
 

MITTUNIVERSITETET 
Institutionen för Socialt arbete 

    

 
 
 

 
 
 
ÄMNE: Socialt arbete, C-kurs 
 
HANDLEDARE: Mona Livholts 
 
SAMMANFATTNING: När det gäller utövandet av våld är gruppen män 
kraftigt överrepresenterade. Mäns utövande av våld är ett samhällsproblem 
som i allra högsta grad är relevant för socialt arbete. Uppsatsens syfte var 
att få en ökad kunskap om relationen mellan manlighet och våld samt mäns 
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tankar kring manlighet och våld. Ett strategiskt urval användes i syfte att få 
fram informanter som uppvisade stor variationsbredd. Studiens resultat 
pekade på att det finns många olika sätt att se på och att göra manlighet. Ett 
rimligt antagande är även att synen på manlighet har betydelse för mäns 
utövande av våld på så sätt att en syn på manlighet som präglas av styrka, 
dominans och kontroll kan främja mäns utövande av våld. Det finns även 
forskning som tyder på att våld i vissa situationer kan användas av mäns 
som en resurs att göra manlighet. När det gäller relationen mellan 
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våld men kopplar samtidigt ihop manlighet med fysiskt styrka och 
kroppslig prestation samt utövandet av legitimt våld, exempelvis inom 
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Förord 
 
Studien är en C-uppsats som genomförts som en avslutande del av socionomprogrammet på 
Mittuniversitetet i Östersund. Vi som författare tar gemensamt ansvar för innehållet i studien. 
När det gäller arbetsfördelningen har vi gemensamt arbetat med uppsatsens olika delar. Vi har 
dock delat upp litteraturen mellan oss men fört en gemensam diskussion om vad i litteraturen 
som är relevant. Skrivprocessen har genomgående präglats av samtal och diskussioner 
författarna emellan vilket har gjort arbetet levande och givande.  
 
Vi vill här passa på att tacka vår handledare, Mona Livholts, för litteraturtips, god vägledning 
och uppmuntran. Hennes stöd har varit värdefullt. Ett stort tack även till våra informanter som 
tog sig tid och så ärligt och öppet delade med sig av sina tankar kring manlighet och våld. 
Utan er hade genomförandet av den här uppsatsen inte varit möjlig.  
 
 
Johanna Arnsäter och Henrik Ernback 
Östersund, januari 2008                   
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INLEDNING 

Bakgrund 
Våld är ett fenomen som finns närvarande i alla kulturer och samhällen. Den allra största 

delen av det fysiska våldet står män för. Enligt brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2007) begås 

endast tolv procent av misshandelsbrotten av kvinnor. När det gäller offren för 

misshandelsbrott är män i majoritet och endast en tredjedel är kvinnor. Ser man till det 

dödliga våldet är andelen manliga gärningsmän kring 90 procent och när det gäller dödligt 

våld är offer och förövare vanligtvis bekanta med varandra. Inom familjen och nära relationer 

är kvinnor de vanligaste offren för dödligt våld.  Hittills under 2000-talet har trenden visat på 

en ökande andel män som gärningsmän (BRÅ, 2007). I november 2007 satt det på svenska 

fängelser 158 personer dömda till livstids fängelse. Av dessa var endast fem kvinnor. Av alla 

cirka fem tusen som sitter frihetsberövade i Sverige är 93 procent män (Kriminalvården, 

2007). När det gäller sexualbrott, exempelvis våldtäkt, sexuellt tvång och ofredande, var det  

år 2006 en stark majoritet av de misstänkta förövarna män och endast två procent var kvinnor. 

En majoritet av offren utsatta för sexualbrott var kvinnor (BRÅ, 2007). Lundgren et. al. (2001 

i Hearn et. al. 2006) visade i en svensk studie att 46 procent av 6926 kvinnor  hade blivit 

utsatta för våld efter det att de fyllt 15 år. Av kvinnorna i åldrarna 18-24 år hade 22 procent 

upplevt våld under det senaste året. Statistiken visar tydligt att män är överrepresenterade som 

förövare av våldsbrott, särskilt de grövre brotten, därmed inte sagt att alla män är våldsamma. 

Men det går att fastslå att mäns utövande av våld i alla dess olika former är ett allvarligt 

socialt problem (Hearn et. al. 2006).  

 

Journalisten Mendel-Enk (2004) har i sin bok Med uppenbar känsla för stil diskuterat 

manlighet och menar att män som utövar våld är en mycket heterogen grupp och har endast en 

sak gemensamt, det faktum att de är män. Även Lundgren (2004) menar att det inte tydligt går 

att se andra mönster som binder samman män som misshandlar kvinnor, exempelvis uppväxt 

eller alkoholkonsumtion. Mäns våld är inte ett individuellt problem utan någonting som sätter 

sin prägel på samhället och därmed berör oss alla. Vad som idag enligt DeKeseredy och 

Schwartz (2005) saknas i debatten om våld är synen på manlighet i samhället. Uppfattningen 

av manlighet anses i den europeiska forskningen spela en viktig roll när det gäller mäns våld 

mot kvinnor, men mer sällan när det gäller mäns våld mot män. När det gäller europeiska 

studier kring våld generellt, exempelvis rasistiskt våld, tas synen på manlighet och dess 

betydelse för våldet oftast inte upp. Studier kring män som inte uppvisar våldsamt beteende 
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samt studier om sambandet mellan mäns våld mot män och mäns våld mot kvinnor saknas till 

stor del (Hearn et. al. 2006). Enligt Kimmel (1996) går västerländsk manlighet att reducera till 

fyra grundregler. Den första, och kanske viktigaste regeln är att inte vara fjollig, att aldrig 

göra någonting som på minsta vis antyder kvinnlighet. Den andra regeln innebär en ständig 

strävan uppåt och indikerar att manlighet mäts i makt, framgång, förmögenhet och status. Den 

tredje regeln påminner män om att de bör vara fast som en klippa, pålitliga och inte visa några 

känslor. Den fjärde och sista regeln, ’låt dem se på faan’, säger att män ska utstråla manlig 

djärvhet och energi, att ta risker och alltid ge järnet.  

 

Frågan om manlighet och dess koppling till våld är relevant för socialt arbete eftersom vi som 

socionomer möter våldsbenägna män samt de som drabbas av våldet i  olika sammanhang. 

Det krävs kompetens för att kunna se och uppmärksamma våldet och tillhandahålla stöd och 

beskydd för de som drabbas. Ofta är även syftet i socialt arbete att på olika sätt påverka och 

förändra det våldsamma och aggressiva beteendet hos män. För att på ett professionellt sätt 

kunna möta våldsbenägna män är det viktigt med en kunskap om och förståelse för vilken roll 

och funktion våld har för identitetsskapande i deras liv. I fokus för den här uppsatsen står 

därför mäns tankar om våld och på vilket sätt det finns en koppling mellan manlighet och 

våld.  

Syfte och frågeställningar 
Uppsatsens syfte är att få en ökad kunskap om relationen mellan manlighet och våld samt 

mäns tankar om manlighet och våld.  

- Hur ser relationen mellan manlighet och våld ut? 

- Hur tänker män om manlighet? 

- Hur tänker män om våld? 

Avgränsning 
Både manlighet och våld är två stora områden inom forskningen med olika inriktningar som 

exempelvis konstruktionen av manlighet, våld mot kvinnor och hatbrott. I fokus för den här 

uppsatsen står relationen mellan manlighet och våld. Det innebär att mäns våld mot 

exempelvis kvinnor och homosexuella tas upp i ljuset av våldets koppling till konstruktionen 

av manlighet. Studien kommer inte att behandla och försöka besvara frågan om varför män är 

våldsamma eller diskutera manlighet mer allmänt. Studien avser inte heller att presentera en 

generell bild av mäns förhållningssätt till våld och manlighet utan endast fem mäns 

uppfattningar. Ytterligare en begränsning är att studien har genomförts i ett västerländskt 
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sammanhang på så sätt att den litteratur som används till största delen är skriven i ett 

västerländskt kontext samt att alla informanterna är uppvuxna i Sverige.  Även författarna är 

uppvuxna i Sverige. 

 

Att definiera våld är problematiskt eftersom det finns många beteenden som trots sin 

våldsamhet inte betraktas som våld, exempelvis inom olika sporter. Våld kan under vissa 

omständigheter anses som mer legitimt och acceptabelt. Vad som betraktas som acceptabelt 

våld varierar dock genom tiden samt i olika kulturer, exempelvis när det gäller barnaga 

(DeKeseredy & Schwartz, 2005). Vi har i intervjuerna haft ett relativt öppet förhållningssätt 

och inte direkt definierat våld utan frågat efter informanternas tankar om manlighet och våld, 

deras definitioner.  

 

Studien fokuserar på gruppen män generellt och inte män dömda för våldsbrott eller specifikt 

de män som utövar våld. Sundberg (1993) menar att alla män omfattas generellt sett av 

samma referensram och påverkan. Han menar att det är ingen större skillnad i attityder och 

värderingar till våld utan den stora skillnaden är att de flesta män inte omsätter attityderna till 

praktisk handling. Om det är så att synen på manlighet har betydelse för mäns utövande av 

våld är vi alla delaktiga i problematiken eftersom vi alla är en del av manlighetsdiskursen. 

Därmed är det viktigt att studera även ”vanliga” mäns uppfattning om manlighet.  
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METOD: BESKRIVNING OCH REFLEKTION  

Litteratur 

Som en del av uppsatsen gjordes en mindre litteraturstudie. Syftet med studien har inte varit 

att göra en heltäckande litteraturstudie i ämnet utan att presentera för ämnet relevanta teorier 

och tidigare forskning som sedan ligger till grund för analysen av fem intervjuer. Sökningar 

gjordes i databaserna Academic Search Elite, CSA Social Sciences, Gender Studies Database 

och Pubmed. Sökorden masculinity och violence angavs som descriptors eller keywords i 

kombination med andra ord, exempelvis construction men även olika, för ämnet, relevanta 

författare, exempelvis Connell, Hearn och Messerschmidt. Sökningar gjordes även i specifika 

tidskrifter, främst Men and Masculinities. Urvalet begränsades till artiklar skrivna efter år 

2000 med huvudsakligt fokus på relationen mellan våld och manlighet. Sökningar med 

samma sökord gjordes i Mittuniversitetets katalog Mima. Två böcker skrivna av 

journalisterna Mendel-Enk samt Faludi har använts som inspirationskälla i inledning och 

diskussion. Tidigare kurslitteratur har till viss del använts som inspiration.  

Val av informanter 
Eftersom uppsatsens syfte är att få en ökad förståelse för och kunskap om mäns förhållande 

till våld och till manlighet bedöms kvalitativa intervjuer vara den mest lämpliga metoden. 

Som en del av studien genomfördes därför fem halvstrukturerade forskningsintervjuer. Syftet 

var inte att få ett så representativt urval som möjligt utan att få till ett urval av män som 

uppvisar olika karaktäristiska drag inom kategorin män. Därför tillämpades ett strategiskt 

urval som innebär att man är intresserad av kvalitén på informanterna samt att hitta personer 

med stora kunskaper som kan uttrycka sig. Ett strategiskt urval främjar valet av informanter 

med så stor variationsbredd vad gäller karakteristiska drag som möjligt (Halvorsen, 1992, s 

102; Trost, 2005). De egenskaper som legat till grund för valet av informanter är ålder, 

sexuell orientering, yrke eller sammanhang, som exempelvis idrott eller föreningsliv. När det 

gäller ålder finns det forskning som tyder på att mäns våld är åldersrelaterat på så sätt att våld 

är vanligare bland yngre män (Hearn et. al. 2006) något som motiverar varför män i olika 

åldrar bör intervjuas. De män som har intervjuats i uppsatsen är mellan 18 och 70 år gamla. 

 

I sökandet efter informanter letade vi först och främst i utkanterna av våra egna nätverk.  Fyra 

av männen hade författarna personlig kännedom om medan den femte blev rekommenderad 
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av en bekant. En första kontakt togs i två fall på telefon, i två fall genom e-mail och i ett fall 

genom personlig kontakt. Alla informanter delgavs information om studien i ett särkskilt brev 

då de informerades om syfte, upplägg samt konfidentialitet, se Bilaga 1. Ingen av 

informanterna avböjde deltagande i studien. 

Genomförandet av intervjuerna 
Intervjuerna har genomförts  i olika miljöer. Två av intervjuerna har genomförts på 

Mittuniversitetets campus i Östersund. Båda informanterna har tidigare studerat där vilket gör 

att campus inte är en för dem främmande miljö. De övriga tre har hållits på platser 

informanterna föreslagit, exempelvis deras arbetsplatser. Gemensamt för alla miljöer var 

därmed att det var en för informanterna tidigare känd miljö samt att de gav möjlighet till 

samtal i en lugn miljö utan allt för mycket störande moment, exempelvis andra personer. Båda 

författarna har varit närvarande vid samtliga fem intervjuer, men vi har turats om att ha en 

ledande roll under intervjuerna. Eftersom vi är två studenter och en informant reflekterade vi 

inför intervjusituationerna över maktsituationen. Vi diskuterade därför hur vi utifrån de 

faktiska förhållandena på bästa sätt kunde möblera rummet samt placera oss så att situationen 

skulle upplevas så avspänd som möjligt. Detta övervägdes särskilt när intervjuerna skedde på 

campus och vi hade större möjlighet att möblera rummet. Om det har haft någon betydelse att 

Johanna som kvinna eller Henrik som man har haft en ledande roll under intervjuerna är svårt 

att avgöra. Då vi båda närvarat vid alla intervjuer bör det dock inte ha inverkat allt för mycket 

på utfallet. Eftersom intervjuerna handlar om teman som våld och manlighet är det ändå 

rimligt att anta att kön har viss betydelse. Det är relevant att reflektera kring hur intervjuerna 

skulle ha gestaltat sig med endast manliga respektive kvinnliga intervjuare något som vi tar 

upp i  reflektionerna över studiens tillförlitlighet och trovärdighet.  

 

Intervjuerna var halvstrukturerade på så sätt att de var fokuserade på två teman, manlighet och 

våld, med förslag på frågor och följdfrågor, se Bilaga 2. Frågorna ställdes på ungefär samma 

sätt och i samma följd till alla informanter men viss variation förekom. Eftersom frågorna var 

öppna blev svaren väldigt olika vilket även ledde till att olika följdfrågor ställdes. När temat 

manlighet diskuterades användes även bilder som stimulans, se Bilaga 3. Bilderna visade män 

i olika sammanhang, situationer, klädsel samt stil och som kan sägas uttrycka manlighet på 

olika sätt. Via sökmotorn Google letade vi efter bilder som visade män vilka kan betraktas 

som mer eller mindre manliga beroende på värderingar. Syftet med dessa bilder var att 

provocera och att underlätta synliggörandet av informanternas tankar om manlighet. Efter 
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intervjuerna satte vi oss ned, var för sig, och skrev ner personliga anteckningar. Dessa 

handlade om våra intryck och reflektioner kring intervjun och användes sedan i 

analysprocessen (Trost, 2005, s 55).  

Transkribering och analys 
Intervjuerna spelades in på ljudband. De har inte transkriberats ordagrant, däremot har vi 

efterstävat att återge den korrekta betydelsen av samtalet. Detta eftersom vi inte kommer att 

göra en språklig analys av intervjuerna utan fokusera på betydelsen av innehållet. Ordagranna 

utskrifter är, menar Kvale (1997), inte nödvändigtvis den mest objektiva transkriberingen. 

Olika regler gäller för tal- och skriftspråk och vår målsättning har varit att översätta 

intervjupersonens muntliga stil till skriftlig form på ett sätt som gör informantens uttryckssätt 

rättvisa. Författarna har turats om att transkribera intervjuerna men den andre har då lyssnat 

igenom bandet och läst transkriberingen något som främjar trovärdigheten och reliabiliteten.  

 

Intervjuerna har transkriberats och skrivits ut i sin helhet. Därefter har vi sammanfattat varje 

intervju utifrån intervjufrågorna i syfte att få en bättre överblick över materialet. Under 

skrivandets gång har vi växelvis tittat på både sammanfattningar och hela intervjuutskrifter i 

syfte att försöka undvika felaktiga tolkningar. I analysprocessen tittar vi även tillbaka på våra 

egna minnesanteckningar som skrevs i anslutning till varje intervju som del av en strävan att 

inte misstolka informanterna. Varje steg i processen innebär en analys i sig på så sätt att det 

material vi väljer att lyfta fram formas av vår förförståelse samt studiens syfte och teoridel. 

Under läsningen av intervjuer och sammanfattningar har understrykningar och markeringar 

gjorts i syfte att leta efter mönster och intressant innehåll. Tankar och idéer har skrivits ner när 

de dykt upp under arbetets gång för att sedan tas upp eller förkastas i analysen (Trost, 2005). 

Intervjumaterialet har organiserats kring centrala teman som grundade sig på 

frågeställningarna i syftet. Huvudtemana är informanternas tankar om manlighet, våld samt 

relationen mellan manlighet och våld.  

Reflektion över studiens tillförlitlighet och trovärdighet 
Vår förförståelse kring våld och manlighet har präglat läsning av litteratur samt intervjuerna. 

Som blivande socionomer har vi till stora delar tillägnat oss ett socialkonstruktivistiskt 

tänkande som innebär att se exempelvis genus som något som konstrueras och ständigt 

förändras i det dagliga samspelet med andra människor. I intervjun med Björn som gav 

uttryck för en mer biologisk/evolutionär syn på människan kändes våra frågor inte lika 

följsamma som i de övriga intervjuerna. Våra egna erfarenheter av våld samt syn på manlighet 
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har naturligtvis även det betydelse för vilka frågor som ställs och urval och analys av litteratur 

och intervjuer. Vi har därför strävat efter att under arbetets gång medvetet reflektera och 

diskutera över våra egna tankar. Eftersom manlighet konstrueras i relation till både män och 

kvinnor men på olika sätt så bör det ha betydelse vem som intervjuar. Vi tror att det faktum att 

vi varit två, en kvinna och en man, kan ha haft en positiv inverkan på studien på så sätt att det 

har främjat olika infallsvinklar och kanske bidragit till en mer balanserad bild.  

  

När det gällde genomförandet av intervjuerna var planen att göra en minde pilotstudie i syfte 

att testa våra frågor innan de egentliga intervjuerna. Vår första intervju kom dock att 

genomföras tidigare än beräknat vilket innebar pilotstudien uteblev. Detta inverkade troligen 

negativt på kvaliteten på intervjufrågorna, särskilt frågorna kring temat våld som vi i 

efterhand upplevde att de kunde ha bearbetats bättre.  

 

Reliabilitet och validitet är begrepp som Widerberg (2002) anser dåligt lämpade för kvalitativ 

forskning. Den kvalitativa forskaren måste däremot naturligtvis vara saklig och tillförlitlig, 

något som sker genom att dokumentera hur arbetet genomförts samt reflektera över val och 

tolkningar. Trost (2005) menar att forskaren måste kunna visa på studiens trovärdighet genom 

att tydligt redovisa för datainsamling samt reflektion över etiska aspekter. Vi som författare 

har försökt att vara så tydliga som möjligt i vårt tillvägagångssätt genom att exempelvis 

bifoga frågor och bildmaterial.  

 

Vi har turats om att transkribera men då har den andre lyssnat på bandet och kontrollerat 

transkriberingen, något som ökar trovärdigheten av det transkriberade materialet. Vi har även 

turats om att ha en ledande roll i intervjuerna men båda har alltid varit närvarande vilket kan 

tänkas minska risken för misstolkningar. Intervjuerna har skett i olika miljöer men har trots 

allt det gemensamt att det var en för informanten känd miljö samt att det var en lugn och 

avskild miljö.  

Etiska överväganden 
I studien intervjuades fem män om sina tankar kring manlighet och våld generellt, men deras 

personliga erfarenheter var inte i fokus. Vid de tillfällen informanterna delade med sig av 

egna erfarenheter av våld valde vi därför att inte transkribera detta. Vi är även medvetna om 

ämnets potentiella känslighet. I den första kontakten med de blivande informanterna 

informerades de därför i ett brev om att ämnet kan upplevas som känsligt, sin rätt att avböja 
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delaktighet samt rätten att utan särskilda skäl inte svara på frågor under intervjun. Därmed 

uppfyller studien kravet på informerat samtycke (Kvale, 1997; Mittuniversitetets 

Forskningsetiska kommitté). Informanternas konfidentialitet garanteras på så sätt att namnen 

ändras och att personuppgifter som redovisas ej är så specifika att igenkänning är möjligt. 

Dessa personuppgifter är även godkända av informanterna.  

 

Vi har även diskuterat hur intervjumaterialet skulle presenteras. Ett alternativ hade varit en 

mer tydligt tematisering istället för som nu, där informanternas tankar presenteras var för sig. 

Vi valde en mer personlig presentation eftersom det framhäver både skillnader och likheter 

mellan informanterna och framför allt komplexiteten när det gäller konstruktionen av 

manlighet. Vi är medvetna om att analys och tolkning kan upplevas negativt för 

informanterna. Vi har därför strävat efter att omsorgsfullt granska materialet och att med 

respekt och ödmjukhet överväga vad som verkligen är relevant och nödvändigt utifrån 

studiens syfte.  
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MANLIGHET OCH VÅLD: TIDIGARE FORSKNING OCH 
TEORI 
I det här kapitlet redogörs för tidigare forskning om manlighet och dess relation till mäns 

utövande av våld. Inom den vetenskapliga litteraturen på engelska används uteslutande 

begreppet ”masculinity”, ett begrepp som på svenska går att översätta till både maskulinitet 

och manlighet. Maskulinitet är det begrepp som oftast används inom forskningen medan 

manlighet är ett mer vardagligt ord. I kontakten med informanterna har ordet manlighet 

används och därför har vi valt att även använda oss av begreppet manlighet i detta kapitel om 

tidigare forskning och teori.  

Manlighet, vad är det? 
Manlighet och vad det innebär att vara man kan tolkas utifrån olika teoretiska utgångspunkter, 

exempelvis biologiska förklaringsmodeller eller att se manlighet som ett inlärt beteende. 

Ytterligare ett sätt att se på manlighet är att se det som en social konstruktion, vilket innebär 

att man ser det som en egenskap som ständigt konstrueras och omformas i det dagliga 

samspelet med andra människor (Totten, 2003). Tillskivningen av ett visst kön innebär att 

placeras i en särskild kategori med tillhörande förväntningar. Ett sådant synsätt innebär att 

manligt och kvinnligt inte är två ömsesidigt uteslutande kategorier, kroppar existerar istället 

längs ett kontinuum. Istället för att se män och kvinnor som naturligt olika kan de ses som 

”kulturligt” olika (Gerschick, 2005). När det gäller konstruktionen av manlighet har 

forskningen betonat relationen mellan män och kvinnor, något som motsägs av observationer 

som tyder på att män snarare konstruerar sin manlighet i relation till andra män (Whitehead, 

2005). 

 
Enligt Cohn & Zeichner (2006) består manlighet av individens egna uppfattningar, 

socialisering när det gäller könsroller samt underliggande kulturella uppfattningar om 

manlighet. De anser att manlighet innehåller följande delar: tävlingsinstinkt och dominans, att 

inte visa känslor, anti-homosexuella och anti-feministiska attityder samt könsrollstress. Med 

könsrollstress menas upplevelsen av till vilken grad man bör eller kan leva upp till 

förväntningarna som ställs på mansrollen (Cohn & Zeichner, 2006). Whitehead (2005) ser 

manlighet som en gemensam identitet för alla män trots olika sociala identiteter. På så sätt 

anser han att det går att förklara mäns våld i olika sociala miljöer. Han menar vidare att 

manlighet är gränsöverskridande när det gäller andra faktorer som exempelvis etnicitet, social 

status och sexualitet. En mans anspråk på att vara manlig är därmed inte beroende av hans 
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sociala eller kulturella status utan på hans förmåga att uppvisa hjältemod samt andra 

egenskaper med hög manlighetsstatus som exempelvis heterosexualitet, i relation till andra 

män. Hjältemod, att övervinna rädsla för den egna sårbarheten, är en symbol för manlighet 

som återfinns i olika sociala miljöer (Whitehead, 2005: Hearn & Whitehead, 2006). Hjälten 

återberättas i mytologi och underhållning som exempelvis filmer och dataspel och 

representerar en form av manlighet som dock får olika uttryck beroende på individens sociala 

position (Whitehead, 2005). 

Hegemonisk manlighet 
Den australiensiska sociologen och mansforskaren R. W. Connell (1996) framhäver att det 

finns många olika former och uttryck av manlighet och har myntat begreppet hegemonisk 

manlighet. Begreppet hegemoni har Connell lånat från Antonio Gramscis analys av 

klassrelationerna. Den hegemoniska världsordningen innebär i stora drag att en grupp kan 

hävda och upprätthålla en ledande position i samhället. Med hegemonisk manlighet menas att 

den legitimerar den patriarkiska världsordningen, det vill säga att den garanterar mäns 

dominanta position och kvinnans underordnande i samhället. Den hegemoniska manligheten 

är en historiskt föränderlig process som hela tiden är under utveckling. Den tar sig utryck på 

flera nivåer och arenor som stat, militär och näringsliv och som visar en övertygande kollektiv 

bild av manlighet, en manlighet som inte är hotad av oliktänkande män eller feministiska 

kvinnor. Hegemonin kännetecknas av det framgångsrika hävdandet av våld mer än direkt 

våld. Den tar sig inte uttryck bara mot kvinnor utan även mot andra grupper av män. Även om 

få män lever helt upp till den hegemoniska mönstret drar de flesta män nytta av den då de tar 

del av de fördelar som män vinner av kvinnors underordnande ställning (Connell, 1996). Det 

är dock viktigt att komma ihåg att alla män inte vinner lika mycket. Män generellt drar 

fördelar av att kvinnor är underordnade, men olika män drar fördelar på olika sätt. Detta 

utesluter inte heller att det existerar avvikelser på så sätt att det finns områden där kvinnor har 

makt eller är jämställda med män (Pease, 1999). Den personliga delaktigheten hos män beror 

på nivån av social makt i olika mäns liv och det existerar dynamiska relationer och spänningar 

mellan den hegemoniska manligheten och underordnade manligheter (Tomsen & Mason, 

2001).  

 

De huvudsakliga mönstren av hegemonisk manlighet innefattar även marginalisering av män 

som avviker från den heterosexuella normen samt kopplingen mellan manlighet, styrka och 

tävlingsinstinkt (Totten, 2003). Manlig heterosexuell identitet bygger bland annat på tydliga 
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gränser för när och under vilka omständigheter som fysisk kontakt mellan män är tillåtet 

(Tomsen & Mason, 2001). Vita, heterosexuella medelklassmäns manlighet är den norm i 

västvärlden mot vilken andra manligheter mäts. Heterosexuella män dominerar över 

homosexuella män, överklass över arbetarklass och vita män över färgade män. Dominansen 

behöver inte bestå av en medveten process av utnyttjande utan existerar på grund av de 

relativa privilegier vilka vita, heterosexuella överklassmän har tillgång till (Pease, 1999). 

Homosexuella män är inte de enda män som är underordnande den hegemoniska manligheten. 

Vissa heterosexuella män, och pojkar kan också utestängas genom att klassas som mes, 

ynkrygg, morsgris etc. Här är det uppenbart att det är kvinnligheten som utgör grunden för 

den symboliska smutskastningen som kan ta sig utryck genom politisk och kulturell 

uteslutning eller genom våld (Connell, 1996). Samspelet mellan genus och andra strukturer 

som klass och ras skapar en mångfald av olika former av manlighet och över- och 

underordning. Inte alla män har makt i jämförelse med kvinnor men alla män är inbäddade i 

maktrelationer (Pease, 1999). 

Relationen mellan manlighet och våld 
Trots den senare tidens uppluckring när det gäller stereotypa könsroller har inte våldet mellan 

män eller mäns våld mot kvinnor minskat. Whitehead (2005) menar att manlighet kan ses som 

en dynamisk riskfaktor när det gäller mäns utövande av våld. När det gäller mäns våld och 

aggressivitet finns det en mängd faktorer som kan inverka, exempelvis individuella 

svårigheter att kontrollera ilska, bristande empati och social förmåga eller individens 

moraliska resonerande. Ingen av dessa faktorer kan dock till fullo förklara mäns våld och en 

analys av mäns manlighet som en riskfaktor kan bidra till förståelsen av mäns våld. Manlighet 

kan ses som en riskfaktor på så sätt att en manlighet som betonar heroism inte kan befästas 

som en identitet utan endast kan uppnås periodvis, något som kan skapa konflikt. Spänningen 

mellan bilden av den ideala manliga identiteten och den upplevda verkligheten kan leda till en 

konflikt mellan individens uppfattningar och dennes upplevelse av verkligheten. Våld kan ses 

som funktionellt på så sätt att det underhåller en idealiserad bild av manlighet när han ställs 

inför en yttre verklighet som pekar på hans oförmåga som man. Mannens upplevelse av att 

vara man blir endast viktig när han upplever sig vara under hot (Whitehead, 2005). Hearn & 

Whitehead (2006) menar att medvetna försök att uppnå manlighet avslöjar upplevelsen av att 

inte tillhöra kategorin män. 

Undersökningar om kopplingen mellan manlighet och våld har gett olika resultat och ger en 

splittrad bild av vilken roll manlighet spelar i utövandet av våld (Cohn & Zeichner, 2006). En 
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undersökning gjord av Cohn och Zeichner (2006) stödjer antagandena att det finns ett 

samband mellan manlighet och våld samt att könsrollstress har en reglerande funktion på 

relationen mellan manlighet och våld. Huruvida manlighet påverkar användandet av våld är 

beroende av mannens upplevelse av att efterleva manliga normer. Det har visats att män som 

upplever en hög nivå av könsrollstress har en högre sannolikhet att använda våld. Våldet kan 

användas av utpräglat manliga män i syfte att bibehålla en känsla av manlighet och för män 

med hög nivå av könsrollstress kan de framställa sig som starka, dominanta och kraftfulla.  

 

Möjliga förklaringar till resultatet är att män socialiseras till att uppträda dominant och 

kraftfullt och kan därigenom lära sig att använda sig av fysiskt våld eller dominans för att lösa 

konflikter. Ett auktoritärt förhållningssätt förknippas ofta med manlighet och kan förstärka en 

önskan att uppfattas som dominant, något som i sin tur kan leda till en ökad benägenhet att 

använda våld (Cohn & Zeichner, 2006). Enligt Totten (2003) är omfattningen av patriarkala 

attityder en central riskfaktor när det gäller unga mäns utövande av våld. Det finns även 

forskning som tyder på att definitionen av manlighet påverkar förekomsten av våld i ett 

samhälle på så sätt att de samhällen där män tillåts visa rädsla är förekomsten av våld lägre. 

Samhällen där det gjordes stor skillnad på manlighet och kvinnlighet uppvisade högre 

förekomst av våld. Det är därmed enligt Hearn & Whitehead (2006) definitioner, former och 

praktiker av manlighet som bör förändras för att stoppa våldet.  

Mäns våld mot män 
Män är våldsamma mot kvinnor men utövar ännu mer våld mot varandra (DeKeseredy & 

Schwartz, 2005). Forskning som försöker förklara varför våld till största delen utövas av män 

betonar betydelsen av faktorer som manlig ära och menar att mäns våld mot andra män ofta 

triggas av upplevda hot mot deras manlighet och stolthet samt förknippas strävan efter status 

och manlighet i kamraternas ögon (DeKeseredy & Schwartz, 2005; Tomsen & Mason, 2001).  

Manlighet kan demonstreras genom utövandet av våld på två olika sätt, dels genom våld riktat 

mot det som Whitehead (2005) kallar ”värdiga rivaler” och dels genom våld riktat mot 

”ovärdiga män”. Det manliga våldet som utövas mot värdiga rivaler har till syfte att bekräfta 

förövarens manlighet genom att uppvisa mod. Våld riktat mot så kallade ovärdiga män ger 

offret rollen som ”icke-man”. Där används våldet i syfte att förnedra och feminisera offret. 

Våldets funktion är då att bekräfta förövarens manlighet genom att förneka offrets manlighet 

och att exkludera offret från kategorin män. Sådant våld kan förekomma i attacker mot 

pedofiler, män med annan sexuell läggning än heterosexualitet eller rasism. Både kategorierna 
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tjänar samma syfte, att tillåta förövaren att bevisa sin manlighet. Inte allt våld mellan män går 

dock att enkelt kategorisera på det här sättet (Whitehead, 2005).  

 

Whitehead (2005) menar att manlighet är förknippat med förmågan att kunna övervinna sin 

rädsla samt att manlig rädsla främst handlar om rädslan att förlora sin identitet som man. 

Feghet är oförenligt med manlighet och att känna sig omanlig kan därmed leda till aggression. 

Trycket från rädslan kan därmed föranleda våld mellan män och hans förmåga att resonera 

moraliskt och känna empati för offret kan överskuggas av ontologisk panik. Detta kan vara en 

av förklaringarna till att unga män i högre utsträckning utövar våld än äldre män. Den yngre 

mannen behöver dels bekräfta sin övergång från pojke till man och har även mindre socialt 

kapital tillgängligt än äldre män. Socialt kapital kan förstås som en markering att ha en 

godkänd plats i samhället, exempelvis genom ett arbete. Unga män är därmed mer sårbara 

inför rädslan kring manlighet (Whitehead, 2005).  

Mäns våld mot homosexuella och utövande av rasistiskt våld 
Rasistiskt våld och våld mot homosexuella kan ses som en önskan av vita män att bekräfta sin 

överlägsenhet, dominans och bevisa sin heterosexualitet. Våldet blir en bekräftelse för den 

hegemoniska manligheten som präglas av aggression, dominans och heterosexualitet 

(DeKeseredy & Schwartz, 2005). Mycket av våldet mot homosexuella är en fientlig reaktion 

mot avvikandet från den dominerande genusordningen, där förövaren strävar efter att upprätta 

och förstärka traditionella könsroller både inom och mellan grupperna män och kvinnor 

(Tomsen & Mason, 2001). Statistiken visar att homosexuella män är mer utsatta för våld än 

heterosexuella män. Det första typiska brottscenariot är en planerad attack på en offentlig 

plats riktat mot homosexuella män där offer och förövare vanligtvis inte känner varandra. 

Attackerna sker ofta i grupp. Det andra scenariot handlar om en dispyt mellan två män ofta 

med anklagelser om sexuella närmanden från den homosexuelle mannen där den 

heterosexuelle mannen kan svara med användandet av våld. Männen är ofta bekanta med 

varandra sen tidigare och våldet utspelar sig ofta i den privata sfären. När det gäller 

våldsamma attacker från gäng kan de förstås som kopplade till konstruktionen av manlig 

identitet. Dispyterna där en man anklagas för sexuella närmanden pekar på betydelsen av 

faktorer som manlig ära, kroppslig integritet samt fientlighet till sexuell objektifiering av 

förövaren. Den manliga äran undermineras av manlig homosexuell beröring men kan 

återupprättas genom användandet av våld (Tomsen & Mason, 2001). 
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Mäns våld mot kvinnor 
Lundgren (2004) menar att våldet bör ses som ett uttryck för ojämlika patriarkala 

maktförhållanden mellan könen, där manlighet är överordnat kvinnlighet. Våldet bör inte 

heller ses som åtskilda händelser utan som en process där fokus är på hur våldet stabiliseras 

och vidmakthålls. Mäns våld mot kvinnor sägs ofta handla om makt och kontroll. Män har 

dock olika upplevelser av patriarkatet som även kan ses som ett system där män underordnas 

andra män. Hearn och Whitehead (2006) påpekar att män oftast inte ser sina handlingar som 

ett utryck för makt utan uppger tvärt om ofta känslor av maktlöshet, något som kan förstås 

som att männen upplever mindre makt i förhållande till deras förväntningar på mycket makt. 

Mäns våld mot kvinnor kan ses som en normaliserad men omöjlig strävan att uppnå manlighet 

och alltså inte som härstammande från en grupp isolerade, patologiska män. Utövandet av 

mäns våld mot kvinnor har alltså kopplingar till uppfattningar om vad det innebär att vara 

man (Hearn & Whitehead, 2006). Män som har en syn på manlighet där makt och aggression 

är centralt kan se exempelvis våldtäkt som ett sätt att bekräfta och stärka sin manlighet 

(Drieschner & Lange, 1999; Ryan, 2004).  

 

Uppfattningar som främjar våldtäkt kan underhållas och förstärkas av den omgivande kulturen 

eller av en utvald grupp med likasinnade män. Patriarkala uppfattningar om manlig dominans 

och överordning kan skapa en atmosfär där sannolikheten för sexuell aggression ökar (Ryan, 

2004). En kamratgrupp där det ställs höga förväntningar på sexuella ”erövringar” kan enligt 

DeKeseredy och Schwartz (2005) leda till en upplevelse av relativ brist där männen känner 

sig otillräckliga i jämförelse med varandra, något som kan främja ett aggressivt sexuellt 

beteende. Ryan (2004) anser det troligt att män söker sig till andra män med liknande attityder 

för att finna stöd för sina uppfattningar. Män som inte fullt ut klarar av att leva upp till den 

kulturellt definierade bilden av manlighet, exempelvis som familjeförsörjare, samt upplever 

att andra vägar att uppnå makt och prestige inte är tillgängliga kan uppleva sin manlighet 

hotad. Kvinnors ökade ekonomiska självständighet kan i det här sammanhanget upplevas som 

ett hot. Ett sätt för män att reagera på detta upplevda hot mot manligheten är att använda våld. 

Mäns fysiska och sexuella våld mot kvinnor kan därmed förstås som en följd av mäns vilja att 

framstå som manliga inom sitt sociala nätverk. Våld mot kvinnor kan därmed ses som ett sätt 

att bemöta upplevda hot mot manligheten (DeKeseredy & Schwartz, 2005). Det är därför 

viktigt att synliggöra mäns relationer till män och inte bara mäns relationer till kvinnor för att 

förstå mäns våld mot kvinnor (Whitehead, 2005).  
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Våld som en resurs att göra manlighet 
Män har större eller mindre utrymme i att definiera och utveckla sin manlighet vilket innebär 

att män i olika sociala sammanhang kommer att uttrycka sin manlighet på olika sätt beroende 

på vilka resurser som finns tillgängliga (Totten, 2003).  Våld är bara ett av många sätt som 

män kan göra manlighet på och beslutet att använda sig av våld är beroende av vilka andra 

resurser män anser sig ha tillgång till. En oförmåga att konstruera manlighet på andra arenor, 

exempelvis skola, idrott, arbete kan främja användandet av våld som en sätt att göra 

manlighet. Faktorer som ekonomi, social status och etnicitet är därmed av betydelse 

(DeKeseredy & Schwartz, 2005). Exempelvis tyder forskningen på att utövandet av psykisk 

misshandel är vanligare bland män med universitetsexamen medan interpersonellt våld är 

vanligast förekommande bland män med mindre resurser, särskilt yngre män (Totten, 2003).  

Det fysiska våldet utförs oftast av marginaliserade män där deras anspråk på manlighet 

undermineras av ekonomiska och sociala svagheter (Tomsen & Mason, 2001; Totten, 2003).  

Totten (2003) menar att en del av processen att konstruera manlighet innebär att offentligt 

markera vad man som man inte är. Detta kan ske exempelvis genom att utöva våld mot 

kvinnor, homosexuella män, män tillhörande minoritetsgrupper samt män som misshandlar 

kvinnor (Totten, 2003). Våld kan i vissa situationer vara det enda sättet som män upplever sig 

ha tillgång till för att bekräfta och uttrycka sin manlighet. Våldet kan alltså, i brist på annat, 

användas som en resurs i processen att göra manlighet (DeKeseredy & Schwartz, 2005). 

Den fysiska kroppen som resurs eller begränsning 
Den manliga kroppen är enligt Messerschmidt (2000) av central betydelse på så sätt att den 

som är fysiskt svagare ofta stämplas som mindre manlig, som fjollig eller bögig samt att män 

känner sig manliga genom fysisk, kroppslig prestation. Messerschmidt (2000) menar att det 

finns stora brister i forskningen kring sexuella övergrepp och betydelsen av genus, vilket gör 

det svårt att se relationen mellan konstruktionen av manlighet och unga mäns sexuella våld. 

En viktig fråga att ställa är vad utövandet av sexuellt våld innebär för förövaren. 

Messerschmidt (2000) har studerat livsberättelsen hos två unga män, båda förövare av 

sexualbrott. Endast en av pojkarna blev utsatt för fysiskt våld i hemmet under uppväxten men 

gemensamt för båda pojkarna var att de från hemmet fått med sig en definition av manlighet 

som betonar manlig styrka, makt och kontroll över andra samt våld som ett legitimt sätt att 

lösa konflikter.  

 



16 

I sin strävan att uppnå det som Connell (1996) benämner hegemonisk manlighet stötte 

pojkarna på hinder i skolan. Pojkarnas fysiska kroppar begränsade dem, en var kortväxt och 

den andre överviktig och båda pojkarna blev i skolan utsatta för kränkande behandling. Båda 

pojkarna upplevde sig fysiskt svagare och oförmögna att slå tillbaka, något som 

Messerschmidt (2000) menar leder till konstruktionen av underordnad manlighet. De saknade 

manlig makt jämför med jämnåriga killar, vilket pekar på betydelsen av relationen till andra 

män för mäns våld mot kvinnor. Båda pojkarna utövade sexuellt våld mot tjejer som var yngre 

och fysiskt svagare än dem. De skapade en miljö utan hot mot deras manlighet där de kunde 

vara dominanta, utöva makt, vara heterosexuella genom kroppsliga praktiker. Valet att utöva 

sexuellt våld kan därmed ses som en resurs som användes i syfte att övervinna de upplevda 

hoten mot manligheten. Pojkarna definierades som underordnade och svarade genom att 

rekonstruera dominant manlighet genom tillgängliga resurser. Sexuellt våld var den enda 

resurs de upplevde var tillgänglig. De applicerade den kontextuella ideala manligheten i de 

situationer de hamnade i. Den underordnade blev dominant, han blev en manlig man 

(Messerschmidt, 2000). 



17 

FEM MÄNS TANKAR OM MANLIGHET OCH VÅLD 
Kapitlet inleds med en kort presentation av informanterna. De presenteras utifrån uppgifter 

som är relevanta utifrån studiens syfte och för analysen. Innehållet i kapitlet har strukturerats 

utifrån tre huvudteman: männens tankar om manlighet, våld samt relationen mellan manlighet 

och våld. Inledningsvis kommer en redogörelse för männens tankar om manlighet samt 

situationer och sammanhang där manlighet görs. Därefter följer informanternas tankar om 

våld generellt och sedan specifikt om våld i idrott, film och spel. Detta följs upp av situationer 

och sammanhang om männens upplevelser av våld i verkligheten. Avslutningsvis redovisas 

männens tankar om relationen mellan manlighet och våld. Varje huvudtema inleds med en 

redogörelse för varje informants tankar var för sig. Detta i syfte att tydligt synliggöra 

olikheterna dem emellan. Under två av huvudtemana, deras tankar om manlighet och våld, 

följer underrubriker och i dessa stycken har informanternas tankar mer kategoriserats utifrån 

teman som diskuteras. Detta beror dels på att svaren var mindre i omfattning men även för att 

informanternas tankar i högre grad liknade varandra och syftade till att fokusera på mönster 

och gemensamma drag.  

Presentation av informanterna 
Adam är en heterosexuell man i 30-årsåldern. Han arbetar som polis och är av svensk 

etnicitet. 

Björn är en heterosexuell man i 30-årsåldern som arbetar i restaurangbranschen. Han är aktiv 

utövare av kampsport. Han har en annan etnisk bakgrund än svensk men är uppväxt i Sverige.   

Carl är en homosexuell man i 40-årsåldern av svensk etnicitet. Han har tidigare arbetat på 

kontor men är idag arbetssökande.  

David är 18 år gammal och går sista året på gymnasiet. Han är heterosexuell, av svensk 

etnicitet och sysslar med ishockey och musik.  

Evert är en heterosexuell man i 70-årsåldern av svensk etnicitet som tidigare har arbetat som 

präst.  

Männens tankar om manlighet 
Adam känner inget behov av att utåt visa sin manlighet utan säger sig vara trygg i sin identitet 

som man. Han har svårt att beskriva sin egen uppfattning om manlighet och säger sig inte ha 

funderat så mycket på det. Han säger dock att manlighet handlar om att göra typiskt manliga 

saker, exempelvis hantverksyrken, samt att klädsel och yrke är viktiga för att visa upp 

manlighet. En omanlig man är  ”en person som inte gör typiskt manliga saker, kanske till och 
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med kvinnliga saker.” Som man menar Adam att det förutsätts att man är starkare, både 

fysiskt och psykiskt. Att vara psykiskt stark innebär att bita ihop i jobbiga situationer där det 

förutsätts att det här ska du klara av som man, det går inte att bara falla i gråt. I sina 

kommentarer till bilderna som visades under intervjun pekades mannen i kostym, 

fotbollsspelaren Mjällby och skådespelaren Persbrandt ut som typiskt manliga män. Han 

påpekar även att bilderna av männen som håller i barnen också de är manliga ”egentligen”. 

Han anser dock att den översta bilden är lite mer feminin då den utstrålar mer ömhet. Artisten 

Ola Salo beskrivs som typiskt feminin genom sin klädsel och sitt kroppsspråk.  

 

Björns idealbild av manlighet är att man ska kunna behandla andra på ett bra sätt, lösa 

konflikter, utvecklas och hjälpa andra att utvecklas. Han pratar även om en stereotyp bild av 

manlighet som han dock inte förklarar närmare. Han påpekar ofta under intervjun att vad som 

är manligt beror på sammanhanget. De egenskaper som krävdes av män för 10 000 år sedan är 

inte egenskaper som krävs idag på samma sätt. Styrka, beslutsamhet och förmåga att ta hand 

om sina barn ser han som manliga egenskaper. I sina kommentarer till bilderna betonar han 

vikten av att vara lycklig och nöjd. De män som såg lyckliga och nöjda ut betecknade han 

som manliga. Manligast var ”Hoa-Hoa” eftersom han såg lycklig ut. Björn menar att enligt 

stereotypa könsroller kan Ola Salo uppfattas som omanlig men han anser att Ola Salo är 

manlig eftersom han hittat sin grej och utvecklas i det, något som även kan ses som väldigt 

kvinnligt. Vidare anser han att en omanlig man är en man som inte känner sig själv och inte 

vill utvecklas, inte vågar växa utan vill ha trygghet och stå kvar, den som inte hittat sin grej.  

 

Carl menar att en manlig man pratar med mörk röst och framhäver kroppen genom att sträcka 

på sig, han är sig själv men utan att överdriva. Han anser att det är ok att vicka på handen och 

gå på ett visst sätt och ändå vara manlig. Carl menar att han inte tänker så mycket på 

manlighet eftersom han är gay och i gayförhållanden är den manliga rollen mer utsuddad. Carl 

hänvisar till en så kallad heteronorm som beskriver vad som är manligt respektive kvinnligt. 

Han menar att manlighet enligt heteronormen handlar om att inte vara fjollig, inte ha för 

starka färger på sig eller vara en för stark personlighet utan vara mer macho, tuff och ta för sig 

samt tala med mörk röst. Alla människor har manlighet och kvinnlighet i sig och en man ska 

inte överdriva kvinnligheten, fjolla sig så att det blir löjligt vilket inte känns ärligt. I sina 

kommentarer till bilderna pekades mannen i kostym ut som manlig på grund av sin klädsel 

samt sitt allvarliga ansikte. Persbrandt pekades ut som en man med utpräglat manliga drag, 
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allvarlig stil och tuff attityd. Ola Salo däremot uppfattades inte som manlig då han överdriver 

kvinnligheten.  

 

David beskriver en manlig man som välbyggd med manliga drag som exempelvis skäggstubb, 

sportintresserad och schysst men med attityd och en häftigare stil. David upplever att han 

förväntas hålla på med saker som omgivningen tycker är manligt, exempelvis ishockey. Han 

säger sig inte fundera särskilt mycket på synen på manlighet i samhället och tror sig inte 

heller vara så påverkad av den. David menar att män som gör saker som de inte förväntas 

göra, saker där tjejer är i majoritet, kan klassas som feminina. En uppfattning som David inte 

delar men säger även att det kan vara omanligt att överdriva det feminina. Om bilderna säger 

han att alla egentligen är lika manliga och påpekar att man har fördomar. Fotbollsspelaren ser 

manlig ut och han förknippar fotboll med män trots att egentligen lika många tjejer spelar 

fotboll. Persbrandt har utseendemässigt typiskt manliga drag. Att se män hålla barn är han van 

vid och det är därmed inget konstigt med det. På frågan hur man visar upp sin manlighet till 

andra hänvisar han till bilden på Ola Salo, hans kläder och kroppsspråk,  och säger att ”det 

där tycker jag inte överhuvudtaget ser ut som någon som helst manlighet.”  

 

Evert tycker att en manlig man är en man som tar stort ansvar för familjens ekonomi samt gör 

mer utesysslor än innesysslor. Det är även viktigt att vara en slags trygghet för familjen. Han 

säger sig inte ha funderat så mycket på manlighet. Manlighet är inget som man visar upp utan 

något man är, det handlar om att vara trygg i sig själv. Evert beskriver en omanlig man som 

en ”velour-typ”, en man som smyckar sig lite och färgar håret, en fåfäng mjuk kille som 

bejakar sina kvinnliga sidor mer än vanligt. En omanlig man är mer typiskt kvinnlig än 

manlig, har att göra med vad man gör och utseendet. Men han vidhåller att han kanske inte 

heller hänger med i modet. Den översta bilden på mannen som håller ett barn anser han visa 

en riktig ”pappa-typ”. Bilden på Patronerna gestaltar en riktig mansgris, med pengar och 

därmed flickor omkring sig. Ola Salo beskrivs som omanlig och mer kvinnlig.  

 

Männens syn på manlighet i relation till den i samhället dominerande synen 

Genomgående för alla intervjuer var att informanternas egna uppfattningar om manlighet och 

vad de hänvisade till som ett uttryck för samhällets syn var svåra att hålla isär. Informanterna 

verkar ofta pendla mellan att svara utifrån sin personliga uppfattning och utifrån en allmän 

uppfattning i samhället, det som Connell (1996) kallar hegemonisk manlighet. Främst Björn, 

Carl och David uttrycker en ambivalent inställning till den i samhället dominerande synen på 
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manlighet. Björn säger att: ”Ibland så är jag en del av den och ibland så tycker jag att den är 

helt förkastlig. Så länge alla är nöjda spelar det ingen roll hur man är, bara man inte beter 

sig som ett svin.” Carl anser att det är ok att som man framhäva även den kvinnliga sidan men 

att den inte bör överdrivas. Detta kan tolkas som en något ambivalent inställning till 

manlighet. David tror sig inte vara så påverkad av samhällets syn på manlighet men upplever 

samtidigt att han förväntas göra manliga saker. Han säger i sina kommentarer till bilderna att 

alla egentligen är lika manliga och att man har fördomar men beskriver sedan Ola Salo som 

omanlig. Davids något ambivalenta inställning till manlighet kan kanske ha att göra med att 

han är i gränslandet mellan att vara pojke eller man. Adams kommentar att männen som håller 

i barn också de är manliga ”egentligen” kan kanske tolkas som att det är en form av manlighet 

som inte ses som lika självklar som exempelvis fotbollsspelaren, det måste påpekas. Den 

översta bilden på mannen som håller i ett barn utstrålar enligt Adam mer ömhet och ses därför 

som mer feminin. Ömhet kan sägas stå i kontrast mot den i västvärlden dominerande synen på 

manlighet som betonar hjältemod, styrka, tävlingsinstinkt och makt (Kimmel, 1996; Totten, 

2003; Whitehead, 2005). Connell (1996) menar att kvinnlighet kan användas i syfte att 

nedvärdera män. Det gör inte Adam, däremot kan man säga att han betonar att mannen är 

manlig trots att han utstrålar ömhet, något som förknippas med kvinnlighet.  

 

Manlighet – självklart eller problematiskt? 

Egenskaper som betecknades som manliga på ett eller annat sätt av samtliga informanter var 

fysiskt och psykisk styrka samt trygghet i sig själv. Betydelsen av fysisk styrka betonas även 

av Messerschmidt (2000). Gemensamt för Adam och Evert är att de inte säger sig ha funderat 

så mycket på manlighet över huvud taget. Det kan förstås som att manlighet för dem är något 

självklart och oproblematiskt. Något som skulle kunna bero på att de båda har manlig 

kroppsbyggnad samt yrken som förknippas med män. Whitehead (2005) menar att hot och 

ifrågasättande av mäns manlighet gör att upplevelsen av att vara man blir viktig. Deras 

manlighet har förmodligen inte ifrågasatts av omgivningen, något som även kan ha att göra 

med ålder samt fast förankring i samhället genom arbete. Whitehead (2005) talar om 

betydelsen att uppvisa egenskaper med hög manlighetsstatus. Ett rimligt antagande är att 

Adams och Everts yrken, polis respektive präst, har hög manlighetsstatus i samhället. Båda 

yrkena har historiskt förknippats med män. Kanske kan det även ha att göra med att deras 

manlighet ligger mer eller mindre nära den hegemoniska manligheten på så sätt att de båda är 

heterosexuella, fysiskt starka och vita (Connell, 1996; Pease, 1999). Intervjuerna med Björn 

och Carl vad de i särklass längsta, de hade många tankar och funderingar att dela med sig av. 
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Något som kanske kan bero på att både Björn och Carl mer eller mindre avviker från den 

hegemoniska manligheten. Tydligast är det för Carl då han är homosexuell samt i nuläget 

arbetssökande. Betydelsen av Björns hudfärg är kanske mindre tydlig men kan tänkas inverka. 

Enligt Pease (1999) innebär hegemonisk manlighet att heterosexuella män dominerar över 

homosexuella män samt att vita män dominerar över färgade män. Whithead (2005) menar 

dock att en mans anspråk på att vara manlig inte är beroende av social eller kulturell status 

utan på förmågan att uppvisa hjältemod och andra egenskaper med hög manlighetsstatus. Det 

tyder på att konstruktionen av manlighet är en dynamisk och komplex process där utfallet inte 

är självklart.  

 

Manlighet i relation till kvinnlighet 

Adam, Carl, David och Evert ger uttryck för uppfattningen att manlighet och kvinnlighet är 

egenskaper som alla människor, oavsett biologiskt kön, kan ha. Det är ok för män att till viss 

del uttrycka kvinnlighet men det får inte gå till överdrift, något som går att koppla till Kimmel 

(1996) som betonar mäns rädsla att bli betraktad som fjollig eller feminin. Björn har en något 

annorlunda uppfattning då han framhäver att det som han ser som manligt även kan vara 

kvinnligt, han betonar vikten av att känna sig själv och utvecklas. Bilden på Patronerna blev 

endast kommenterad av Evert som menade att den gestaltade en riktig mansgris. Hur kommer 

det sig att ingen annan kommenterade bilden? Flest reaktioner har bilden på Ola Salo fått, en 

bild på en man som enligt fyra av fem informanter är överdrivet feminin. Manlighet handlar 

enligt Totten (2003) om att betona vad som inte är manligt, något som framför allt bekräftas 

av Carls beskrivning av heteronormen där han börjar med att nämna egenskaper som inte är 

manliga. Bilden på Patronerna kan sägas visa en överdriven bild av manlighet, något som 

alltså inte gett särskilt stora reaktioner hos informanterna. Carl menar att en man som 

överdriver sin kvinnlighet kan råka illa ut, något en man som överdriver manligheten inte 

riskerar på samma sätt. Kan det kanske bero på att bilden på Patronerna passar in i den 

hegemoniska manligheten, det är en man som har makt och är dominant, medan bilden på Ola 

Salo visar en feminin man, en form av underordnad manlighet och därmed något som 

provocerar. Underordnad manlighet är något som man som man kanske vill ta avstånd från, 

inte vara delaktig i. Kanske tyder reaktionerna på att rädslan att bli betraktad som feminin är 

större än rädslan att bli betraktad som en mansgris, något som går att koppla till Connells 

(1996) resonemang kring hegemonisk manlighet. Han menar att kvinnlighet kan användas i 

syfte att nedvärdera män och deras manlighet. 
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Situationer och sammanhang – att göra manlighet 
Adam påpekar att det förväntas olika saker av män beroende på  situation och sammanhang. 

Även  David ger uttryck för att det ställs förväntningar på honom att göra manliga saker. 

Detta pekar på att Cohn och Zeichners (2006) begrepp könsrollstress är relevant. För Evert 

verkar könsrollstress inte vara ett problem eller ens något han är medveten om. Det tyder på 

att han lever upp till förväntningarna som ställs på mansrollen, både i sina egna ögon och 

omgivningens. Även för Adam verkar könsrollstress vara något ganska oproblematiskt. 

David är den som tydligast pratar om förväntningar på mansrollen, något som förmodligen 

har att göra med att han är i den åldern då han börjar att se sig som man. Ett tema som går 

igen hos Carl och David är att de känner sig manliga när de på olika sätt visar upp sig inför 

andra i olika sammanhang. Carl känner sig som mest manlig på krogen. Då har han klätt upp 

sig och gått in i mansrollen, känner sig självsäker, attraktiv och sträcker på sig. Han anser att 

killsminkning kan framhäva manligheten. David känner sig manlig när han står på scen inför 

folk. ”Man drar något schysst stagemove och slår på gitarren. Då känner jag mig hyfsat 

manlig.” Varken Adam eller Evert säger sig ha funderat på i vilka situationer och 

sammanhang de känner sig mer manliga. Evert menar att manligt är någonting man är. Det 

tyder på att trots att manlighet verkar vara någonting som görs och är föränderligt så är det 

samtidigt en identitet som ofta upplevs som fast och oföränderlig av den enskilde individen. 

Ser man sig själv som man har man ingenting att bevisa. Hearn och Whitehead (2006) menar 

att försök att uppnå manlighet visar på en upplevelse av att inte tillhöra kategorin män. Eller 

som Evert säger: ”Jag har inte sådana identitetsproblem att jag går och funderar på om jag 

är manlig eller inte.”  

 

Betydelsen av kroppslig prestation och att göra manliga saker 

Gemensamt för Adam, David och Evert var betydelsen av att göra manliga saker, något som 

ofta innebär fysiskt tyngre uppgifter. Messerschmidt (2000) menar att män känner sig manliga 

när de utför kroppsliga prestationer något som mer eller mindre bekräftas av alla informanter.  

David beskriver även att han känner sig manlig när han spelar ishockey. ”Man har precis 

skickat på någon i sargen så de nästan ligger ner och då reser man sig upp och kompisarna 

klappar en på ryggen och säger att det där gjorde du bra! Då får man en speciell känsla.” 

Han säger även att män genom att göra saker som majoriteten tjejer gör kan ses som mer 

feminina. Björn känner sig manlig när han klarar av saker han är lämpad för, exempelvis göra 

bra ifån sig på tävlingar där han kan visa sig fysiskt stark. Adam säger att han kanske känner 

sig mer manlig när han gör saker som är typiskt manliga: ”Är man hemma med tjejen och man 
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fixar och ska borra och sätta upp en tavla, inte för att jag gillar att göra sådana saker, men 

det blir ju typ en manlig uppgift.” Hur kommer det sig att män känner sig manliga när de gör 

praktiska saker, trots att de inte alltid är fysiskt betungande som exempelvis att borra och 

hänga upp en tavla? Betoningen av fysisk styrka och att göra manliga saker tyder på en 

uppfattning att manlighet är någonting som måste uppnås och ständigt bevisas, vilket kräver 

prestation. Ett sådant förhållningssätt anser Whitehead (2005) vara problematiskt eftersom det 

kan leda till spänningar mellan bilden av den ideala manligheten och individens upplevda 

verklighet. 

 

Män, kvinnor och manlighet 

När det gäller med vilka personer man känner sig mer manlig ger Adam, Björn och Carl 

uttryck för att könet inte spelar så stor roll. Björn menar att det är att få bekräftelse från en 

person med auktoritet som har betydelse. Adam menar att han kanske kan känna sig mer 

manlig om han gör manliga saker och det är en tjej i närheten och att det i killgänget mer 

handlar om tävlingsinstinkt. Cohn och Zeichner (2006) menar att tävlingslystnad är en viktig 

ingrediens i manlighet. David säger även att man kan känna sig mer manlig i sällskap med 

tjejer eftersom man är den ende killen i gruppen. När han umgås med bara killar blir han 

mindre manlig och mera pojkaktig och mer stöddig. David säger att han beter sig på ett annat 

sätt med tjejer än med killar, han skulle exempelvis aldrig krama sina killkompisar utan ger 

dem istället en smäll på axeln. Något som pekar på betydelsen av Tomsen och Masons (2001) 

tes att tydliga gränser för när kroppslig beröring är tillåten är centralt för manlig heterosexuell 

identitet.  

Männens tankar om våld 
Adam menar att eftersom våld förekommer i alla samhällsklasser kan alla män utöva våld. 

Personer som inte mår bra och är osäkra i sig själva löper större risk att utöva våld. Våld mot 

kvinnor handlar om kontroll medan våld mot män handlar om att stärka sin egen position och 

dominera över andra. Så kallade hatbrott präglas av grupptryck och är en form av makt och 

kontroll i syfte att stärka gruppen. Han tror att få människor skulle misshandla någon annan i 

nyktert tillstånd. I en nödvärnssituation är det ok att använda våld.  

 

Björn anser att det är viktigt att se människan ur ett historiskt perspektiv och betonar vikten 

av att se hur hon präglats av tidigare levnadsförhållanden. Kampen om överlevnad, tillgång 

till resurser och att sprida sin avkomma har präglat män och de har en starkare och större 
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kropp som är mer lämpad för konflikt och kamp. ”Män är skapade för att fightas.” Idag är 

män hänvisade till en annan livsmiljö, något som kan leda till en identitetskris. Björn menar 

att hormoner har stor betydelse i utövandet av våld; ”När våld inträffar blir det en massa 

hormoner i kroppen och ibland slår det bara till i huvudet. Då agerar de bara. Man har 

tappat kontrollen helt enkelt.” Män har en stor kraft inom sig, testosteron och har lättare att 

kliva över spärren, något som har betydelse när det blir konflikt. Människan är en social 

varelse och män har under utvecklingens gång varit tillsammans med andra män i grupp och 

kämpat, män är på det viset och det är viktigt att de får utlopp för kraften på ett positivt sätt.  

 

Mäns våld mot kvinnor handlar enligt Carl om makt, att visa vem som bestämmer. Även 

mäns våld mot män handlar om makt, att visa sig starkare och hävda sin manlighet. Carl tror 

att ”är man man och överdrivet kvinnlig så stämmer inte normen och då blir det många män 

som känner sig hotade i sin manlighet…”. Våldet handlar om att sätta den homosexuelle på 

plats i uppfostringssyfte, lära sig att det är inte ok att lyfta fram sin kvinnlighet, så där får man 

inte vara som man. En man som överdriver manligheten riskerar inte att råka illa ut, det gör 

däremot en man som överdriver kvinnligheten. Carl säger att han aldrig hört talas om en 

homosexuell kille som blivit nedslagen av ett gäng tjejer.  

 

David tror att de som tar till våld tar till nävarna när de får slut på argument. Han tror att det 

ofta är yngre män som inte har det bra, som exempelvis inte går i skolan. Andra orsaker till 

våld tror David är svartsjuka, missuppfattningar samt upplevelsen av att känna sig förnedrad. 

När det gäller hatbrott tror han att det handlar om dålig utbildning. De vet inte varför de hatar.  

 

Evert tror att de män som utövar våld själva har farit illa och har dålig självkänsla. ”Är man 

rädd av någon anledning så tar man till angrepp, våld. Reptilhjärnan slår till”. Mäns våld 

mot kvinnor kan bero på att män känner att de borde ha övertag men känner sig underlägsen 

och tar till våld. Mäns våld mot andra män kan handla om missförstånd och att ha blivit utsatt 

för oförrätter. Droger och alkohol kan släppa på bromsarna och göra så att vrede och 

frustration väller fram. Evert menar att genom att icke-människogöra andra är det mer legitimt 

att utöva våld mot dem. Men om du lär känna någon ur den gruppen kan fruktan istället 

försvinna. Han menar att våld mot homosexuella ofta är förknippat med fruktan för det 

obekanta eller ”kanske en viss fruktan att man själv har samma läggning”.  
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Männens tankar om våld i idrott, film och spel 
Gemensamt för alla informanter är att de gör skillnad på våld som utövas inom idrott och 

övrigt våld. Adam tycker dock att det är konstigt att våld inom idrott anses mer accepterat. 

Något han tror beror på att där gäller andra spelregler och de som är med och spelar är 

medvetna om reglerna. Carl förstår inte varför de tar det på så blodigt allvar. Han tror att det 

beror på att det är manliga män som spelar och när de samlas på plan kommer de att vilja 

hävda sig, reptilhjärnan slår till. Våldet blir då mer legitimt eftersom det är en manlig man 

som utsätts och han ska tåla det då manlighet förknippas med fysisk styrka och 

tävlingsinstinkt (Cohn & Zeichner, 2006; Totten, 2003). Björn anser att våld är när man 

utövar sin fysiska styrka på någon i syfte att skada dem och personerna inte är med på det. 

Inom idrott är det inte våld eftersom alla inblandande är med på det. Även Evert anser att 

våld är att våldföra sig på någon och att det inom idrott finns regler för utövandet av våld samt 

att våldet inom de gränserna är ok. Även David gör skillnad på våld som utövas inom idrott 

och säger att ”i hockey är det inte alldeles på riktigt heller. Man säger tack för god match 

även om man fått sig några riktiga smällar”. Den skillnad mellan våld i idrott och i 

verkligheten som framhävs av informanterna är att inom idrott är syftet med våldet mer att 

vinna en tävling medan det i verkligheten ofta handlar om att åsamka någon skada. Det tyder 

på att vad som är syftet med våldet är centralt för hur våldet uppfattas och om våldet ses som 

legitimt eller inte.  

 

Alla informanter ger uttryck för en uppfattning att våld inom film kan vara underhållande men 

framhäver samtidigt att samma våld i verkligheten är tragiskt och sorgligt. David tycker att 

våld i film inte är verkligt då ingen kan ta ”tre käftsmällar och sen stå upp.” en uppfattning 

som även delas av Björn och Carl. Adam säger sig inte bli så påverkad av att se våld på film 

men att det egentligen är obehagligt när man tänker på konsekvenserna i verkligheten. ”Det 

är lite motsägelsefullt egentligen”. Evert tycker att våld i film speglar samhället och det är 

intressant att följa polisens arbete men han säger sig inte vilja försvara det våld som finns. 

Angående dataspel så har han barnbarn som spelar något han anser onödigt då man inte vet 

vad det har för effekter. Björn tror att om en person med benägenhet att utöva våld ser våld 

på TV kan det fungera som en utlösande faktor. Han tycker mer om dokumentärer än film då 

de på ett bättre sätt speglar verkligheten och han menar att som vuxen ska man kunna titta på 

allt, även våld. Detta för att inte blunda för verkligheten för då kan man inte göra sitt yttersta 

som människa. Han betonar vikten av att ha en realistisk och komplett bild av verkligheten.   
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Situationer och sammanhang – våld i verkligheten 
Alla informanter uttrycker mer eller mindre ett undvikande förhållningssätt till våld i 

verkligheten. Adam menar att det finns ingen prestige att vinna genom att gå in i sådana 

situationer. Det är då bättre att backa ur. Carl tycker att det är lika hemskt varje gång att 

bevittna våld. Ser han våld på gatan försöker han undvika det men skulle nog försöka ingripa 

om någon blir misshandlad. David gör allt för att inte bli inblandad eftersom han lärt sig att 

det kan gå illa. Det bästa är att dra därifrån. Gemensamt är även att de ger ett något tvetydigt 

svar på så sätt att de nog skulle ingripa om det var någon de kände som blev utsatt för våld. 

Evert hoppas att han kan gripa in och avstyra med viss risk för egen person. Han menar att 

många gånger går vi bara förbi kanske för att vi är för dåliga på att bry oss eller för att man är 

rädd. Finns det droger i kroppen kan vad som helst hända. Björn säger att det beror på 

situationen. ”Om jag tror att jag kan göra en skillnad som är bra och som överväger vad som 

skulle kunna hända om det blir dåligt, då kommer jag att försöka hantera konflikten, annars 

så låter jag den vara”. Även Carl tror att man gör en riskbedömning där för- och nackdelar 

ställs mot varann. Skulle det vara någon han känner som blir misshandlad så menar han att 

man tänker annorlunda och inte gör en riskbedömning. Carl kopplar det till stenåldern då 

familjen skulle skyddas mot rovdjur.  

 

Strategier i syfte att undvika våld 

När det gäller användandet av olika strategier för att trygga den egna säkerheten menar David 

att när man festar är det bra att ta det lugnt med alkoholen, då är det lättare att inte bli 

provocerad och kunna förutse bråk. ”Man vräker inte i sig så man blir ett riktigt offer”. David 

tänker också på vilka han umgås med och menar att det inte är så svårt att undvika sådana 

situationer heller. Adam försöker undvika platser, personer och situationer där det finns risk 

för våld.  På väg hem kvällstid känner Carl sig inte rädd men tittar ofta omkring som ett 

säkerhetstänkande. Han undviker hotfulla personer och miljöer. Blir han provocerad på 

exempelvis krogen förhåller han sig lugn och gör tvärtemot vad de förväntar sig. Carl menar 

att de måste få en anledning till att slå, känns det inte rätt så går det inte. Evert säger sig inte 

ha något säkerhetstänkande utan ”är man 1.85 lång och ganska bred känner man sig ganska 

trygg. Jag är ganska stark fortfarande”. 

 

Förekomsten av våld relaterat till ålder 

Ett mönster som framträder tydligt är att förekomsten av våld tycks vara vanligare i yngre 

åldrar. Evert säger sig inte vara ute så mycket på platser och tider då risken för våld är större. 
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Han har själv aldrig blivit utsatt och känner heller ingen i sen bekantskapskrets som har det. 

David däremot berättar om att både han och hans kompisar hamnat i situationer där det 

förekommit våld och hot om våld. Våld verkar vara en del av livet på ett annat sätt för David 

än för Evert. Även om David kanske inte själv utövar våld så är ändå våldet mer närvarande i 

de miljöer han vistas i. Whitehead (2005) menar att en förklaring till att våld är vanligare 

bland yngre män är att de behöver bekräfta sin övergång från pojke till man och att de i den 

processen har mindre socialt kapital tillgängligt.  

 

Våld i självförsvar 

Gemensamt för alla informanter var åsikten att våld i självförsvar är berättigat. Björn säger; 

”Våld är aldrig acceptabelt. Om det blir sådana situationer då man måste göra allt för att 

överleva, då är det berättigat. /…/ Då tycker inte jag att det är en våldsam handling.” Detta 

kan anses bekräfta diskussionen som fördes ovan i anslutning till våld inom idrott, att det inte 

är våldet i sig som anses oacceptabelt utan hur det motiveras, vad som är det bakomliggande 

syftet.  

Männens tankar om relationen mellan manlighet och våld 
Adam tror att det generellt sett kan uppfattas som manligt att kunna slåss men personligen 

tycker han inte att det är särskilt manligt. 

 

Björn säger först att våld inte är manligt men menar att det beror på hur man definierar våld. 

Självförsvar anser han är berättigat våld och därmed inte en våldsam handling och att utföra 

en handling som är berättigad visar på manlighet. Att kämpa visar på karaktär och är manligt. 

 

Carl tror att maskulina män är mer våldsamma men själv tycker han inte att det är manligt att 

utöva våld.  Enligt den rådande manskulturen ska män vara stora, starka, försvara sig själva, 

sin familj och sin egendom. Det är omanligt att ta emot hjälp för då är man en vekling, detta 

eftersom män är vana att ha makt. Män har också blivit uppfostrade till att inte visa känslor 

och inte gråta. Därför tror Carl att mer våld utövas av män. 

 

David säger ”är det någon som slåss är det män men jag tycker inte att man blir mer man för 

att man gör det”. 
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Evert menar att det är manligt med våld på så sätt att det är vanligare att män tar till våld. 

Något han tror beror på att män är generellt starkare än kvinnor samt att uppfostran präglar 

män. De tävlar, slåss och ”kör hela vägen”. Han tror att de som är stora ofta är lite snällare 

för de har kapacitet att slå så hårt. 

 

När informanterna i det föregående avsnittet redogör för sina tankar om våld betonar de en 

problematisk uppväxt samt dåligt mående med utövandet av våld. Även droger och alkohol 

nämns som en bidragande faktor. När de sedan får en specifik fråga om manlighet och våld  

säger det att även om det är vanligare att män utövar våld så tar de avstånd från uppfattningen 

att det skulle kunna vara manligt att utöva våld. Det Carl säger visar på en uppfattning att 

mäns utövande av våld går att koppla samman med en syn på manlighet som präglas av styrka 

och dominans, något som även forskningen visar på (Cohn & Zeichner, 2006; Connell, 1996; 

Hearn & Whitehead, 2006; Totten, 2003). Intressant är att ingen av informanterna tydligt tar 

upp att mäns våld kan kopplas till upplevda hot mot deras manlighet eller faktorer som manlig 

ära, faktorer som forskningen däremot betonar (DeKeseredy & Schwartz, 2005; Tomsen & 

Mason, 2001). Ett tydligt mönster hos informanterna var deras betoning av vikten att som 

man göra fysiskt tunga saker. Två av informanterna, Björn och David, utövar fysiskt våld 

inom idrott. David uttrycker att det förväntas av honom att han som kille ska syssla med 

hockey och Carl menar att det är manliga män som sysslar med idrott. Även om 

informanterna inte anser att det är manligt att utöva våld anser de att det däremot är mer eller 

mindre förknippat med manlighet att göra fysiskt krävande saker samt att utöva visst våld 

inom idrott. Hearn (1998) menar att det finns många tydliga kopplingar mellan manlighet och 

våld inom media, idrott samt i betoningen av kroppslig prestation.  
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DISKUSSION 

Det som vi under arbetets gång överraskades allra mest av var hur pass olika svar vi fått av 

våra fem informanter och då framförallt kring ämnet manlighet. Detta tyder på att det finns 

många olika former och uttryck för manlighet samt olika sätt att göra manlighet på. Några, 

Adam och Evert, har inte reflekterat något speciellt över vad manlighet är medan andra, Carl 

och Björn, hade desto mer att säga. Att reflektera och prata om något som kan uppfattas så 

självklart och dessutom är starkt sammankopplat med ens person och identitet kan vara en 

utmaning. Befinner man sig på något vis i den manliga normens periferi har man kanske mer 

att säga om manlighet då dessa personers manlighet kanske inte överensstämmer med den i 

samhället dominerade bilden. Medan de män som bättre ”passar” in i den dominerande bilden 

av manlighet mer tar det för givet. Något som kan utläsas ur både litteratur och intervjuer är 

att manlighet kan konstrueras på många olika arenor, exempelvis på krogen, i 

musiksammanhang, genom idrott och i relation till både män och kvinnor.  

 

Forskningen tyder på att våld kan användas som en resurs, i brist på andra, att göra manlighet. 

Messerschmidt (2000) lyfter fram betydelsen av att se vad utövandet av våld innebär för 

förövaren, i vilket syfte våldet utövas och vad det är som förövaren vill uppnå. Sannolikheten 

för att utöva illegitimt våld bör alltså minska med god tillgång till andra resurser. Vi upplevde 

att samtliga fem informanter hade god tillgång till sociala resurser när det gäller att göra 

manlighet. Exempelvis utrycker både Björn och David att kampsporten respektive ishockey är 

för dem viktiga arenor för konstruktionen av manlighet. Detta pekar på betydelsen av att ha 

tillgång till arenor där man blir sedd och bekräftad som man. Det man kan spekulera kring är 

huruvida män som inte har tillgång till olika arenor konstruerar manlighet. Viktigt att 

reflektera över är även vilka män som vi i samhället anser mer manliga än andra. Ofta betonas 

fysisk styrka, mod och makt. Whitehead och Hearn (2006) menar att definitionen av 

manlighet påverkar förekomsten av våld i samhället och att det därmed är definitioner och den 

praktiska tillämpningen av manlighet som bör förändras för att våldet ska kunna stoppas. 

Hearn (1998) menar att kopplingarna mellan våld och manlighet finns överallt, i media, film, 

idrott samt utförandet av fysiska aktiviteter. Han menar även att ju oftare våldet förekommer 

desto mer kommer det att tas för givet vilket leder till en lägre grad av medvetenhet. Lundgren 

(2004) talar om våldets normaliseringsprocess och menar att ju vanligare våldet är desto mer 

uppfattas det som normalt. Många män utövar våld, dock våld som anses legitimt vanligtvis 

inom olika idrotter.  
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Hur kommer det sig att våld i film och idrott kan vara underhållande samtidigt som våld i 

verkligheten ses som tragiskt och sorgligt? Våld är en del av verkligheten och kanske kan våld 

som underhållning vara ett sätt för människan att på ett mer ofarligt sätt bemöta och hantera 

våld. Genom idrott, film och spel skapar vi situationer och sammanhang där vi på olika sätt 

har kontroll över våldet, våldet blir då spännande och underhållande. Kanske är det egentligen 

bara det våld vi inte har kontroll över som skrämmer oss? Manlig ära har stor betydelse när 

det gäller mäns utövande av våld, något som flera forskare anser (DeKeseredy & Schwartz, 

2005; Tomsen & Mason, 2001; Whitehead, 2005). Ibland används termen hedersrelaterat våld 

när det gäller mäns våld i andra kulturer, men kanske är även svenska mäns våld 

hedersrelaterat? 

 

Björn menar att män kanske är mer våldsamma av naturen och har en kraft inom sig som 

måste få utlopp och att det gäller att hitta ett positivt utlopp för kraften exempelvis genom 

kampsport. När vi hörde hans resonemang och sina tankar kom vi att tänka på den 

tysk/amerikanska filmen Fight Club från 1999. Är det månne lösningen på mäns utövande av 

våld, att män samlas i lokaler och smäller på varandra för att få utlopp för sin aggression 

istället för att ta ut det på sina medmänniskor? I debatten om mäns utövande av våld får vår 

syn på våldets orsaker konsekvenser för vårt bemötande och agerande inom socialt arbete. 

Pease (1999) menar att det är problematiskt att påstå att ”män förtycker kvinnor” eftersom det 

antyder att män förtrycker kvinnor endast på grund av att de är just män. De finns då risk att 

andra faktorer som etnicitet och klass glöms bort men än viktigare är att om män ses som 

förtyckande och våldsamma av naturen finns det mycket litet utrymme för förändring. Ett 

sådant synsätt kan leda till en känsla av skuld och skam hos män. Accepteras detta påstående 

kan det även användas av män som en ursäkt att inte göra någon åt saken då det verkar vara 

en del av deras natur. Inom socialt arbete är det därför mer konstruktivt att se på manlighet 

som något föränderligt vilket möjliggör alternativa sätt att konstruera manlig identitet. 

Connells (1996) bidrag till forskningen med teorin om hegemonisk manlighet visar på 

komplexiteten och dynamiken i samspelet mellan genus och andra faktorer som klass och 

sexualitet vilket leder till en ojämn maktfördelning inom kategorin män. Därmed kan man 

hävda att även många män har mycket att vinna på att ifrågasätta den hegemoniska 

manligheten eftersom det begränsar deras valmöjligheter i processen att göra manlighet. 

 

Faludi (1999) menar att det problematiska i sammanhanget inte är mannen i sig, utan att det 

handlar mer om vår uppfattning om manlighet. Hon menar att de män som utövar våld är män 
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som har svårt att leva upp till en traditionell mansroll som präglas av makt och kontroll och 

att: ”Problemet med vad pojkarna gjorde mot världen bottnade i vad världen gjorde mot 

pojkarna.” (Faludi, 1999, s. 55). Om problemet med mäns våld har mer att göra med hur vi 

ser på manlighet snarare än deras biologi och fysik underlättar det att inte skuldbelägga män 

generellt vilket borde främja männens delaktighet i kampen mot mäns våld.  

 

Om mäns utövande av våld har att göra med en syn på manlighet som präglas av makt, 

dominans och kontroll är det av intresse att fråga sig vad det är som gör att vissa män väljer 

en viss form av manlighet och hur det kommer sig att män väljer olika förhållningssätt till de 

patriarkala maktrelationerna. Pease (1999) menar att det till viss del handlar om vilka 

alternativ som finns tillgängliga samt att det viktiga i sammanhanget är att genom att främja 

alternativa sätt att se på manlighet kan man öppna upp för möjligheter till förändring i mäns 

liv. En intressant forskningsfråga för framtiden vore därför att titta närmare på de män som 

inte utövar våld och på vilket sätt de gör manlighet. 

 

Att genomföra den här studien har för oss inneburit en process där våra egna tankar och 

uppfattningar om manlighet har utmanats, vilket har lett till reflektioner och spännande 

diskussioner och kanske även en ökad medvetenhet. Mäns utövande av våld är inte endast ett 

individuellt problem utan något som berör oss alla. Statistiken i inledningskapitlet visar 

tydligt att män som grupp är överrepresenterade när det gäller utövandet av våld. Kanske är 

det dags att på allvar lyfta fram manlighet som en faktor när det gäller mäns utövande av 

våld? Om synen på manlighet har betydelse för mäns utövande av våld är vi alla på sätt och 

vis en del av problemet eftersom vi alla är en del av manlighetsdiskursen. Inom socialt arbete 

är det därför viktigt att reflektera över hur vi ser på män och manlighet samt hur vi kan främja 

alternativa sätt att se på manlighet och öka mäns valmöjligheter att konstruera positiva former 

av manlighet.  
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Bilaga 1. Brev till informanterna 
 

Välkommen att medverka i en studie om manlighet och våld 
 
Majoriteten av alla våldsbrott begås av män, därmed inte sagt att alla män är våldsamma. Våld 
är ett samhällsproblem som berör många människor på olika sätt. Inom socialt arbete är våld 
ett ständigt aktuellt område som innefattar möten med både offer och förövare samt 
förebyggande arbete. Vi är två studenter som därför är intresserade av att undersöka mäns 
förhållningssätt till våld. Studien fokuserar på gruppen män generellt och inte specifikt de 
män som utövar våld. Studien är en C-uppsats i ämnet socialt arbete och genomförs som en 
avslutande del av socionomprogrammet på Mittuniversitetet med universitetslektor Mona 
Livholts som handledare.  
 
Vår målsättning är att intervjua ungefär fem män. För att få så stor variation som möjligt 
vänder vi oss till män i olika åldrar och sammanhang som är beredda att dela med sig av sina 
tankar och reflektioner kring våld och manlighet.  
 
Intervjun kommer att kretsa kring olika teman relaterade till våld och manlighet. Vissa av de 
områden som kommer att behandlas kan upplevas som känsliga att tala om och vi ber dig 
därför noga överväga ett eventuellt deltagande. Du har naturligtvis rätt att utan särskild 
förklaring låta bli att svara på frågor eller avbryta intervjun.  
 
Personuppgifter kommer att hanteras konfidentiellt, vilket innebär att din identitet inte 
kommer att bli känd för andra än för oss som genomför studien. Intervjuerna kommer att 
spelas in med hjälp av bandspelare. Detta kommer sedan att bearbetas i textform där alla 
personrelaterade uppgifter är avidentifierade. Ljudbanden kommer efter avslutat arbete att 
förstöras. När det gäller platsen för intervjun kan vi erbjuda lokaler på Universitetet men är 
öppna för förslag från dig. Vi ser dock gärna att intervjun sker i en lugn miljö. Genomförandet 
av intervjun beräknas ta ungefär 30 – 60 minuter. Intervjuerna kommer att äga rum under de 
kommande två veckorna.  
 
Den färdigställda uppsatsen kommer att läsas av studenter och lärare och finnas för utlåning 
på Universitetsbiblioteket. Den här studien ger dig därmed möjlighet att bidra till ökad 
kunskap och förståelse om ett aktuellt ämne.  
 
Vi som genomför studien heter Johanna Arnsäter och Henrik Ernback.  
Vid frågor hör gärna av dig till oss! 
 
Johanna Arnsäter: mjfjhfjhgfjh   

Henrik Ernback: jhgjhgjhgjhgj 
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Bilaga 2. Intervjuguide  
 
Manlighet 
 
Vi tänkte börja med temat manlighet.  

 
- Hur tror du att folk i allmänhet skulle beskriva en manlig man? 

 
 

- Vad betyder manlighet för dig? 
 
 

- Hur förhåller du dig till den i samhället dominerande synen på manlighet?  
 
 

- Hur tror du att folk i allmänhet skulle beskriva en omanlig man? 
 

 
- Hur skulle du beskriva en omanlig man? 

 
 
 
 
Lägger fram bilderna… 
 

- Vad tänker du när du ser de här bilderna? Spontan reaktion… 
 

o är alla lika manliga?  
 

o Om inte, varför? 
 
 
 

- hur visar man upp sin manlighet för andra? 
 
 
 
 

- När känner du dig som mest manlig? 
 

o I vilka sammanhang? 
 
o Med vilka personer? 
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Våld 
 

- Vilka män tror du utövar våld? 
 
 

- Vilket våld tror du är vanligast? 
 

o Mäns våld mot kvinnor eller mäns våld mot män? 
 

 
- av vilka orsaker tror du män utövar våld? 
 

o mot kvinnor? 
 
o andra män? 

 
o homosexuella män eller män med annan etnicitet? 

 
 

- När är våld ok? 
 

o är det ok att använda våld i självförsvar?  
 
o Olika former av självförsvar, ex fysiskt hot/våld eller psykiskt hot/våld 

(provokation, kränkningar)  
 

 
- Har det någon betydelse… 
 

o Vem som slår? 
 
o Vem han slår? 

 
o I vilket sammanhang? 

 
- Finns det fördelar att vinna genom att utöva våld eller hot om våld?  

 
 

- Kan det vara manligt att utöva våld? 
 

o Sammanhang, personer… 
 
 

- Hur förhåller du dig till våld? 
 
o våld som underhållning i film, dataspel, sport… 

 
o våld i verkligheten, ex på krogen, gatan… 
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Bilaga 3. Bilder visade under intervjun 
 

1. Johan Mjällby, fotbollspelare 

 

2. Pappa med barn, okänd 

 

3. Patronerna, fotbollssupporterklubb 

 

4. Lennart ”Hoa-Hoa” Dahlgren, i försäkringskassans kampanj för   

    pappaledighet 1978 

 

5. Ola Salo, artist 

 

6. Mikael Persbrandt, skådespelare 

 

7. Manlig modell i kostym, okänd 
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