, hierarki och tävling. 

Det socialt konstruerade manlighetsidealet är så institutionaliserat att både män och kvinnor 

bedöms och bedömer sig emot det.
29

   

Utifrån Connells teori om hegemonisk maskulinitet har en rad forskare uppmärksammat, 

kritiserat och utvecklat teorierna kring maskulinitet. Sociologen och maskulinitetsforskaren 

Michael Kimmel (1996) beskriver hur manligheten hos amerikanska män har utvecklats under 

de senaste århundradena: ”Self-made manhood is our legacy from nearly two centuries of 

American history, it feels as familiar as our skin. But it is not our nature; it has a history.
30

 

Han visar på hur definitionen av manlighet har förändrats över tid. Från att under 1700-talet 

ha förkroppsligats av ens inre karaktär, uttrycks den under senare tid genom muskelbyggande 

och monetär och materiell rikedom. Manlighet är enligt Kimmel således varken statisk eller 

tidlös, utan socialt konstruerad i den tid och kultur vi lever i. Faktorer som påverkar hur den 

manliga identiteten utvecklas är, menar han klass, etnicitet, ålder, sexualitet, vilken region 

man kommer ifrån. Genom att prata om maskuliniteter, i pluralis, erkänner vi också alla dessa 

olikheter.
31

  

Även sociologen Veronika Burcar (2005) menar att manlighet kan ses som en social 

konstruktion i den meningen att det vid olika tidpunkter och i olika kulturer lyfts fram ett 

specifikt sätt att ”vara man”. Både män och kvinnor kan gestalta ”manlighet” men det är mot 

mannen som biologisk varelse som idéerna har utvecklats, och därför är det framför allt med 

subjekten män som manlighet förknippas. Även om man kan tala om flera manligheter pekar 

Burcar på seglivade grundassociationer som t ex tapperhet och styrka, vilka sedan flera 

hundra år fram till idag är förknippade med män och manlighet. Andra egenskaper som 
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associeras till manlighet är aktivitet, styrka och handlingskraft,
32

 dvs attribut som vi har sett 

informanterna associera med manlighet genom att beskriva förväntningarna på dem som män: 

”(…) man ska vara stark och visa att man klarar av saker och så.”  

Vidare beskriver Suzanne Hatty (2000), professor i kultur, epistemologi och medicin, 

maskulinitet som en sammansättning av ett antal socialt accepterade beteenden som lärts in 

genom observation och imitation av specifika förebilder, t ex föräldrar. Maskulinitet ses som 

ett begrepp vars betydelse ständigt förändras genom relationen mellan individen, andra 

människor och den kulturella kontexten.
33

 

Herz och Johansson (2011) ifrågasätter den hegemoniska diskursen och menar att det är 

problematiskt att se män, manlighet och maskuliniteter som homogena kategorier. Att enbart 

utgå från statistiska skillnader mellan män och kvinnor riskerar att osynliggöra skillnader 

inom könen, kopplingar till andra maktstrukturer och faktorer som kan leda till att beteenden 

överdrivs eller underdrivs. Det kan istället snarare förstärka och reproducera en bild av 

manlighet som synonymt med våld, makt, rationalitet, och tävlingsinstinkt.
34

 Istället påverkar 

flera olika maktsymmetrier hur maskuliniteter görs och förstås, såsom ras, etnicitet, klass, 

funktionshinder, ålder, sexualitet och plats.
35

 De frågar sig också om föreställningen om 

mannen som den aktiva, tävlingsinriktade personen med makt osynliggör de delar av mäns liv 

som inte stämmer överens med denna bild, t ex män med depression, prostituerade män eller 

män som utsatts för sexuella övergrepp, och dessutom kan leda till att män tar skada. De 

menar vidare att det är problematiskt att ta för givet att strukturella mönster per automatik 

reproduceras individuellt.
36

  

Etnologen Marie Nordberg (2006) föreslår en till Connell alternativ modell av hur vi ska 

förstå manlighet. Där Connell särskiljer en maktelit från de mer radikala, underordnade och 

förändringsbenägna maskuliniteterna, menar Nordberg att vi i jakt på mer moderna 

mansbilder istället bör lyfta fram problematiska normer och positiva förändringsrörelser som 

hela tiden äger rum, annars fixeras män lätt i en stabiliserande oföränderlighet, medan kvinnor 

konstrueras som föränderliga och nytänkande. Manlighetsskapande menar Nordberg är 
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föränderligt och kan beskrivas som en ”ständigt pågående rörelse mellan en mängd, ofta 

föränderliga och situationellt betingade identifikationer och motidentifikationer”.
 37

  

Exempel på detta, dvs hur normer och praktiker kan förändras genom att nya egenskaper 

tillkommer, kan man även skönja hos mina informanter. Även om den bild de flesta av dem 

ger är en stereotyp bild av hur en man ska vara, så lägger de också till andra attribut till den 

bilden. Män ska också vara inkännande, ödmjuka, snälla, lekfulla, dvs kännetecken som de 

alltså tillskriver kvinnor och egenskaper som de tänker sig att de kommer att få när de blivit 

äldre.  

Alltså, man ska vara tuff och seriös vid rätt tillfällen. Samtidigt kan man vara 

inkännande, alltså utan att man ska ha rätt osv.  

Alltså, om jag skulle välja, så skulle jag vilja vara mer ödmjuk, mer lugn, inte försöka 

stå ut från mängden liksom. Men det är bara så jag växt upp, att jag alltid fått 

uppgiften att vara den som tar kommandot. Jag tycker det är kul, men om jag skulle 

välja så skulle jag också vilja se andra…. för jag känner ibland att jag kanske blir för 

jobbig, och då skulle jag vilja ha en mer ödmjuk sida, mer lugn. 

Under intervjuerna uttryckte också informanterna åsikter om att unga kvinnor numera tycker 

att de ska vara och bete sig på samma sätt som unga män, dvs vara lite kaxiga, högljudda, ta 

plats och vara ute och festa och ha sex med flera partners. Det framgår att de unga männen jag 

pratar med inte tycker att det är riktigt okej. Visserligen tycker de att unga kvinnor ska ha 

samma rättigheter och möjligheter som unga män, men de ska inte vara ”bitchiga”, och bete 

sig som unga män för det.  

Alltså, om en kille ligger t ex med tre tjejer så är han cool, om en tjej gör det är hon en 

hora. Det är en lite dålig term, men jag vet inte, tjejer ska också tänka på det här. Så, 

jag tycker inte om tjejer som festar så mycket, och ligger.  

(…) det ska finnas två sidor, det finns en finare sida mot andra, och vad ska man 

säga…. en mindre fin sida mot sig själv. (…) Alltså, slutty or not slutty.  

Oftast finns det ju killar och tjejer som är lika. (…) Förr var det att tjejer skulle rita 

och rida och så. Nu är det mer att de röker och så, de är mer som killar nu. (…) Jag 

tycker inte det är bra. De blir så tråkiga. Alltså de blir lite bitchiga. 
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Denna syn på unga kvinnor och hur de bör bete sig ger uttryck för att informanterna även har 

en stereotyp bild av hur unga kvinnor bör bete sig, framför allt hur de inte ska bete sig. 

Nordberg (2006) pekar på att heteronormerna, den för givet tagna heterosexualiteten, gör att 

vissa sätt att prata, skämta, röra sig, och klä sig normaliseras och talar om för barn hur de ska 

vara och agera. Hon menar att begrepp som ”horan”, ”bögen”, och ”fjollan” fungerar som 

effektiva gränsvakter och pekar ut vad som är möjligt och omöjligt och håller flickor och 

pojkar på sin plats i de rådande könsordningarna. 
38

 Ett par av informanterna ger uttryck för 

sådana gränsdragande begrepp när de beskriver hur de ser på sig själva som män och hur 

omgivningen reagerar på detta:  

Det är därför några kallar mig för bög kanske. Jag går runt och kramar mina 

killkompisar (…)”. 

Det är lite småbögigt att sitta och prata ut, bara prata. 

Kimmel (1996) är inne på liknande resonemang och menar att maskulinitet framför allt 

definieras genom interaktion med andra män. Kvinnor är visserligen viktiga i förhållande till 

mäns ansträngningar att bevisa sin manlighet, men kvinnor utgör inte sällan istället en sorts 

valuta som män använder sig av för att förbättra sin ranking gentemot andra män. Interaktion 

med andra män innehåller många delar såsom kamratskap, intimitet, och homofobi. 

Homofobin, menar han vidare, handlar om något mer än en irrationell rädsla för homosexuella 

och att av misstag bli betraktad som homosexuell. Istället är homofobi en rädsla för andra 

män; att man inte ska komma att räknas som en ”riktig” man. Kimmel identifierar tre drag 

som centrala i hur maskulinitet görs: kontroll - män försöker kontrollera sig själva av rädsla 

för att inte ses som manliga; projektion – de hänför sina rädslor, de problematiska 

egenskaperna, till andra grupper eller individer; flykt - erövra eller bevisa manlighet genom 

att ägna sig åt manlighetsskapande aktiviteter.
39

 

Även filosofen och språkforskaren Judith Butler (2007), som också anses vara en av 

förgrundsfigurerna i queerforskningen, ifrågasätter de identitetskategorier som utgår från 

heteronormativa föreställningar och som hittills varit rådande, dvs de som utgår från att vi 

människor är födda med ett biologiskt kön, antingen manligt eller kvinnligt, som sedan 

utvecklas till kulturellt betingade kön, dvs genus. Dessa grundläggande kategorier anses också 

stå i relation till och dras till varandra. Dessa konstruktioner, menar hon, är socialt upprättade 
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för att göra världen mer begriplig och inte för att de stämmer överens med våra identiteter:
40

 

”Om vi kan beskriva könets orubblighet då kanske detta som kallas kön är lika kulturellt 

konstruerat som genus; kanske har det rent av alltid varit genus.”
41

 Dessa förutbestämda 

konstruktioner menar hon utesluter alternativa identiteter vilket begränsar och inskränker de 

kulturella möjligheter som feminismen antas främja. Istället anser Butler att det vore mer 

effektivt att omdisponera identitetskategorierna för att låta olika sexuella diskurser 

sammanstråla i ”identiteten” för att göra denna kategori permanent problematisk, oavsett 

vilken form den har. Vår identitet skulle därigenom skapas genom våra handlingar, vad vi gör, 

snarare än att vara förutbestämda utifrån det vi föds in i, dvs är. 
42

 

Som vi har sett har informanterna en något stereotyp bild av vad manlighet och kvinnlighet är, 

och hur de i förhållande till denna bild är lite ambivalenta kring hur de själva identifierar och 

ska beskriva sig som män. Men hur förhåller de sig då till våld? 

 

VÅLD 

Vad är våld? 

När jag ställer frågan till mina informanter om hur de definierar våld nämner alla direkt 

fysiskt våld, och då fysiskt våld där man använder kroppen eller något typ av vapen. De gör 

också skillnad på bråk och våld, där bråk är en verbal dispyt mellan två eller flera individer 

som inte får några fysiska konsekvenser, till skillnad från våld som går ut på att fysiskt skada 

någon. Ett par av informanterna nämner även psykiskt våld, men utvecklar det sedan inte 

närmare. De exempel de ger under intervjun är alla också händelser och aktiviteter där fysiskt 

våld ingår. Ett par av informanterna uttrycker det så här när det ska beskriva vad våld är: 

Det är väl när man skadar någon i ilska, det tycker jag är våld. Fysiskt. (…) Jag har ju 

sett det, folk bråka, ja det kan jag kalla våld, men det är inte så att folk blir riktigt 

skadade. Men våld är… man börjar slå folk och så.  

Våld är ett ord som jag ser när en grupp personer går mot en person eller flera, och det 

är oväntat… det är ren brutalitet. (…) Våld behöver inte vara med föremål, men att det 

finns vassa föremål och det, det är mer läskigt, att man inte kan göra något åt det. Bråk 

(…) det ser jag mer som två personer (…) som har argumenterat innan och som går in 

och försöker få sin åsikt att stå på plats. 
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Våld, det är att få någonting gjort, det är våld. (…) Jag ser det som att om man vill ha 

någonting och inte får det, då använder man våld för att få det. (…) T ex om man vill 

stjäla och råna, det är skillnaden. Att stjäla något så tar man det ifrån personen, om 

man inte kan göra det på det sättet, om man verkligen vill ha det, en rånare t ex, då går 

man fram och tar det med våld. Så, våldtäkt också. Om kvinnor inte vill ha männen 

och männen vill, då tvingar männen kvinnan till det de vill.  

Flera forskare från olika forskningsdiscipliner har undersökt vad som ligger i begreppet våld. 

En av dem är Kjerstin Andersson (2007), fil dr i tema barn vid Linköpings universitet, som 

undersökt vad unga män mellan 15 och 18 år har för erfarenheter av våld. Framför allt har hon 

intresserat sig för unga mäns våld mot andra unga män. Andersson menar att definiera våld 

innebär en tolkning av en handling. Vid fysiskt våld kan händelsen tolkas som en rad olika 

saker; en olyckshändelse, sport, ett skämt, en tillrättavisning eller misshandel. Vidare menare 

hon att våld är en kommunikativ handling som bara kan förstås utifrån den diskurs den ingår i 

och att när vi pratar om våld kategoriseras handlingar utifrån sociala föreställningar som är 

genusspecifika, dvs de skiljer sig åt om vi pratar om män eller kvinnor.
43

  

På samma sätt menar Hearn (2007) att erfarenheterna av och relationen till män, våld och 

mäns våld skiljer sig åt beroende av vilka vi är och vilka olika erfarenheter vi har av dessa 

begrepp:
44

 “Violence can mean many different things to different people; it can refer to or 

involve many different kinds of social actions and social relations. “Violence” is sometimes 

used to include or exclude “abuse”, or to mean “physical violence” of only certain forms of 

physical violence.”
45

 Vidare menar Hearn att även om det inte finns någon enkel definition av 

våld, är det meningsfullt att överväga följande komponenter när man definierar begreppet: det 

som inbegriper kraft, fysisk eller annan, från förövare; det som har intention att orsaka skada; 

det som av den våldsutsatta anser som skadligt och/eller är en våldshandling; en handling som 

av en tredje part, t ex en laglig myndighet, erkänns som våldsam.
46

 

Även Suzanne Hatty (2000) har undersökt kopplingen mellan våld och maskulinitet i 

västerländska samhällen och resonerar kring vad våld är. Hon menar att vi behöver göra 

skillnad mellan aggression, våld och konflikt. Att vara aggressiv är att skada och förstöra 

genom någon typ av våld, medan våld är uttrycket, den fysiska manifestationen, av 
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aggression. Konflikt däremot, till skillnad från aggression och våld, implicerar alltid 

ömsesidighet; en dispyt mellan två eller flera parter.
47

 Hon menar också att våld kan vara både 

intersubjektivt och kontextberoende, och att betydelsen kan variera både inom och mellan de 

individer som utövar våldet. 
48

  

 

Förekomst av och förhållningssätt till våld 

Kjerstin Andersson (2007) identifierar ett antal faktorer som spelar in i hur vi tolkar en 

våldshandling, och som bygger på en kombination av syftet, resultatet och upplevelsen av 

handlingen. Hon menar att: den kräver en utövare och en mottagare, med en tydlig makt- och 

ansvarsfördelning och aktivitetsgrad; den fyller alltid en funktion; den följer ofta ett mönster 

som är olika för varje individ; den kan uppfattas som en oegennyttig handling, som att man 

hjälper eller skyddar någon annan; den förekommer i en kontext. 
49 

 

För mina informanter finns det ett tillfälle då det är berättigat att ta till våld och det är vid, 

som Andersson uttrycker det, ”en oegennyttig handling” då man behöver skydda någon eller 

komma till undsättning för en kompis som hamnat i bråk, eller då man måste försvara sig 

själv. Vid sådana tillfällen får dock inget övervåld ska användas, utan endast det nöden 

kräver. Det får inte vara fara för någons liv.  

Ja, till en nivå där man behöver försvara sig från skada och den andra personen, och 

folk i omgivningen. Där kan man använda våld till en viss nivå. Och då, då är det inte 

så här slag, utan då är det att få personen att bli avslappnad genom att ta stryptag. 

Man gör det inte, men man borde göra det. Eller inte egentligen, men kanske vara lite 

hårdare mot killar som inte visar respekt för äldre t ex. Det hatar jag verkligen. Att de 

behandlar en person som inte ens kan gå för att den personen är så gammal, och de 

skriker en massa grejer. Jag vet inte, men det är ganska respektlöst. Ja, jag hatar 

verkligen det. Ja, jag kan tänka mig att gå fram och…. Det är då jag tänker på det här, 

inte annars. 

Även om alla informanterna har lite olika erfarenheter av våld där ett par har erfarenheter av 

att ha varit i slagsmål, några har varit vittne och en har aldrig varken varit med om eller sett 

någon typ av våld annat än i media, så pratar de om våld som om det är en naturlig och 

närvarande del av deras vardag. Exempel som nämns är att några i deras närhet bråkar eller 
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slåss på fester eller allmän plats, man tittar på våldsklipp på nätet, man spelar spel med 

våldstema eller tittar på våldsamma actionfilmer. Även om ingen av informanterna är 

inbegripen i slagsmål eller någon annan våldsam situation mer än vid något eller några 

enstaka tillfällen, anser ett par av dem att de dras till våld - de tycker att det är kul och 

spännande att se vad som händer vid slagsmål till exempel. Våld är ingenting främmande. 

Ja, det är klart jag ser filmer t ex youtube. Ibland kan det komma upp något sådant 

klipp på brutala slagsmål: vad är det här? Det är klart man kollar lite så här. Alltså det 

är brutalt men på något sätt lite coolt, men det är ändå inget som jag gillar. Jag gillar 

att kolla actionfilmer. Men jag kan garantera dig att varenda kille har kollat på 

liveslagsmål eller på youtube när någon filmat från skolan eller något. Det gör man då 

och då bara för att se. Det är lite spännande, man vet inte vad som kommer att hända.  

Så länge inte någon dör, eller blir handikappad. Lite skadad är väl ok. (…) Jag brukar 

njuta av att se på våld om det inte påverkar mig. Så länge jag inte blir inblandad som 

vittne osv. Men jag tycker det är kul att se på. 

Detta stämmer överens med hur Hearn (1998) ser på förekomsten av våld i samhället. Han 

menar att våld refererar till en mängd olika erfarenheter i människors liv och är heller inte 

separerade från resten av livet. Istället är våld ihopblandat med allehanda vardagliga 

erfarenheter – arbete och hushållsarbete, sex och sexualitet, giftermål, fritid, avslappning och 

tv-tittande.
50

 Veronika Burcar beskriver i sin avhandling (2005), där hon har samtalat med 

unga män som blivit utsatta för våld, en liknande inställning. De unga männen i hennes studie 

pratar om våld som något normaliserat och som man får räkna med att utsättas för samtidigt 

som de är förvånade eller ser det tillfället de själva blivit utsatta som något ovanligt, utöver 

det normala, i det sätt det ägde rum på. 
51

  

Ingen av mina informanter upplever att risken att drabbas av våld är så stor att det påverkar 

deras vardag negativt i någon större utsträckning. De är dock medvetna om att det finns större 

risk att hamna i bråk och utsättas för våld på vissa platser. Informanterna pekar ut privata 

fester, Stockholms innerstad, skolor och vissa förortscentrum som platser där risken för våld 

är större än på andra ställen. Alla nämner också alkohol som en viktig faktor. I samband med 

fester är det inte ovanligt att det blir bråk.  

Informanternas upplevelser överensstämmer med vad studier visar. Enligt Brottsförebyggande 

rådet (2014) är risken för misshandel störst på allmänna platser. Därefter kommer 
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skolan/arbetet, och minst risk är det i bostaden. Skillnaderna mellan könen är dock stor. För 

kvinnor är risken att utsättas för misshandel i hemmet mer än fyra gånger så stor jämfört med 

risken för män.
52

 Brottsförebyggande rådet (2009) har även undersökt förekomsten av våld i 

skolmiljö, och resultaten visar att våldsbrott i skolan är vanliga bland unga män på högstadiet, 

där ungefär hälften av allt våld 15-åringar utsatts för sker i skolmiljö och hälften någon 

annanstans, t ex på gatan, på discot, fritidsgården eller någon annanstans. För 

gymnasieungdomar ser dock bilden annorlunda ut. Bland dem sker de flesta grövre våldsbrott, 

dvs våld som leder till personskador, på annan plats än i skolmiljö där de unga inte befinner 

sig under kontroll av vuxna. Brottsförebyggande rådet ser också en tydlig koppling mellan 

alkohol och våldsbrott, dvs de flesta våldsbrott sker då unga är berusade vilket sällan sker i 

skolan.
 53

  

Även WHO (2010), som gjort en studie våld bland unga i en Europa, ser en tydlig koppling 

mellan alkoholkonsumtion och våld. Alkohol, menar de, kan direkt påverka kognitiva och 

fysiska funktioner och reducera självkontroll och riskmedvetenhet och öka känslomässig 

labilitet och impulsivitet. Detta ökar risken för att ta till våld vid konfrontation och minskar 

förmågan att se varningssignaler vid potentiellt farliga situationer. De påpekar samtidigt att 

kopplingen mellan alkohol och våld dock är komplex, och kan påverkas av en rad olika 

individuella, situationsbundna och sociala faktorer.
54

 Hearn (1998) menar även han att det 

finns anledning att vara försiktig vad det gäller att se alkohol och droganvändning som en 

direkt, och ensam, orsak till att män utövar våld. Istället behöver man, menar han, titta på 

olika orsakssamband som knyter an till såväl individualpsykologiska som olika sociala 

faktorer. 

För alla informanterna är kompisar en ytterst viktig del av livet, det är med dem de umgås i 

skolan och på fritiden och det är hos dem de finner trygghet.  

Man får en jättebra känsla när man har någon som bryr sig om dig. I skolan är det 

likadant. Jag har alltid någon som är där för mig och kan hjälpa mig med det jag 

behöver, t ex läxor eller något annat. (…) Om man inte går med någon är man 

mobbad. (…) Om jag t ex går själv, och alltid är själv, så börjar andra snacka om mig; 

-”Vad gör du där?, och sånt”. Och om jag är med i en grupp, då syns jag inte så 

mycket och ingen kan säga någonting om mig.  
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De har faktiskt stor betydelse, för jag är oftast med dem. Och jag förlitar mig på dem. 

Ibland kan man ha svårt med vissa val, eller om man har mycket i huvudet, mycket att 

tänka på, då kan man ju prata med dem och höra vad de tycker och känner. Då kan 

man få lite råd och så.  

Man kan vara sig själv, det är skönt. Det är skönt att vara nära vän med folk så man 

slipper spela någon annan roll.  

Kompisarna påverkar också informanternas sätt att vara och agera, och ibland kan det få 

negativa konsekvenser. WHOs studie (2010) visar att kompisrelationer kan vara en 

riskfaktor när det gäller unga och våld. I Tyskland har brottsliga vänner visat sig vara 

den starkaste kopplingen till våldsbeteende hos unga, och i USA har även 

avståndstagande från brottsliga vänner visat sig minska våldsutövning.
55

 En av 

informanterna beskriver hur han valt bort vissa personer som kompisar för att inte 

riskera att hamna i bråk: ”Alltså, ibland väljer jag att inte vara med några killar för de 

hamnar i bråk utanför skolan. Jag vill inte hänga med dem. Jag går till en annan grupp 

för att inte vara där liksom.” 

Våld handlar, sammanfattningsvis, för informanterna om fysiskt våld där den egna kroppen 

eller någon typ av vapen är inblandat. Ingen av informanterna beskriver våld som något de är 

utsatta för eller involverade i, bortsett från något enstaka tillfälle. Snarare har de gjort 

strategiska val för att slippa bli involverade. Däremot verkar våld vara något som de ser som 

en naturlig del av vardagen och som snarare tillför något då de t ex tittar på våldsklipp på 

nätet eller de gärna ser på vid verkliga slagsmål.  

Finns det då någon koppling mellan våld och manlighetsgörande, och hur ser den kopplingen i 

så fall ut? 
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VÅLD OCH MASKULINITET 

Våld som manlig identitetsgörare 

Det finns än så länge få studier där attityder till maskulinitet ingår som en faktor som bidrar 

till att förklara våldsamt beteende bland unga. Ungdomsstyrelsen (2013) har i sina 

ungdomsenkäter och attityd- och värderingsstudier undersökt kopplingen mellan attityder och 

värderingar kring jämställdhet, maskulinitet och våld, och hur det samspelar med beteende. 

De har riktat sig till unga mellan 16-25 år och andelen som tydligt tog avstånd från 

våldsutövande var 84 procent bland unga kvinnor och 58 procent bland unga män. Nästan 90 

procent av de unga ansåg att det finns särskilda förväntningar på hur de ska vara som ung 

kvinna eller ung man. I undersökningen framgick även att de allra flesta unga kvinnor och 

män upplevde att omgivningen hade förväntningar på dem utifrån en könsstereotyp syn på hur 

en unga man och kvinna ska vara. Analysen av samspelet mellan attityder och beteende 

visade att risken för att utöva en våldsam och kränkande handling ökar med 3,2 gånger för 

unga män och 2,5 för unga kvinnor som både instämde i stereotypa påståenden om könsroller, 

maskulinitet och feminitet jämfört med de som inte instämde i något av dessa påståenden. 

Undersökningen har kontrollerat för ålder, föräldrarnas utbildningsnivå och boenderegion, 

vilket innebär att den utökade risken för våldsamt beteende inte kan bero på dessa faktorer. 
56

 

Även WHOs har i sin studie (2010) påvisat en relation mellan maskulinitetsgörande och våld, 

där det bland de 44 000 tyska unga män i åldern 13-17 som ingick i studien fanns en högre 

acceptans av maskulinitetsgörande normer bland unga män än hos unga kvinnor.
57

 

Under samtalen med informanterna kan man också skönja en sådan länk även om de själva 

inte använder sig av våldshandlingar i någon större utsträckning för att förstärka sin 

manlighet. Däremot menar majoriteten av informanterna att våld är ett sätt att visa att man är 

starkare än den andre/de andra, dvs att det är jag eller min grupp som bestämmer. Det är också 

lite coolt att gilla och/eller utöva våld. Då visar man att man är en ”riktig” man. Ett par av 

informanterna säger till exempel: 

(…) när man blir arg och aggressiv vill man visa sin maskulina sida och ”jag är 

starkare än dig”. Det är det faktiskt. Det har jag tänkt på när jag har blivit så här…. 

Det är för att jag vill visa att jag kan brotta ner dem så här.  

Manliga män tar ingen skit, och därför blir det väl konfrontationer i sådana fall. 
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(…) Det är väl oftast mer unga män som brukar våld. (…) De har den här bilden, att 

de ska vara starka och så. 

Attribut som relaterar till aggressivt beteende är således något som informanterna tycker hör 

ihop med manlighet.  

Veronika Burcar (2005) visar i sin avhandling hur rådande normer kring manlighet stämmer 

överens med dem hos en idealtypisk gärningsman, medan ”offrets” karaktärsdrag stämmer illa 

överens med de manliga kännetecknen. Att vara offer implicerar förlorad kontroll, passivitet 

och lidande, och ett offer är svagt, sårbart och i behov av hjälp. Dessa föreställningar om den 

starke mannen menar hon kan få konsekvenser när mannen i realiteten är ett offer.
58

 På 

samma sätt resonerar Hearn (1998) att erfarenheten av våld hos män är en del av det som 

utgör kategorin män. Det sätt på vilken män förhåller sig till och pratar om våld är en aspekt 

av den sociala konstruktionen av män och maskulinitet.
59

 Även Kjerstin Andersson (2007) 

argumenterar för våld som maskulinitetsgörare och menar att det för män är ett ”naturligt” 

alternativ att ta till våld, och att det också under vissa omständigheter är ett krav. Detta 

kommer av att det finns en samhällsdiskurs, både historiskt och kulturellt beroende, där ett 

våldsamt beteende uppmuntras.
 60

 

Connell (1995) menar att fysiskt våld kan användas för att upprätthålla hegemoniska ideal. 

Hon urskiljer två mönster; en där den priviligierade gruppen, män, använder våld för att 

upprätthålla sin dominans, företrädesvis gentemot kvinnor, och en annan där terror används 

som ett medel att göra gränsdragningar och exkluderingar, och ger som exempel 

heterosexuellas våld gentemot homosexuella män.
61

 Kriminologen James Messerschmidt 

(1993) har utgått från Connells teori om hegemonisk maskulinitet och vidareutvecklat den till 

vad han kallar strukturerad handlingsteori, dvs strukturer är ett resultat av socialt handlande, 

samtidigt som strukturer också påverkar handlandet. Genom upprepat handlande stabiliseras 

vissa mönster alltmer och utgör till sist strukturer. Messerschmidt menar att våld kan ses som 

en form av social praktik som används när andra resurser inte finns tillgängliga för att 

åstadkomma maskulinitet.
62

  

I sina studier av amerikanska tjejers och unga mäns våldsanvändning pekar Messerschmidt 

(2004) på hur deras agerande påverkas av hur kontexten ser ut och på vilka platser som våldet 
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utspelar sig. Skolan, gatan och hemmet är platser där unga använder sig av våld och 

Messerschmidt menar att de kan använda sig av någon av platserna, men inte andra, beroende 

av hur deras situation ser ut och vilka handlingsmöjligheter de har. Genom våld kan unga 

kvinnor och män förkroppsliga genusskillnader, och då inte nödvändigtvis enbart skillnader i 

manligt och kvinnligt, utan också individuellt, och det sker över könsgränserna. Detta, menar 

han, visar på att kön inte är en ”naturlig” grund för genus. 
63

 Hur genusskillnader kan 

förkroppsligas, bl a genom våld, åskådliggörs av en av informanter som menar att: ”(…) En 

kvinna borde ju vara smart, för jag gillar smarta… Jag har ingen gräns, så länge de (tjejerna – 

min kommentar) inte bråkar och så. För jag själv bråkar inte, jag har aldrig hamnat i bråk. 

(…).” 

 

Medialt våld - normer över det maskulina 

Det har i flera år funnits en debatt, både inom forskningen och bland allmänheten, om 

huruvida konsumtion av media med mycket våld påverkar våldsbenägenheten.  I samtalen 

med mina informanter ville jag därför också ta reda på hur de förhåller sig till media; vad de 

konsumerade för typ av film och spel och hur de uppfattade att de påverkades av det de såg.  

Alla informanter konsumerar mer eller mindre våld i media; via film och TV- och dataspel. 

De tycker att det är kul och spännande och tillför absolut något positivt i deras vardag. De har 

lite olika uppfattningar om hur det påverkar dem, där en av dem inte tycker att det påverkar 

honom särskilt mycket alls men där några av de andra uppfattar att det framför allt i 

våldsfilmer finns företeelser som de plockar upp, t ex hur skådespelarna klär sig, hur de ser ut, 

hur de beter sig mot andra. Inte så att de själva skulle gå ut och utöva våld på det sättet, men 

karaktärerna blir lite som förebilder och de tycker sig bli lite avtrubbade av filmerna.  

Nej men alltså, man börjar tänka på ett annat sätt, inte att man agerar. Men, först och 

främst kommer tänket: ”jaha, han gör det här då…..”. Fett coolt om jag typ använder 

den här klädseln och visar ett speciellt uttryck (…). Och det är klart (…) när jag kollat 

actionfilm, när det skjuter och det där, så har jag faktiskt tänkt att: ”undrar hur det 

skulle vara att skjuta mot folk och vara allmänt galen”. Det är en sådan känsla liksom, 

det påverkar en på det sättet. Men att göra det sen, nej satan. 

Media har gjort att man accepterar mycket. För vi ser det först, det kommer någonting 

på TV ett tag och så börjar man acceptera det. Det är som musik; du ser de här 
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artisterna, de börjar visa hud och du accepterar det mer och mer. Och folk börjar tycka 

att det är okej. 

När jag ser på filmerna, allt de gör, så tror jag att jag kommer att kunna göra allt som de 

gör. Sen kan det påverka hur man ser att de behandlar varandra. Man kan se ganska 

mycket fängelser, att de misshandlar såna som är nya. Det kan man tänka också i skolan 

t ex, om någon är ny där. (…) En annan grej. Utseende kanske. Man visar ganska stora, 

biffiga killar, och man kanske vill bli som dem. Och om de slåss, man vill bli som dem.  

Hatty (2000) beskriver hur män porträtteras i amerikansk film, vilket också, menar hon, 

speglar hur samhället är ordnat för övrigt. I och med den att mycket i den privata sfären har 

ersatts av den offentliga, där män har kontroll över ekonomisk produktion, arbetskraft, 

sexualitet och reproduktion, blir det som visas upp i det offentliga, bland annat via film, allt 

viktigare för hur vi uppfattar världen och hur det påverkar vårt identitetsskapande.
64

 Genom 

att ge exempel från amerikanska western- och krigsfilmer, samt från film noir, visar hon på 

hur maskulinitet ofta gestaltas som aktion, som våld, och som allvetande. I t ex brotts- och 

thrillerfilmer förstärks det maskulina genom språket som är satiriskt berättande och 

kontrollerat, och genom hur karaktärerna agerar, dvs tufft, bestämt, och ofta våldsamt. Genom 

denna visualisering, via fotografier, film och video, skapas normer över vad som anses vara 

maskulint.
65

  

 

Idrott och våld som maskulinitetsgörare 

Messerschmidt (1993) ser även klass som centralt för hur män, och särskilt unga män, 

relaterar till våld och kriminalitet. Unga män från medelklassen menar han växer upp i en 

kultur där rationalitet och ansvar är viktigare än stolthet och aggressivitet. Idrott, som är 

centralt för många unga män ur medelklassen, skapar en miljö där maskuliniteter hyllar 

hårdhet, uthållighet och tävlingsanda vilket menar han skapar en koppling mellan en 

upplevelse av manlighet, våld och konfrontation. Detta samtidigt som idrott också utgör en 

grund för en hegemonisk maskulinitet där andra typer av maskulinitet underordnas, t ex de 

”nördar” som inte idrottar.
66

 Även Hatty (2005) gör en koppling mellan sport och våld som en 

social process att också skapa män. Hon menar att organiserad sportutövning generellt 
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inbegriper tävlingar i vilka vältränade och muskulösa kroppar stångas mot varandra. En sådan 

kontakt mellan kroppar är till sin natur fysisk och ofta våldsam. 
67

  

Denna teori stöds av den bild flera av informanterna ger om kopplingen mellan idrott och 

våld. Det är de som tittar på eller själva utövar sport, t ex fotboll eller kampsport, som är mer 

benägna att utöva våld, på planen, i ringen eller utanför. Detta gäller dock inte informanterna 

själva, även om alla utom en utövar någon typ av idrott; går på gym eller tränar kampsport. 

Träning menar de stärker ens självförtroende. Kopplingen mellan idrott och våld uttrycker de 

bl a så här:  

(…) Det är ju de som spelar mest, det är ju nördarna. De är inte våldsamma alls. De 

som är våldsamma, det är ju de som kollar på fotboll och hockey. De spelar så klart 

TV- och dataspel också, men de lägger inte ner lika mycket tid som oss.  

Nu slåss inte folk så mycket, det är låtsasbråk i skolan och så. En börjar klänga på den 

andra och då blir han sur, eller så klänger en för hårt och så börjar den andra slå till 

och så eskalerar det. De tävlar mot varandra. Det blir ganska jobbigt till slut för ingen 

vill ju ge upp. Den ena kan MMA och den andra brottning och så ligger de där och 

snurrar runt på golvet och så.  

Jag skulle gå hem från en AIK-match. Vi gick längs Stadion och så kom det ett par 

Hammarbyare och så av ingenstans börjar de gå emot oss. (…) och så gick vi emot 

dem också. Då var det kalabalik om man säger så. Men inga föremål eller så. Polisen 

var i närheten så så fort de började komma in så var det bara att dra sig loss från dem 

(AIK:arna – min kommentar) och springa iväg. (…) Alltså, vi ville inte göra något 

mot dem, men det enda vi kunde göra var att attackera för att försvara oss.  

Benägenheten hos idrottsutövande unga män att ta till våld förklarar informanterna med att de 

som utövar sport är fysiskt större och starkare och har större självförtroende. De är också mer 

tävlingsinriktade och vill genom att använda våld förstärka intrycket av att de kan något. De 

gör det också i trygghet av gruppen eller på grund av grupptrycket från laget. En av 

informanterna lägger också att även sociala bakgrundsfaktorer kan påverka. 

Enligt Messerschmidt (1993)  kan våld inom idrott kombineras med en viss betoning på 

akademisk framgång. Unga män ur medelklassen åstadkommer maskulinitet genom att följa 

skolans regler och dominera elevorganisationer, samtidigt som de i skolan ställs under andras 

inflytande och på så sätt ”avmaskuliniseras”. Mindre brott utanför skolan kan, t ex 

vandalisering, kan då bli en resurs för dessa unga män eftersom de där kan uttrycka de 
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hegemoniska maskulinitetsideal som skolan förbjuder. Arbetarklassunga män utvecklar dock 

maskulinitet både i och utanför skolan. På grund av ekonomisk utsatthet och svag ställning på 

arbetsmarknaden finns få resurser tillgängliga att åstadkomma maskulinitet. För dem kan 

istället kriminalitet och våldsbrott kopplade till gatan och gänget utgöra en möjlighet att 

bekämpa sin underordnade maskulinitet. 
68

 

 

SLUTDISKUSSION 
Unga män, i Sverige såväl som i västvärlden i stort, begår brott, misshandlar, konsumerar mer 

alkohol och droger, och utsätter sig för fler risker än vad unga kvinnor gör, och de sociala 

problem som förknippas med unga män debatteras flitigt såväl av forskare som av 

allmänheten. Problemen understödjs också av aktuell statistik som visar att det är unga män 

mellan 16 och 24 år som i störst utsträckning blir utsatta för misshandel, och det är även unga 

män som utmärker sig vad det gäller andelen misstänkta våldsbrott. Även om statistiken talar 

sitt tydliga språk när det gäller unga mäns våldsbenägenhet, visar studier att risken att utsättas 

för våld faktiskt har minskat de senaste åren och att andelen anmälda fall av kriminellt våld är 

färre i ett historiskt perspektiv. 

 I den här undersökningen har jag intresserat mig för hur till synes vanliga unga män ser på 

sig själva som män, vilket utrymme våld har i deras vardag och om, och i så fall på vilket sätt, 

våld är en del i deras manliga identitetsskapande.  

Ingen av de fem informanterna har funderat särskilt mycket över sig själva i termer av att vara 

man och vad manlighet egentligen står för. Den bild som framkommer i deras beskrivning är i 

stora delar den som de uppfattar omgivningen har av män och manlighet. En man ska vara 

stark, tuff, stolt, modig och ta stor plats. En manlig man är fysiskt stark, står upp för det han 

tror på, och är lojal mot sina vänner. Han är också beskyddande gentemot kvinnor och den 

som ska försörja familjen.  

I beskrivningen av sig själva lyfter informanterna emellertid även fram andra egenskaper som 

att de är omtänksamma, eftertänksamma, och mindre bestämda. Att ha sådana egenskaper kan 

visserligen ses som positivt av jämnåriga, men markeras också som något omanligt; ”..det är 

därför de kallar mig för bög kanske.”  Jag tolkar deras beskrivning av sig själva och av 

manlighet generellt som att de själva tycker att de stereotypa manliga attributen ingår i bilden 

av hur de själva, åtminstone delvis, skulle vilja vara, men att de också har en känsla av att det 
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är egenskaper som av andra anses vara något negativa. När de blir äldre och mer erfarna 

kommer de att lägga sig till med andra, ”bättre” egenskaper. Då kommer de att var lugnare, 

känsligare, mer inkännande och ödmjuka, dvs attribut som de idag förknippar med 

kvinnlighet.  

Utifrån det mina informanter beskriver uppfattar jag att de är väl införstådda i vilka de sociala 

manlighetskonstruktionerna i samhället är. I dagsläget är det för dem viktigt att inte gå alltför 

långt utanför tillämpningarna av dessa konstruktioner. Män ska bete sig som män och kvinnor 

som kvinnor. När de blir äldre tänker de sig däremot att, som Marie Nordberg uttrycker det, 

”distansera sig och kliva ur det stereotypa könsgörandet”.
 69

  

Informanterna har lite olika erfarenheter av våld där ett par har varit i slagsmål, några har varit 

vittne till våldshändelser och en av dem inte har någon direkt erfarenhet av det annat än via 

media. Ett par av dem uttrycker att de dras till våld. De tycker att det är spännande att se vad 

som händer vid t ex slagsmål. Informanterna upplever inte att risken att drabbas för våld är så 

stor att det påverkar dem i deras vardag. De är dock medvetna om att det finns större risk att 

hamna i bråk och utsättas för våld vid vissa platser och i vissa situationer, t ex i centrum där 

många människor rör sig, på skolan, på privata fester då många är berusade, eller då de umgås 

med vissa kompisar som är kända för att hamna i bråk utanför skolan. Utifrån denna vetskap 

gör informanterna strategiska val för att undvika att hamna i våldsamma situationer. Den enda 

gång de anser att våld är berättigat att ta till är då de behöver försvara sig själv eller någon 

kompis från våld.  

Även om informanterna normalt inte själva är involverade i våld så är det något de anser kan 

förstärka ens manlighet. Våld, menar de, kan användas när man behöver försvara sig, sätta 

egna gränser, visa att man har kontroll, och genom att använda våld visar man att man är 

starkare än den/de andra. Som en av informanterna säger: ”manliga män tar ingen skit, och 

därför blir det konfrontationer (…)”.  

Alla informanter refererar under intervjuerna ganska ofta till medialt våld; till actionfilmer, 

youtube-klipp, eller tv-spel, och det mediala våldet verkar ha en relativt central plats i deras 

vardag. De anser inte att våldet de konsumerar i dessa medier påverkar dem att bli mer 

våldsamma. Däremot menar de att det mediala våldet gör att acceptansen för våld ökar, att de 

blir avtrubbade och att det finns företeelser i det de ser som de plockar upp och vill efterlikna. 

Det mediala våldet, som alltså har en stor plats i informanternas liv, verkar således ha en 
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påverkan på hur de, liksom Hatty beskriver
70

, uppfattar världen och hur det påverkar 

identitetsskapandet. 

Om det är något som påverkar unga män att använda våld är det snarare det idrottsliga 

sammanhanget. Enligt informanterna är det de som tittar på eller själva utövar idrott som är 

mer benägna att utöva våld, både under själva idrottsutövandet och vid sidan av. Liksom både 

Hatty
71

 och Messerschmidt
72

 ser de idrottandet som ett sätt att förstärka sin manlighet. Fyra av 

de fem informanterna tränar själva och jag får intryck av att det är för att bygga muskler och 

se fysiskt starka ut. Jag tolkar det även som att intresset för kampsport, både i hur de själva 

utövar sporten och tittar på klipp från t ex Mixed Martial Arts-matcher på nätet, är något som 

är kopplat till manlighetsgörandet. Informanterna beskriver det som något coolt, något som 

stärker självförtroendet och som kan vara bra för alla unga män att kunna om man skulle 

hamna i en våldsam situation. Det är också i samband med en fotbollsmatch som en av 

informanterna beskriver hur han råkat i ett ordentligt slagsmål. 

Slutligen finns det hos de fem informanterna en tydlig bild av vad manlighet generellt står för; 

hur en manlig man ska se ut och bete sig. Däremot är de själva lite ambivalenta vad det gäller 

sin egen identitet som män, och är ännu inte redo att gå alltför långt bort ifrån den stereotypa 

bilden av hur en man anses ska vara. Bilden av att våld bland unga män är något normaliserat 

bekräftas heller inte av det som kommit fram i denna undersökning. Även om våld har en mer 

framträdande plats för informanterna än vad det har i mitt och mina jämnårigas liv, är det 

snarare så att de varken tycker om eller söker sig till våld annat än om nöden kräver, eller om 

de kommer i kontakt med det indirekt via media eller som åskådare vid t ex slagsmål. Våld är 

okej om det betraktas på distans, och som sådant fyller det en funktion i det manliga 

identitetsgörandet.  
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