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Abstrakt 

Majoriteten av våldsbrotten i dagens samhälle begås av unga män. Detta faktum har kommit 

att blivit ett problem på samhällsnivå. Syftet med denna studie är att undersöka skapandet av 

klass och maskulinitet i unga mäns samtal om fysiskt våld. Studiens kvalitativa material 

samlades in genom två fokusgruppsintervjuer med unga män från socioekonomiskt olika 

bostadsområden. Resultatet i studien visar att klass har en avgörande betydelse för hur normer 

om maskulinitet skapas i relation till fysiskt våld i de båda grupperna. Fortsättningsvis kan en 

förståelse för detta komma att motverka främlingsfientliga föreställningar.   

 

 

Nyckelord: Socialkonstruktivism, normer, maskulinitet, klass, fysiskt våld  
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1. Inledning 

Det fysiska våldet i det svenska samhället har minskat över tid men kvarstår gör 

problematiken kring mäns fysiska våld (Ungdomsstyrelsen, 2013:1:7). Något som är känt är 

att vi lever i ovisshet om vad som egentligen är den utlösande faktorn till att någon begår 

våldsbrott eller inte. Vår okunskap om vilka faktorer som utlöser våldsbrott är problematisk. 

Många beskriver just mäns benägenhet till fysiskt våld som ett stort samhällsproblem som 

många faller offer för (Ungdomsstyrelsen, 2013:1:7). Det är långt ifrån alla våldsbrott som 

anmäls av olika anledningar, men av anmälda misshandelsbrott så står män för 86 procent 

(Ungdomsstyrelsen, 2013:1:7). Statistiken visar även att det är betydligt vanligare att män 

utför fysiskt våld eller är inblandade i situationer som berör fysiskt våld än kvinnor 

(Ungdomsstyrelsen, 2013:5; Brå kriminalpolitik, 2014:24). År 2009 lagfördes 12 697 män 

och 1 201 kvinnor för brott mot liv och hälsa. Detta visar på mäns överrepresentation när det 

kommer till denna typ av brottslighet och tyder även på att det är en överrisk att en man 

använder sig av fysiskt våld till skillnad från att en kvinna gör det (BrB 3 kap; Brå, 2011). 

Brottsstatistiken visar också att det skett en ökning av brott vid låg ålder (Ungdomsstyrelsen, 

2013:1:9). År 2011 misstänktes drygt 5000 unga män i åldrarna 15-19 år för våldsbrott till 

skillnad från 3 600 män mellan 20-24 år och ännu färre mellan 25-29 år (Ungdomsstyrelsen, 

2013:1:9). Gottzén menar att den farliga individen i det svenska samhället är ”den andra” 

mannen, vilket är invandraren. Denna föreställning är problematisk menar Gottzén. Då 

avgörandet om en individ begår ett brott eller inte, inte har med hens etniska bakgrund att 

göra utan andra faktorer (Gottzén, 2014:5). En rapport från Brå (2005) visar problematiken 

med att endast framställa statistik som visar på att brottslighet är påfallande hög i vissa 

grupper i samhället. Problematiken utgör avsaknaden av att skapa en kunskapsbaserad bild 

som bygger på fakta kring faktorer som kan ligga till grund för vissa gruppers 

överrepresentation i brottsstatistiken. Att inte bidra till en kunskapsbaserad bild och ta reda på 

faktiska  faktorer till vissa gruppers överrepresentation i brottsstatistiken kan leda till ett ”vi- 

och dem”- tänkande som kan resultera i främlingsfientlighet (Brå 2015:17).  

Gottzén (2014) menar att vad som snarare är av betydelse än etniska bakgrund är, i vilket 

område individen bor och dess socioekonomiska förhållanden. Detta formar individens 

livssituation och uppfattning om det samhälle denne befinner sig i (Gottzén, 2014:5). På  

Brottsförebyggande rådets hemsida sammanställdes en tabell genom att välja år, områden och 

våldsbrott. Resultatet blev en tabell som visar områdens utsatthet för våldsbrott under år 2015. 

Tabellen visar att i kommunen Rinkeby-Kista anmäldes det 2 200 våldsbrott per 100 000 
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invånare. Detta till skillnad från Vaxholms kommun där 581 våldsbrott anmäldes. Dessa två 

kommuner kan anses skilja sig åt när det kommer till dess socioekonomiska förhållanden. 1 

Unga män som lever i svagare socioekonomiska områden har en brottskurva som visar en 

tidig debut för brott i jämförelse med unga män som lever i områden där de socioekonomiska 

förhållandena är starkare. Unga män i socioekonomiskt utsatta områden lever ett längre liv i 

brottslighet än unga män som befinner sig i områden där de socioekonomiska förhållandena är 

betydligt starkare (Fabio et al. 2011:328–329). 

Denna genomgång visar problematiken kring ämnet. Detta medför ett behov av mer 

forskning. Forskning bör beröra maskulinitet och klass som betydande faktorer i hur unga 

mäns relation till fysiskt våld ser ut. För tillfället saknas det forskning som berör dessa 

faktorer.  

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka skapandet av klass och maskulinitet i unga mäns samtal 

om fysiskt våld.  

 

1.2 Frågeställning 

 Vilka normer om manlighet blir tydliga i diskussionen om fysiskt våld i samtalen med 

de unga männen?  

 Hur skiljer sig normerna åt mellan de olika grupperna?  

 

1.3 Definitioner 

För denna studie finns ett antal centrala begrepp som behöver definieras. Dessa är: 

Genus är en social konstruktion som styr människors beteende utifrån det kön som de innehar 

(Connell & Pearce, 2015:18). 

 

Våld är begränsat till fysiskt våld och i frågan om vad det innebär har killarna i samtalen fått 

avgöra dess innebörd. Fysiskt våld innebär i denna kontext en fysisk handling som är avsedd 

att skada en annan individ. Detta genom t.ex. slag, örfil, knuff etc.  

                                                 
1 Tabellen är framtagen genom egen konstruktion och denna går att finna här: 

http://statistik.bra.se/solwebb/action/start?menykatalogid=1 

 

http://statistik.bra.se/solwebb/action/start?menykatalogid=1
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Klass definieras i studien utifrån social klass och detta grundas i skillnader i socioekonomiska 

förhållanden, vilket är relaterat till olika bostadsområden (Bourdieu, 1994:16-17).  

 

1.4 Disposition  

Studien inleds med en presentation av det forskningsområde inom vilket vi avser att 

genomföra vår studie samt studiens syfte och dess frågeställningar. Därefter presenteras den 

tidigare forskning som anses relevant för denna studie samt studiens teoretiska 

utgångspunkter. I den efterföljande metoddelen redogörs för hur studien har genomförts samt 

det material som har inhämtats och analyserats.  

Därpå följer resultatredovisningen och en avslutande diskussion där vi ställer studiens resultat 

i relation till tidigare forskning.  
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2. Tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som berör studiens ämne: fysiskt våld, klass och 

maskulinitet.  

Den tidigare forskningen som finns internationellt om unga män och dess relation till våld 

utgörs för det mesta av kvantitativa studier. Denna tidigare forskning ger belägg för en 

relation mellan maskulinitet och våld samt att män både använder och utsätts för fysiskt våld i 

högre utsträckning än kvinnor (Jarnkvist & Gådin, 2015; Fabio, et al. 2011; 

Ungdomsstyrelsen, 2013:5; Brå kriminalpolitik, 2014:24).  Det finns få studier som ger en 

mer komplex bild som t.ex. undersöker klass och genus i relation till våld.  

 

Jarnkvist & Gådins (2015) kvantitativa studie ställde sig frågan hur klass och genus i relation 

till varandra påverkar utsattheten för fysiskt våld. De använde ett klassperspektiv utifrån 

gymnasieinriktning. Praktiska program definieras som socioekonomiskt svaga och det 

teoretiska programmen för socioekonomiskt starka. Med enkäter och ett urval på 644 elever i 

högstadiet, tog de reda på hur stor exponeringen var för fysiskt våld för tjejer respektive killar 

i relation till klass. Resultatet visade att killar nästan har två gånger större risk för att bli utsatt 

för fysiskt våld än tjejer. Däremot visade resultatet att killar i de teoretiska programmen hade 

en lägre risk för att bli utsatt för fysiskt våld, än vad tjejer i det praktiska programmet har. De 

som är mest utsatta för våldsbrott är killarna som går de praktiska programmen. Detta visar på 

att klass har en betydelse i hur stor risken är för att en ungdom ska utsättas för fysiskt våld 

(Jarnkvist & Gådin, 2015:88).  

Nedan redogör vi för kvalitativa studier som berör ämnen som är relevanta för denna studie. 

 

2.1 Genus i relation till våld 

En intressant aspekt som urskiljs i Sadurams (2013)  kvalitativa intervjustudie är elevers 

uttryck kring normativa och essentialistiska syn på vad som utgör en man och en kvinna. I 

fokusgruppsintervjuer gjordes skildringar kring accepterat och icke accepterat våld (Saduram, 

2013:902). Även om en våldsam situation kunde anses vara oacceptabel visade ändå 

ungdomarna att våldsamma situationer ansågs vara mer accepterat när det berörde en våldsam 

situation som utfördes av en man och menade att våld är en mer naturlig respons till vissa 

situationer för en man än vad det är för en kvinna (Saduram, 2013:902). 
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Konstruktionen för vad det innebär att vara en man innehåller användande av våld. Ungdomar 

i Petterssons (2013) tidigare forskning beskriver att våld är något som tillhör att “bli en man”. 

Våldet är ett medel för att kunna visa sig tuff och införskaffa sig status, medan flickor som 

slåss tillskrivs i sociala kontexter som sjuk, konstig eller galen (Pettersson, 2013:33). 

Gottzéns (2013) tidigare intervjustudie visar att män i samtal om våld, skapar en mindre 

hotande bild av beteendet i den kontext de befunnit sig i. De konstruerar en historia som de 

tror sig veta blir accepterad av omgivningen och dess förväntningar på vad det innebär att 

vara en man. Innebörden av att vara en man visar i Gottzéns studie, inte innefatta ett våldsamt 

beteende mot ens partner. När Gottzén (2013) samtalade med deltagarna i intervjustudien, 

skapades en förståelse av att männen tar omgivningens reaktion i beräkning när de avgör om 

de ska bete sig våldsamt eller inte. Det är den förväntning som existerar på manligheten och 

dess accepterande beteenden som är avgörande i mannens utvecklande av ett brutalt beteende. 

Denna konstruktion som bildats kring att vara en man spelar roll i hur samtalet kring en 

händelse skapas (Gottzén, 2013:88-89). Likt Gottzén (2013) har Uhnoos genomfört en 

kvalitativ studie som redovisar hur ungdomars tal konstrueras kring våld och bråk. Denna 

studie grundades på 41 ungdomar i 15 fokusgruppsintervjuer, 3 individuella intervjuer och 4 

parintervjuer. Ungdomarna i studien väljer i större grad att lösa konflikter själva och undviker 

hjälp från vuxna eller rättsväsendet. De väljer att slå tillbaka istället för att låta polis eller 

annat bli inblandad (Uhnoo, 2011:54-56, 275-276). Att bruka våld är inte accepterat bland 

ungdomarna, men vid självförsvar är det nödvändigt. Blir individen provocerad till att 

använda våld men är för passiv riskerar individen att bli en fegis och att bli utsatt för 

mobbning. Detta innebär att individen bör inneha en mellanposition till våldet. Att kunna slå 

tillbaka är nödvändigt när det gäller hur andra ska uppfatta och respektera personen (Uhnoo, 

2011 s. 143-145). 

 

Vidare redovisar Uhnoo resonemang kring att slå tillbaka i ett våldsamt bråk. De flesta håller 

med om att det är en självklarhet att slå tillbaka när någon slår första slaget. Detta för att allt 

som sker efter första slaget är självförsvar och det sker automatiskt och handlingarna är 

legitimerade (Uhnoo, 2011:152). Att killar slåss är ingenting som är onormalt, utan det har 

alltid varit så. Att det funnits förväntningar på mannen och dennes aggressivitet. Våld kan 

kopplas till vad manlighet innebär. Mannen har alltid slagits och exempel som viking tas upp i 

forskningen som ett historiskt fenomen av detta (Uhnoo, 2011:273). 
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2.2 Genus och klass i relation till våld 

Sadurams (2013) tidigare forskning genomfördes medfokusgruppintervjuer med ungdomar i 

åldrarna 14-16 år. Fokus för studien var att ta reda på ungdomarnas attityd gällande 

interpersonellt våld. Under fokusgruppsintervjuerna fick ungdomarna ta del av vinjetter, 

uttalanden och fotografier som skildrade olika former av våld berörande både män och 

kvinnor i identiska situationer. Resultatet av studien kom att visa att även om majoriteten av 

ungdomarna visar på en icke acceptans mot alla former av våld så finner man ändå intressanta 

faktorer och teman (Saduram, 2013:901-902). Teman som utmejslades i ungdomarnas aktiva 

diskussioner var biologiska och sociala faktorer hos könen i förklaringar till det våld som 

ungdomarna fick ta del av under fokusgruppsintervjuerna. Situationer som innehöll våld män 

emellan berättigades av ungdomarna genom att referera till biologiska faktorer som 

testosteron (Saduram, 2013:902). Ungdomarna rättfärdigade även våld män emellan genom 

att visa på en medvetenhet när det kommer till sociala faktorer som genus och den maskulina 

stereotypen. Känslan av stolthet och pressen att upprätthålla den maskulina stereotypen 

genom beteenden som förknippas med den maskulina stereotypen var faktorer som 

ungdomarna refererade till i berättigandet till mäns våld (Saduram, 2013:902). Ungdomarna 

uppvisar en attityd att man överlag betraktar män som mer aggressiva än kvinnor (Saduram, 

2013:902). 

 

De ungdomar som i störst utsträckning förknippas med farligt och aggressivt beteende är de 

med invandrarbakgrund. Problematiken i detta resonemang är att det inte är själva hudfärgen 

eller ursprunget som har en betydelse i om man kommer att bli våldsam eller inte. Utan det 

som är av betydelse är socioekonomiska förhållanden som område/miljö/omgivning och 

klasstillhörighet. Det är individer i mer utsatta områden som blir utpekade som de stökiga och 

farliga (Gottzén, 2014:5).  

Uhnoo (2011) visar även att det finns en bakgrundsaspekt i hur man har upplevt våld. Detta 

urskildes genom ett användande av begrepp som blattar, svennar, hemland, invandrare etc. i 

de fokusgruppsintervjuer hon genomfört. Med detta som hjälp konstruerades en förståelseför 

hur umgänge och uppväxt spelar roll i individens våldserfarenhet. I studien urskildes detta 

genom diskussioner kring de andra stadsdelarna som mer våldsamma (Uhnoo, 2008:43). 
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3. Teori 

Nedan följer teoretiska utgångspunkter som är relevanta för denna studie. Genus ger en 

förståelse för hur unga män orienterar sig i den sociala världen på grund av det kön de innehar 

(Connell & Pearce, 2015:20). Hegemonisk maskulinitet möjliggör förståelse för och kan 

belysa olika typer av manlighetsnormer (Connell, 1995:115). Habitus ger kunskap om hur 

individer orienterar sig i den sociala världen utifrån dess klasstillhörighet (Bourdieu & 

Passeron, 1970:19). 

 

3.1 Skapandet av genus 

Connell och Pearce (2015) menar att en orsak till mäns överrepresentation i våldsstatistiken är 

att de förbereds för våld från barnsben. Denna förberedelse är ett mönster som kan gå att 

spegla redan i barnuppfostran av pojkar. Män i ung ålder styrs tidigt mot sociala praktiker 

som till exempel sporter där man prioriterar fysiskt dominans. Pojkar pressas in i dessa sociala 

praktiker och strukturer som präglas av fysisk dominans av sociala intuitioner som 

massmedia, föräldrar och skolan. Pojkar pressas även in i dessa mönster genom grupptryck 

som ställer upp normer för pojkar att de ska visa sig tuffa och modiga och undvika att bli 

stämplad som “fjolla” eller “mes”.  Att ta till fysiskt våld blir en social resurs för pojkar att 

leva upp till dessa mönster och sociala praktiker som förväntas av dem (Connell & Pearce 

2015:17). 

En bredare insikt och förståelse kring mäns överrepresentation gällande våldsbrott kan bli 

verklighet när man ser detta sociala fenomen som en del av den övergripande genusordningen 

i den sociala värld som vi befinner oss i. Genus är något som vi tar för givet i vardagslivet. Vi 

ser oftast direkt om en person är man, kvinna, pojke eller flicka och arrangerar därefter 

göromål kring den distinktion som vi gör (Connell & Pearce, 2015:18). Genusordningen utgör 

ett omfattande socialt arbete för att styra människors beteende utifrån det kön som de innehar. 

Vad som anses vara lämpliga genusrelaterade beteenden sprids hela tiden av sociala strukturer 

och instanser som är näst intill omöjligt för en människa att inte påverkas av. Maskulina och 

feminina stereotyper reproduceras hela tiden i den sociala miljön (Connell & Pearce, 

2015:18). 

Det är inte ett förutbestämt tillstånd att vara man eller kvinna. Man föds inte in i ett maskulint 

eller feminint beteende utan detta är en social konstruktion som leder till ett beteende som 

förväntas av personen beroende på vilket kön de innehar. Man föds med andra ord in i en 
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social konstruktion. Här blir benämningen könsidentitet intressant vilket innebär en identitet 

med uppfattningar om vad den specifika könsidentiteten innebär. Vilken typ av person som 

andra förväntar sig av oss att vara och vilken typ av person som vi själv förväntar oss att vara 

beroende på vilket kön som vi innehar. Människor konstruerar sig själv som maskulina eller 

feminina eller intar och förhåller oss till den konstruktion vi har blivit tilldelad. Detta gör vi 

genom vårt sätt att uppträda i det vardagliga livet. På detta vis intar vi en plats i den 

övergripande genusordningen (Connell & Pearce, 2015:20). 

Teorin om genus ger en förståelse kring vilka göromål som killarna i respektive 

fokusgruppsintervju arrangerar kring sig själv för att de innehar det manliga könet. Även hur 

de genom dessa göromål intar en plats i den övergripande genusordning som får killarna att 

uppträda på ett sätt som för dem är förenligt med det mansideal de ställer upp kring sig själv 

och får de att orientera sig i det vardagliga livet. 

 

3.2 Hegemonisk Maskulinitet 

Connell presenterar i boken Maskuliniteter (1995) begreppet hegemonisk maskulinitet. En 

stor del av den tidigare kvalitativa forskning om konstruktion av maskulinitet i relation till 

våld, använder Connells teori om hegemoniska maskulinitet. Se exempelvis (Harvey, 1999; 

Hinojosa, 2010; Gottzén, 2013). 

Connell (1995) menar att maskulinitet är uppbyggt kring en hegemoni vilket betyder en 

ledande position som omges av värderingar. En hegemonisk position innehar egenskaper och 

är statusfylld. Den hegemoniska positionen innehar även beteenden som ses av den 

hegemoniska manligheten som positiva, vanliga och naturliga. Med andra ord kan man säga 

att den hegemoniska manligheten är som en idealbild men att uppnå denna idealbild är 

omöjligt då manlighetsnormer skiljer sig åt i olika kontexter. Att leva upp till denna idealbild 

blir omöjligt då det finns olika kontexter i ett samhälle som innehar olika manlighetsnormer. 

Vad som är idealbilden kring manlighet i en kontext behöver inte vara idealbilden i en annan 

(Connell, 1995:115). Maskuliniteter och dess olika idealbilder kan skilja sig och skapandet av 

dessa typer av maskuliniteter kan ses i ljuset av vardagslivets ekonomiska, kulturella och 

institutionella strukturer (Connell, 1995:69). Med detta menas att man kan komma att urskilja 

olika typer av maskuliniteter genom att se till relationen mellan till exempel arbetarklass och 

medelklass (Connell, 1995:70). 
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Typer av maskuliniteter går alltså att reflektera över genom att se till relationen mellan dessa. 

Dessa relationer bygger oftast på praktiker som kan innebära exploatering, trakasserier, 

dominans, alienerande, underordnade och uteslutande av en viss grupp män (Connell, 

1995:71). Hegemoni syftar dels till kulturell dominans i det vardagliga samhällslivet som 

helhet. Denna strävan efter kulturell dominans bygger på underordning och dominans som går 

att utspegla genom att se till relationen mellan olika grupper av män. Denna relation bygger 

på särskilda genusrelationer. En sådan relation som berör underordning och dominans av olika 

grupper av män kan vara heterosexuella mäns dominans och homosexuella mäns 

underordning. Eller ur ett klassperspektiv: arbetarklassens underordning i relation till 

medelklassens överordnad när det kommer till ekonomiska resurser (Connell, 1995:116). 

Connell (1995) menar att det existerar tre olika positioner. Underordnade, delaktiga och 

marginaliserade. De underordnade tillhör manligheten men betraktas inte som män. I denna 

grupp eller position finner vi dels de homosexuella männen. Homosexuella män blir oftast 

tilldelad feminina egenskaper och betraktas då även som något som står utanför manligheten. 

De underordnade är ändå viktiga för den hegemoniska maskuliniteten och kan därför 

betraktas som en del av denna. Eftersom de delaktiga männen hela tiden menar på att de 

underordnade är felande så sker det hela tiden ett refererande till dessa underordnade män. 

Den underordnade mannen blir någon som står för de andra, de felaktiga. 

Om inte de delaktiga männen har något att referera till när de menar på vad som är fel och vad 

som är rätt skulle dess hegemoniska maskulinitet bli svår att greppa (Connell 1995:116). 

De män som anses tillhöra den delaktiga positionen delar och strävar efter att leva upp till det 

hegemoniska mansidealet. Genom dessa aspekter så leder det även till att dessa män stödjer 

det rådande patriarkatet och på så vis befinner sig i den makt som män i samhällen har på 

grund av de patriarkala strukturerna. Man kan alltså säga att om man tillhör den delaktiga 

positionen får man som man även ta del av de patriarkala strukturerna (Connell 1995:117). 

Den sista positionen är den marginaliserade positionen. Män som anses tillhöra denna position 

betraktas inte ens vara en del av den hegemoniska maskuliniteten. Här kan det dels referera 

till maskuliniteter i underordnade och dominanta klasser eller etniska grupper (Connell 

1995:118-119). 

 

Connell (1995) diskuterar vidare kring strävan efter kulturell dominans som bygger på 

underordning och dominans som går att utspegla genom att se till relationen mellan olika 

grupper av män och presenterar i samband med detta fenomen begreppet protestmaskulinitet 

(Connell, 1995:116) Connell (1995) menar att män som innehar en lägre position när det till 
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exempel kommer till arbetsmarknaden använder andra resurser för att konstruera maskulinitet 

då en lägre position när det kommer till delaktighet i arbetsmarknaden kan leda till en känsla 

av maktlöshet i det kapitalistiska samhället. Det sker genom att ta till överdrivna tekniker som 

förknippas med maskulinitet, t.ex. våld och kriminella handlingar. Denna maskulinitet 

benämner Connell alltså som “protestmaskulinitet”. När mannen inte kan erhålla en 

hegemonisk maskulinitet via till exempel akademiska meriter eller genom ekonomiska 

resurser etc. finns utvägen att nå målet maskulinitet och makt genom att välja att ta till en typ 

av hypermaskulinitet som oftast förknippas med våldsamma handlingar eller kriminella 

handlingar som protest mot det större hela (Connell, 1995:143). 

Teorin kring hegemonisk maskulinitet och protestmaskulinitet ger en förståelse för hur 

respektive grupp i denna studie konstruerar i samtal med varandra, olika mansideal utifrån 

den kontext de befinner sig i. Fortsättningsvis blir det intressant att se detta ur ett 

klassperspektiv.  

 

3.3 Klassperspektiv 

Den franske sociologen Bourdieu presenterade en teori som berör klass och social klass 

baserad på tanken om habitus (Bourdieu, 1994:16-17). Med habitus avses system av 

dispositioner som tillåter människor att tänka, handla och orientera sig i den sociala världen. 

Habitus kan ses som djupt inlärda vanor, dispositioner och färdigheter som vi besitter på 

grund av våra livserfarenheter och de kontexter som vi befunnit eller befinner oss i (Bourdieu 

& Passeron, 1970:19). 

Begreppet habitus kan förklara den enhetliga stil som förenar tillgångar och praktiker hos en 

enskild individ eller en grupp då habitus utgör de generativa enhetliga principer som fungerar 

som egenskaper för en enhetlig livsstil. Denna enhetliga livsstil är en uppsättning av personers 

praktiker och tillgångar (Bourdieu, 1994:18-19). 

Habitus utgör distinkta och distinktiva praktiker som till exempel vad individen äter, hur hen 

äter, vilka intressen hen har, hur hen utövar dessa, vilka politiska åsikter hen har och hur dessa 

uttrycks. Det bestämmer vad som är bra och dåligt, gott och ont, skrytsamt och inte skrytsamt, 

men viktigt att poängtera är att dessa skillnader inte alltid är desamma för den enskilde 

individen eller alla kollektiva grupperingar vi kan finna i ett samhälle. Vad som anses 

skrytsamt för den ene behöver inte anses vara det för den andre. Dessa skillnader mellan 

praktiker, åsikter och tillgångar och i synnerlighet sätt att uppträda går att finna i alla 

samhällen (Bourdieu, 1994:19). 
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Själva grundtanken med habitus blir att människor besitter ihärdiga system av dispositioner 

som har formats av deras dittillsvarande liv. Dessa dispositioner tillåter och får människor att 

tänka, handla och orientera sig i den sociala världen (Bourdieu & Passeros, 1970:19). 

Bourdieu (1994) talar om hur olika kapital kan ses som grunden till exempelvis olika 

klasstillhörigheter i samhället. Dessa olika kapital är ekonomiskt-, kulturellt-, socialt-, och 

symboliskt kapital. Habitus kan ses som det fysiska uttrycket av dessa kapital (Bourdieu, 

1994:16-17). 

Det kulturella kapitalet innefattar de tillgångar en individ har som i ett visst samhälle är 

sammanlänkat med kulturella ting. Detta kulturella kapital kan tänkas innefatta utbildning och 

en person som är välförsedd när det kommer till utbildningssystemet kan anses ha en hög grad 

av kulturellt kapital. Just utbildningssystemet i ett samhälle kan fungera som en 

selektionsapparat när det kommer till graden av kulturellt kapital, i de flesta fall mest givmilt 

för de som är välförsedda med utbildningssystemet hemifrån. Med detta menas de som redan 

besitter en form av habitus som har skapats genom en hög grad av kulturellt kapital och som 

gör att de till exempel är välförsedda med utbildningssystemet (Bourdieu & Passeron, 

1970:18-19). Växer man upp i en typ av habitus som har utformats genom en låg grad av 

kulturellt kapital kan det tänkas att man innehar dispositioner som får personen att inte ge sig 

in i eller värdesätta utbildningssystemet. Olika grader av till exempel kulturellt kapital kan 

leda till olika värderingar som leder personer till olika val när det kommer till att orientera sig 

i den sociala världen (Bourdieu & Passeron, 1970:205-206). På detta vis kan man se dessa 

kapital i ljuset av habitus. Olika typer av habitus skapar tankar hos agenterna som “Det där är 

inget för sådana som vi” (Bourdieu & Passeron, 1970:206). 

Habitus skapar med andra ord en identitet hos agenterna. Agenterna utgår från sin egen 

situation och det system som de befinner sig i och är ett resultat av olika grader av kapital. 

Klassperspektivet blir därför relevant när vi ser till det kulturella kapitalets relation till 

utbildning. Agenternas habitus och klasstillhörighet som dels utgör en viss grad av kulturellt 

kapital innehar dispositioner som står i förhållande till utbildning som blir avgörande i 

sannolikheten att agenterna påbörjar en utbildning eller avancera till en högre utbildningsnivå. 

Agenternas framtid bestäms i stora drag i ljuset av dess Habitus (Bourdieu & Passeron, 

1970:205-206). 

 

Habitus utgör som tidigare sagts flertalet dispositioner som kan ses som olika 

dispositionsprogram och som grundar sig i biografiska erfarenheter. Habitus är därför högt 

relevant i diskussionen kring klass och går även i ett sådant perspektiv att benämna som 
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klasshabitus. En viss klass och dess habitus kan ses som ett sorts program som skapats av det 

förflutna och som bara kan inverka på organismer/aktörer som är upplagd att uppfatta dem 

(Bourdieu, 1984:89). Detta blir ett sätt att se till de ständiga strider mellan olika 

klasser/sociala grupper och betraktandet av ett “vi och dem” (Bourdieu & Passeron, 1970:18). 

Habitus kan i relation till hegemonisk- och protestmaskulinitet ge en förståelse till hur 

existensen av dessa rådande maskuliniteter har skapats i grupper av unga män från 

socioekonomiskt olika bostadsområden. 
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4. Metod 

Under denna rubrik presenteras en beskrivning av studiens genomförande och de olika stegen 

till en färdigställd uppsats. En beskrivning om för- och nackdelar kring metodval diskuteras 

även i detta kapitel. 

Utgångspunkten i denna studie är socialkonstruktivism som grundas i att genus och klass är 

någonting samhället har konstruerat och det är inte någonting som är konkret. Denna ansats 

blev grundad på tanken att det är samspelet mellan individerna i samhället som skapar och 

konstruerar sociala handlingar och vad den innebär. Detta sätt att se på världen menar Bryman 

(2011) ger oss ett samhälle som hela tiden är under förändring, där olika tillstånd kan ha olika 

betydelser beroende på vilken tid och kontext vi befinner oss i (Bryman, 2011:37). 

I denna studie är det deltagarna som har konstruerat innebörden av klass och genus i samtal 

med varandra. Studien har utgått från deltagarnas egen konstruktion och anpassats efter den. I 

denna sociala kontext har studien inte varit oberoende av deltagarna (Aspers, 2007:28). 

Denna studie baserar teorival utefter vad deltagarna har konstruerat för verklighet i 

genomförande av fokusgruppsintervjuerna. Vilket har gett studien en subjektiv utgångspunkt 

(Aspers, 2007:28). 

 

4.1 Urval 

Studiens intresse har varit hur unga män skapar olika klassperspektiv och maskuliniteter i 

relation till fysiskt våld, vilket har gjort att urvalet riktades till unga män. Även en 

avgränsning vid ålder och klass gjordes. Endast killar över 18 år kunde delta, då deltagaren 

själv skulle kunna ge samtycke till att vara med i undersökningen. Studien har ett 

klassperspektiv utifrån de unga männens olika socioekonomiska områden som de bor 

Genomgående i denna uppsats benämns det svagt socioekonomiska området med namnet 

Liljan och det starkt socioekonomiska området med namnet Rosen. Dessa faktorer gav ett 

urval som var begränsat till unga män som var över 18 år, men även att de två grupper som 

skulle vara med i genomförandet av fokusgruppsintervjuer skulle tillhöra olika 

socioekonomiska områden. När urvalsramarna tagits fram, besöktes två skolor, en från ett 

svagt socioekonomiskt område och en från ett starkare socioekonomiskt område. Där blev ett 

gäng unga män tillfrågade om medverkan i studien. Sammanlagt blev det 2 fokusgrupper med 

5 killar i vardera grupp. Grupperna kommer från två städer i Sverige, en från en mindre sådan, 
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medan den andra gruppen härstammar från en storstad. Deras geografiska plats skiljer sig 

även åt i stor bemärkelse. Detta pga. Snöbollsurrval av intervjupersoner.  

Ahrne & Svensson (2015) menar att urvalet som använts i denna studie kan vara av fördel, då 

killarna i varje fokusgruppsintervju valts utifrån en homogenitet. Killarna är i samma ålder, 

innehar samma kön och kommer från liknande socioekonomiska bakgrunder. Det finns då ett 

gemensamt intresse och det är lättare till diskussion (Ahrne & Svensson, 2015:86). 

 

4.2 Fokusgruppsintervjuer 

I utförandet av studien valdes det att använda en kvalitativ metod med val att genomföra 

fokusgruppsintervjuer. Valet av denna metod grundades i trovärdigheten till den när det 

kommer till att samla in relevant data.  Metoden gav en förståelse kring gruppernas 

konstruktion av samtal, till skillnad från om studien skulle ha genomförts med kvantitativ data 

i form av enkäter. Enkäter mäter endast den enskilda individens attityd kring fysiskt våld. Då 

skulle studien fått en innebörd med avsaknad från det kollektiva samtalet kring ämnet (Ahrne 

& Svensson, 2015:87; Bryman, 2011:229-230). 

Fokusgruppsintervjuer var ett naturligt tillvägagångsätt eftersom strävan var att undersöka hur 

de unga männen konstruerade samtalet kring ett specifikt ämne, och i detta fall attityder till 

fysiskt våld. Genom ett användande av fokusgruppsintervjuer, öppnades det till kunskap om 

hur de unga männen pratade kring fysiskt våld i allmänhet, men även hur de skapade olika 

klassperspektiv och skillnader i genus i relation till våld. Det material som samlades in vid 

fokusgruppsintervjuerna blev senare sammankopplat med teorier och tidigare forskning som 

valdes ut som relevanta för att kunna ge en förståelse till varför de unga männen konstruerade 

genus och klass i relation till våld som de gjorde (Larsson, 2005:81; Bryman, 2011:206). I de 

genomförda fokusgruppsintervjuerna fanns inte intresset att förstå hur enskilda individer 

förstod och uttryckte sig kring ämnet utan det är det kollektiva samspelet och uttalandena 

kring våld som varit relevanta. Vikten av det kollektiva perspektivet kunde ses och kopplas 

till det socialkonstruktivistiska synsättet som innebär föreställningen om att människor 

utformar sin attityd kring fysiskt våld i samspel med andra. Förståelse kring gruppens åsikter 

och tankar kring ett visst ämne växer fram i interaktionen medan förståelse kan uppstå genom 

att lyssna till gruppens diskussioner (Larsson, 2005:82). 

Samtalet kom att handla om de unga männens uppfattning om deras position i samhället i 

relation till andra individer och deras resonemang kring fysiskt våld. Genomgående i samtalen 
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ställdes öppna frågor inriktade på temat fysiskt våld. Följdfrågor kom att spela stor roll i hur 

temat maskulinitet kom att utvecklas i samtalet mellan de unga männen. 

Med ett metodval av fokusgruppsintervjuer gavs det utrymme till deltagarna att stärka sina 

åsikter och erfarenheter. Vid användandet av denna metod gavs större utrymme till deras eget 

yttrande och attityder ang. fysiskt våld, oberoende av någon annan. Samtalet skedde på de 

unga männens gymnasieskolor, vilket gav killarna en bekväm miljö där de slapp känna sig 

överordnade. Det är viktigt att de känner att samtalet är deras (Ahrne & Svensson, 2015:83). 

 

4.3 Tematisk analys 

Efter genomförandet av intervjuerna på respektive gymnasieskola, formulerades korta 

sammanfattningar av vad som hade sagts under intervjuerna. Därefter började 

transkriberingen av samtalen och dessa är inte fokuserade på vad varje individ sade, utan är 

baserade på vad gruppen svarade. En transkribering underlättar för forskaren att kunna 

analysera datamaterialet, speciellt i datainsamling via intervjuer. Detta för att forskaren vill ta 

reda på vad som sades, men även hur deltagaren sade det (Bryman, 2011:428). Viktigt i 

kvalitativa studier är att syftet ska styra processen. Materialet som är rådata ska bearbetas 

ordentligt och ses i ett sammanhang. För att tolkningen av den rådata som tagits fram ska 

likna innebörden, bör det urskiljas olika teman/kategorier (Ahrne & Svensson, 2015:91). 

Bryman (2011) menar dock på att kodning av transkriberingen kan innebära att kontexten av 

det sociala sammanhanget kan tappas. Meningen med vad individen sade, riskerar då att gå 

förlorad (Bryman, 2011:526). 

Materialet som kommit fram av transkriberingarna behandlades genom ett flertal noggranna 

genomläsningar där urskiljande av teman och subteman skapades. Dessa teman användes 

sedan för att beskriva resultatet och analysera innehållet i studien. Denna typ av analysform 

kallas tematisk analys (Ahrnes & Svensson, 2015:91). I denna studie användes det tematisk 

analys, vilket kan lätt kopplas ihop med kodning. 

I studien skrevs inga riktiga namn ut på de områden killarna nämner. Områdena blev istället 

benämnda som Liljan, vilket motsvarar det svagt socioekonomiska området och Rosen för det 

starkt socioekonomiska området.  

 

4.4 Etiska principer 

Vetenskapsrådet presenterar två krav för att genomföra en forskning, Forskningskravet och 

Individ skyddskravet. Den förstnämnda menar att forskaren ska göra kunskapsområdet mer 
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tillgänglig, större fördjupning och att kunna förbättra de olika metoderna (Vetenskapsrådet, 

2002:5). Med denna studie, skapas det en ifyllnad av det ihåliga området när det kommer till 

klass i relation till fysiskt våld. Det är ett kunskapsområde som ekar tomt. Individkravet 

omfattar deltagarna som ska medverka i denna studie. De ska inte bli utsatta av någon fysisk 

eller psykisk skada, bli förödmjukad eller kränkt genom studiens gång. Viktigt i 

genomförandet av fokusgruppsintervjuerna är att inte låta de unga männen prata om saker 

som kan bli jobbigt och psykiskt påfrestande gällande fysiskt våld. Deras tidigare erfarenheter 

och upplevelsers i relation till våld kan i detta fall vara ett känsligt ämne. Dessa två, 

individkravet och forskningskravet bör innan studiens start vägas mot varandra för att kunna 

urskilja risker med att genomföra studien (Vetenskapsrådet, 2002:5). Denna studie var högst 

relevant att genomföra, pga. det fåtal tidigare forskningar som gjorts inom kunskapsområdet 

kring unga mäns konstruktion av maskulinitet och klass i relation till våld. Samtidigt fanns en 

medvetenhet om att de unga männen inte skulle utveckla en psykisk ohälsa av frågorna som 

ställdes. Med detta beaktat utformades frågorna så att deltagarna i intervjun kunde samtala om 

fysiskt våld i helhet och inte om t.ex. specifika händelser rörande deras förflutna. 

Under individkravet finns det fyra krav som bör beaktas med stor respekt: informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:6; Bryman, 2011: 

131- 132). 

De fyra krav som finns under individkravet skulle alla dessa tas till hänsyn i studien, då 

deltagarna var i interaktion och aktiva genomgående i samtalet under fokusgruppsintervjun. 

Inledningsvis i denna studie skapades ett informationsbrev innan genomförandet av 

fokusgruppsintervjuerna. I detta brev fick deltagarna ta del av syftet med undersökningen och 

en kortare sammanfattning om vad samtalet skulle användas till. De blev även informerade i 

brevet att deras deltagande var frivilligt och att de när de ville, så fanns det utrymme att 

avbryta under intervjuns gång (Vetenskapsrådet, 2002:7). 

Samtyckeskravet innebär att deltagaren skrev under på att ett samtycke fanns till ett 

deltagande i studien. Då alla våra deltagare var över 18 år och myndiga, behövdes inget 

samtycke från någon annan målsman (Vetenskapsrådet, 2002:9 & Bryman, 2011:131-132). 

Vidare blev deltagarna informerade vid intervjutillfället om att deras uppgifter skulle bevaras 

så att obehöriga inte kan ta del av dem. Detta är av stor betydelse inom det konfidentiella 

kravet (Vetenskapsrådet, 2002:12).  

Ämnet som diskuterades var av känslig karaktär, då fysiskt våld är någonting som är olagligt 

och inte accepterat av samhället i helhet. I studien innebar det att de unga männen var 
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intervjuns huvudmän och viktigt var även att tänka på att sammanhanget inte skulle bli 

individbaserat. 

Materialet som har samlats in under studiens gång har endast används i studiens syfte, vilket 

deltagarna själva blivit informerade om utifrån nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002:14). 
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5. Resultat och Analys  

Här presenteras det resultat som framkommit av de två genomförda fokusgruppsintervjuerna.  

Skillnader i att män och kvinnor använder sig av fysiskt våld finns i samtalen hos bägge 

grupper. Detta ger en insikt om att båda grupperna arrangerar distinktioner kring manligt och 

kvinnligt göromål som Connell menar är en del av den genusordning som existerar i den 

sociala världen (Connell & Pearce, 2015:18). Grupperna menar att det är mer accepterat att en 

kille/man tar till fysiskt våld än att en tjej/kvinna gör det. Reaktionerna är betydligt större vid 

ett slagsmål mellan tjejer än mellan killar menar grupperna. Detta resonemang som de ger 

bekräftar alltså den genusordning som innebär sociala konstruktioner som utgör beteenden 

som förväntas av en person beroende på vilket kön dem innehar. Under samtalet visar de även 

på att det fysiskt våldsamma beteendet är mer förenligt med det manliga könet än det 

kvinnliga (Connell och Pearce, 2015:20). 

 

Grupperna från de socioekonomiskt skilda områdena samtalar och betraktar även fysiskt våld 

på olika sätt. Detta har visat sig i samtalen om fysiskt våld och hur dessa samtal skiljer sig åt. 

I varje grupp går det att utläsa att det existerar olika normer och ideal för vad manlighet är och 

hur grupperna ställer sig i relation till hur de uppfattar sig själv för att de innehar det manliga 

könet och dess förväntningar på att vara en ”riktig” man. Detta leder till att de unga männen 

uppträder på ett specifikt sätt i det vardagliga livet vilket Connell och Pearce menar utgör den 

rådande genusordningen i vår sociala värld (Connell & Pearce, 2015:20). 

 

I samtalen om vad som utgör en “riktig” man kan vi även synliggöra en existens av 

hegemonisk maskulinitet. Utifrån gruppernas egna kontexter får vi ta del av respektive grupps 

idealbild om vad en “riktig” man är. Detta stärker det Connell menar utgör den hegemoniska 

maskuliniteten, d.v.s. existensen av olika manlighetsnormer i olika kontexter (Connell, 

1995:115). 

 

Nedan presenterar vi vilka normer om maskulinitet som är synliga i samtalen i respektive 

grupp. Dessa normer blir särskilt tydliga när grupperna talar om 1) vad det är att vara en 

”riktig man”, 2) respekt och makt, 3) polismakten och 4) respektive bostadsområden. efter 

denna presentation av maskulinitetsnormer analyseras skillnaderna mellan grupperna med 

utgångspunkt i Bourdieus teori om habitus. Områden benämns med namnen Liljan, Rosen och 

Majblomman. Liljan representerar det svagt socioekonomiska området, Rosen representerar 
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det starkt socioekonomiska området. Majblomman innefattar det område Liljan refererar till i 

sina citat som ett starkt socioekonomiskt område.  

 

Viktigt att betona är att det som sägs av killarna under intervjuns gång inte nödvändigtvis 

behöver innebära det individen i självaverket tycker. Utan det kan spela roll av t.ex. 

grupptryck. Detta är vad studien syftar till, att se den sociala konstruktion och normer som 

råder i olika grupper från områden som skiljer sig socioekonomiskt.  

 

5.1 Liljan 

5.1.1 En ”riktig” man 

Liljan reflekterar i diskussionen kring vad som innebär att vara en “riktig” man. Deras 

gemensamma reflektion blir att en man utgörs av någon som skyddar sig själv och sina nära 

och kära samt att fysiskt våld kan komma att bli ett medel för att åstadkomma detta. Gruppen 

fortsätter sedan med åsikten att detta skydd är något en riktig man införskaffar sig själv och 

att man inte tar hjälp av någon annan för att upprätthålla.  

 

En riktig man är någon som förmedlar trygghet till sina nära och kära och man 

ska visa sig stark i alla lägen. Man gör vad som krävs för att förmedla detta och 

fysiskt våld kan vara ett medel för detta. Ingen ska tro att man kan jiddra med 

mig eller mina nära och kära (Liljan, person 1). 

 

De ställer upp beteenden som de förknippar med manlighet och vad de uppfattar utgör en 

“riktig” man. Detta bekräftar den genusordning som Connell och Pearce menar styr 

människors beteende utifrån det kön de innehar (Connell & Pearce, 2015:18).  

 

5.1.2 Makt och respekt 

Liljan diskuterade om makt och respekt som något viktigt för dem. Med hjälp av fysiskt våld 

kan makt och respekt införskaffas i vissa fall menar gruppen. Vi uppfattar gruppens 

diskussion kring fenomenen makt och respekt på så sätt att fysiskt våld kan vara ett medel att 

ta till när känslan av maktlöshet uppstår och känslan av att vilja införskaffa sig makt och 

respekt då blir ett faktum. Gruppen menar även att det ibland kan räcka med att bara visa upp 

en våldsam attityd som innebär att man hotar och visar sig kapabel till att skada någon fysiskt 

om så skulle behövas. 
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[…] till exempel när jag spelar fotboll kan jag bli arg på min motspelare. Den 

personen kan få mig att vilja skada den fysiskt. Personen kan skärpa sig om jag 

hotar om att utföra fysiskt våld mot den personen. Man kanske inte alltid 

behöver skada någon fysiskt, det kan räcka med att visa upp själva attityden om 

att man är kapabel till att skada personen fysiskt om den inte skärper dig 

(Liljan, person 2). 

 

Detta resonemang som gruppen delar med sig av berörande makt och respekt blir intressant 

om man ser till definitionen protestmaskulinitet. Protestmaskulinitet utgör den teknik eller 

praktik som kan fungera som ett medel att använda sig av när man vill uppnå makt. Enligt 

Connell innebär protestmaskulinitet utförandet av överdrivna tekniker som förknippas med 

maskulinitet, i detta fall fysiskt våld eller ett uppvisande av en attityd som innebär att man är 

kapabel till att använda sig av fysiskt våld (Connell, 1995:143).  

 

Liljan fortsätter med att säga att en förklaring till att man använder fysiskt våld kan vara för 

att man vill visa sig tuff framför tjejer. De visar på en uppfattning om att tjejer tycker om “bad 

boys”.  

Innerst inne kanske killar slåss för att visa sig cool för tjejer (Liljan, person 3). 

 

[...] ja, vissa tjejer gillar ju “bad boys.” Då måste man kanske visa sig så om 

man vill ha en viss tjej (Liljan, person 3).’ 

 

Deltagarna uttalar sig här om den ”tuffhet” som är viktig för dem. Speciellt inför tjejer. Att 

visa sig tuff har en stor betydelse för hur tjejer runt om kring ska se och acceptera dem. 

Gruppen visar här upp en konstruktion kring ett mansideal som de uppfattar vara något som 

tjejer gillar och som även kan anses vara heteronormativt. Gruppen bekräftar ännu en gång 

den övergripande genusordningen som Connell och Pearce menar leder till att vi arrangerar 

göromål och distinktioner kring en person beroende på vilket kön de innehar (Connell och 

Pearce, 2015:18). Gruppen visar på en maskulin stereotyp som för dem är en stereotyp att 

anamma, för att tjejer ska gilla dem. Detta får killarna att uppträda och bete sig på ett specifikt 

sätt i det vardagliga livet, och i detta sammanhang i deras skapande av relationer till tjejer 

vilket Connell och Pearce menar är en sätt att ta plats i den övergripande genusordningen 

(Connell och Pearce, 2015:20).  
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5.1.3 Polismakten  

Liljan anser att det finns en brist och trovärdighet till polismakten och att det är en gemensam 

mentalitet som de delar i gruppen. Gruppen påpekar även att det är mesigt att ta hjälp av 

polisen när man stöter på problem.  

 

Om man frågar en kille eller en man som bor i Majblomman så snackar de 

kanske om att skydd innebär polisen. Men i ett annat område, till exempel där 

vi bor, i Liljan, ska man om man inte vill framstå som mesig kunna försvara 

och skydda sig själv. Tar man hjälp av polisen framstår man som värsta mesen 

i vårt område. Man ska klara sig själv på egen hand. Man ringer inte polisen för 

att få hjälp (Lilja, person 4). 

 

Citatet visar på att i detta område finns det normer kring manlighet som inte accepterar att 

man tar hjälp av polismakten när man stöter på problem. Detta resonemang från gruppen kan 

gå att förklara med det Connell och Pearce menar med olika rådande normer i den existerande 

genusordningen som ställer upp normer för män att de ska visa sig tuffa och modiga och 

undvika att bli stämplade som “fjolla” eller “mes”(Connell & Pearce, 2015:17). 

 

5.1.4 Bostadsområdet   

Deltagarna från Liljan fortsätter genom att referera till sin egen kontext och menar att det är 

vanligare med fysiskt våld i områden som Liljan. Citatet nedan visar på att det är enligt 

gruppen mer troligt att man blir rånad i dessa områden och därför måste man vara beredd på 

detta genom att förbereda sig på att använda fysiskt våld för att kunna skydda sig mot sådan 

kriminalitet. 

 

En ungdom som bor i Majblomman är inte van vid slagsmål. Men en kille från 

ett område som vi, är mer van vid att delta i slagsmål för att det tillhör vårt sätt 

att vara killar. Det beror på vilket område man bor i och växer upp i (Liljan, 

person 2). 

 

Citatet tolkas på så vis att gruppen som tillhör det svagt socioekonomiska området uppfattar 

fysiskt våld som mer förenligt i den kontext som gruppen har vuxit upp i och befinner sig i än 

i ett starkt socioekonomiskt område.  
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Om man befinner sig i ett område som vårt där kriminella handlingar är 

vanligt, man kanske blir “robbad” (rånad) så måste man vara beredd på detta. 

Man är förberedd på att använda sig av fysiskt våld för att skydda sig själv. 

Men den som istället bor i och växer upp i Majblomman, behöver kanske inte i 

samma utsträckning förbereda sig på detta (att bli rånad) (Liljan, person 5). 

 

Citatet tolkas på så vis att fysiskt våld blir ett medel som unga män i Liljan måste vara beredd 

på att ta till för att anpassa sig till klimatet i dess kontext. Det fysiska våldet behövs för att 

man i detta område ska kunna anpassa sig till sin tillvaro.  

 

Liljan fortsätter att referera till sin situation och hur livet kan vara för en ung man som bor i 

deras område. De menar på att brist på aktiviteter i området kan leda till kriminella handlingar 

i jämförelse med Majblomman där omgivningen är bättre och kriminaliteten inte är lika 

omfattad. Gruppen tar även upp detta och visar på skillnaden i ekonomiska tillgångar som en 

faktor. Gruppen menar att någon som bor och växer upp i Majblomman har tillgångar till att 

skaffa sig ett stimulerande liv i jämförelse med någon som bor och växer upp i Liljan. I dessa 

områden kan det finnas avsaknad av ekonomiska tillgångar till att betala olika aktiviteter som 

kan göra livet och vardagen roligare. 

 

Har man inget att göra så börjar man kanske hänga med sina vänner på “gatan” 

och man börjar syssla med kriminella handlingar för att få någon spänning i 

livet. Det är även lätt att man hamnar i fel umgänge när man bor och växer upp 

i Liljan, det finns ju mer kriminalitet där än i majblomman. De som växer upp 

och bor i Majblomman kanske har råd att betala och syssla med aktiviteter 

(Liljan, person 4). 

 

Dessa resonemang från gruppen bekräftar den protestmaskulinitet som Connell (1995) pratar 

om och kan anses innebära ekonomiska resursers relation till fysiskt våld (Connell, 

1995:143). Ekonomiska resurser kan skapa olika typer av maskuliniteter i denna bemärkelse 

enligt gruppen. Ekonomiska resurser som kan vara ett resultat av klasstillhörighet och kan 

vara av betydelse för hur stor risk det är att individen kommer att bruka fysiskt våld eller inte 

menar Connell (Connell, 1994:143). Strävan efter ett liv med spänning kan leda till kriminella 

handlingar om andra medel för spänning i livet inte finns tillhandla. Detta kan leda till “fel 
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umgänge” som gruppen från Liljan syftar på. Och en brist på ekonomiska resurser som kan 

anses vara något som utgör manlighet då denna manlighet inte kan uppnås med hjälp av 

ekonomiska resurser strävar man istället efter att uppnå manlighet genom att anamma en typ 

av hypermaskulinitet som oftast förknippas med våldsamma eller kriminella handlingar. 

(Connell, 1995:143) 

 

5.2 Rosen 

5.2.1 En ”riktig” man  

Gruppen från Rosen menar på att en “riktig” man löser bråk och konflikter på ett verbalt sätt, 

och att det är få situationer de kan tänka sig att ta till fysiskt våld. De menar att fysiskt våld 

endast är berättigat om någon ger sig på deras familj eller som självförsvar. 

 

[...] ingår det i självförsvar så är det okej att ta till våld. Men man måste ha en 

känsla för hur mycket våld man får ta till (Rosen, person 1). 

 

[...] mannen bör skydda sin familj genom att förmedla en känsla av trygghet 

genom ekonomiska resurser och kunna ge skydd till familjen från allt ont i livet 

(Rosen, person 3).  

 

Gruppen menar på att skydda sin familj är någonting en ”riktig” man bör göra, men de 

resonerar mer kring ekonomiska tillgångar som skydd än att ta till fysiskt våld i sådana 

situationer.  

Den här gruppen ställer också upp distinktioner kring vad en ”riktig” man innebär för dem.  

Detta bekräftar även den genusordning som Connell och Pearce menar styr människors 

beteende utifrån det kön de innehar (Connell & Pearce, 2015:18).  

 

5.2.2 Makt och respekt  

Rosen utvecklade samtalet i fråga om vem som tar till våld och hamnade i diskussionn kring 

att det är individer med längre ekonomiska resurser som behöver använda sig av våld. Vidare 

påvisade de en attityd kring makt och respekt. Där de stärker detta, genom att ställa sig själva 

i relation till de andra. I deras resonemang i hur de införskaffar sig makt och respekt pratar de 

om ekonomiska tillgångar som ett medel för detta. Avsaknaden av samtal kring fysiskt våld i 
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detta sammanhang ger oss en uppfattning om att fysiskt våld inte är ett medel för denna grupp 

att införskaffa sig makt och respekt.  

 

“Att bära en snygg och dyr tröja kan fungera som ett sätt att införskaffa sig en 

slags makt och respekt” (Rosen, person 3). 

 

De samtalar även om att man visar makt genom att ha höga betyg i skolan. 

 

En man ska sträva efter en karriär och ett högavlönat jobb som ger status och 

makt i framtiden och det kan man uppnå om man satsar på skolan. Man kanske 

inte blir något snille, men man vill ju ändå visa på att det är viktigt med skolan 

så man inte framstår som en lat jävel (Rosen, person 2). 

 

 

De unga männen från Rosen ställer här upp distinktioner kring hur de uppfattar att en man 

införskaffar sig makt. Detta bekräftar det Connell menar att hegemonisk maskulinitet innebär. 

Att det går att finna olika idealbilder kring manlighet utifrån samhällets olika kontexter 

(Connell, 1995:115). Idealbilder kring manlighet kan skilja sig och skapandet av dessa typer 

av maskuliniteter kan ses i ljuset av vardagslivets ekonomiska kulturella och institutionella 

strukturer (Connell, 1995:69)  

 

De unga männen från Rosen diskuterar sin relation till tjejer och bidrar med en uppfattning 

om att de inte strävar efter att uppvisa ett heteronormativt agerande i sin relation till tjejer. De 

menar istället att man imponerar på tjejer genom att vara duktig i fotbollslaget eller genom att 

bjuda på drinkar.  

 

Tjejer har visat att de tycker om mig genom att gå och kolla på mina 

fotbollsmatcher. De verkar gilla när man är grym på att spela fotboll, haha. Typ 

att man innehar status i fotbollslaget (Rosen, person 4).  

 

Jag brukar ragga på tjejer genom att vifta med kreditkortet på krogen, haha. 

Med det menar jag att jag gillar att bjuda på drinkar åt fina ladies (Rosen, 

person 2)  
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Dessa citat tolkas som att det återigen är det ekonomiska resurserna som innebär ett medel för 

att införskaffa sig makt och respekt men även genom prestation inom till exempel skolan.  

 

5.2.3 Polismakten  

Gruppen från Rosen menar att när de stöter på problem kallar de på polisen. Gruppen visar 

här på en tillit och respekt inför polismakten. Med en polisanmälan menar gruppen att man på 

så vis kan försvåra livet för utövaren. 

 

[...] Det blir värre som hämnd om man tar till polisen, advokat och om 

personen får fängelse. Det är värre hämnd än om jag skulle gå och slå ner 

människan med fysiskt våld (Rosen, person 1). 

 

Gruppens uttalande om polisen tolkas i denna kontext, som någonting självklart för de. Att 

deras agerande i Rosen vid hämnd, inte innebär någon typ av fysiskt våld. De väljer istället att 

förlita sig på polisen och dess makt i ärendet. Avsaknaden av att denna grupp inte kopplar 

hjälp av polismakten som mesigt kan ses i relation till det Connell och Pearce menar kring de 

sociala praktiker som förväntas av män (Connell & Pearce, 2015:17). Denna avsaknad ger en 

uppfattning om att gruppens normer kring manlighet inte anser att det är mesigt att ta hjälp av 

polismakten.  

 

5.2.4 Bostadsområdet  

Rosen samtalar om fysiskt våld i relation till deras område och menar att anledningen till att 

en kriminell handling som fysiskt våld inte är lika vanligt i den miljö de befinner sig i är på 

grund av att fysiskt våld inte fyller någon funktion i dess kontext. 

 

De flesta som bor i samma område som oss betraktar inte fysiskt våld som ett 

medel för att uppnå olika saker. Självklart finns det väl några idioter som 

kanske slår sina kvinnor eller barn bakom stängda dörrar men det är inte så att 

vi tänker att fysiskt våld kan bli aktuellt när vi till exempel är på väg till bussen 

i vårt område (Rosen, person 2). 

 

Citatet tolkas på så sätt att fysiskt våld i Rosen inte utgör ett medel för att kunna orientera sig i 

den sociala värld de befinner sig i. 
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Gruppen från Rosen visar även på en uppfattning om att fysiskt våld i högre grad försiggår i 

Liljan genom att referera till “förorten”. Gruppen samtalade om de “andra” i relation till 

fysiskt våld. Med “förorten” och de “andra” beskriver gruppen att de syftar till Vitsippan och 

de individer som befinner sig där.   

 

Man märker folk från förorten, typ svagt socioekonomiska områden. Där har 

man mer nära till att starta bråk som innebär fysiskt våld och där kriminalitet är 

vanligare. Det tillhör deras vardag och mentalitet. [...] sådant händer ju inte där 

vi har vuxit upp (Rosen, person 2). 

 

Citatet ger en uppfattning om att gruppen från rosen uppfattar fysiskt våld som mer vanligt i 

områden som Liljan. Och även att de uppfattar kriminalitet och fysiskt våld som en del av en 

mentalitet hos individer som befinner sig i områden som liljan.  

 

De som brukar fysiskt våld är de som inte har något annat att göra. De som 

kanske inte har några pengar och så, som måste tar till fysiskt våld i ren 

frustration kanske (Rosen, person 5). 

 

Vi uppfattar detta citat på så vis att gruppen från rosen ställer fysiskt våld i relation till 

ekonomiska tillgångar, och uppfattar fysiskt våld som ett resultat av frustration för brist på 

aktiviteter.  

 

5.3 Konstruktioner av klass 

Utifrån de fokusgruppsintervjuer som genomfördes gavs en förståelse kring vad manlighet 

från respektive grupp innebär. Deras resonemang kring normer om maskulinitet i relation till 

fysiskt våld skiljde sig genomgående när de samtalade om makt och respekt, polismakten och 

om deras uppfattning om respektive bostadsområdes betydelse för deras relation till fysiskt 

våld. Denna uppfattning och skildring som grupperna gör, bekräftar som tidigare sagts en 

existens av hegemonisk maskulinitet (Connell, 1995:115). Detta har gett oss en inblick i vad 

klass har för betydelse för skapandet av olika maskulinitetsnormer. 
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5.3.1 En ”riktig” man  

Genom att skildra och referera till olika manlighetsnormer i relation till socioekonomiska 

områden visar de unga männen på en medvetenhet kring hegemonisk maskulinitet. 

Gruppernas manlighetsnormer och ideal kring dessa förstår vi kan skilja sig pga. deras 

socioekonomiska skillnader, vilket bekräftar det Connell menar med hegemonisk 

maskulinitet. Detta innebär att man kan utläsa olika typer av manlighetsnormer utifrån olika 

kontexter (Connell, 1995:70).  

Fortsättningsvis kan den hegemoniska maskuliniteten som grupperna visar på ställas i relation 

till Habitus, vilket är det fysiska utförandet som påverkas av olika grader av kapital en grupp 

har i det samhälleliga livet enligt Bourdieu (Bourdieu 1994:16-17).  

Habitus utgör system av dispositioner som får människor att tänka, handla och orientera sig i 

den sociala värld de befinner sig i (Bourdieu & Passeron, 1970:19). Dessa dispositioner 

innehar och besitter människor på grund av livserfarenheter och kontexter som vi befunnit 

eller befinner oss i (Bourdieu & Passeron, 1970:19). I denna bemärkelse ses en skildring 

mellan Liljan och Rosen, genom att de beskriver olika normer kring den ”riktiga mannen”. 

Detta kan förstås utifrån att deras innehav av habitus skiljer sig mellan varandra.  

 

5.3.2 Makt och respekt  

I resultatet ovan visar det sig att grupperna införskaffar sig makt och respekt på olika sätt. 

Gruppen från Rosen ger oss en uppfattning om att ett sätt för dem att införskaffa sig makt och 

respekt är genom att till exempel bära en snygg och dyr tröja. De menar även att en man kan 

införskaffa sig makt och respekt samt status genom karriär som kan leda till ett högavlönat 

jobb. Detta gör man genom att satsa på skolan och sträva efter höga betyg menar gruppen. 

Detta ställer vi i relation till de unga männen i Liljan som inte nämner skola, betyg, karriär 

som ett medel för att införskaffa sig makt och respekt.  

Vi finner här den hegemoniska maskuliniteten utifrån gruppernas olika reflektion kring hur 

man kan införskaffa sig makt och respekt. Fortsättningsvis ger det oss även en inblick i olika 

typer av habitus utifrån gruppernas resonemang kring makt och respekt. Vi kan med hjälp av 

habitus förstå skillnaderna i inställning till skola, betyg och karriär som kan anses skapats 

utifrån graden av kulturellt kapital hos de båda grupperna (Bourdieu, 1994:16-17).  

Detta kan hos Rosen vara ett resultat av att deras habitus utgör en hög grad av kulturellt 

kapital som Bourdieu menar kan vara ett bevis på att en person är välförsedd med 

utbildningssystemet (Bourdieu, 1994:16-17; Bourdieu & Passeron 1970:18-19). Vi finner i 
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gruppen Liljans samtal en avsaknad av värdesättning kring skola och betyg som ett medel för 

att införskaffa sig makt och respekt. Detta ger oss en uppfattning om att de innehar en habitus 

som utgör en låg grad av kulturellt kapital.  

Denna höga och låga grad av kulturellt kapital kan ställas i relation till protestmaskulinitet 

(Bourdieu & Passeron, 1970:205-206; Connell, 1995:143). De individerna med lägre 

kulturellt kapital fortsätter inte med lika stor sannolikhet till en högre utbildning. Detta kan i 

sin tur resultera i ett lägre avlönat jobb, till skillnad från personer med en högre 

utbildningsnivå. Detta kan komma att urskiljas mellan dessa två grupper, i och med att 

killarna från Liljan inte nämner skolan eller betyg i fråga om vad som är manligt för dem 

vilket gruppen från Rosen gör. Liljan visar mer på att man kan införskaffa sig makt och 

respekt genom överdrivna tekniker som förknippas med maskulinitet.  

Liljans sätt att införskaffa sig makt och respekt kan förklaras med protestmaskulinitet. Deras 

låga grad av kapital gör att de inte kan införskaffa sig makt och respekt genom en hög 

utbildningsnivå och använder istället andra medel för att skaffa sig denna makt och respekt. 

Detta menar Connell med protestmaskulinitet. När medel som akademiska meriter och 

ekonomiska resurser inte finns tillhands för att skaffa sig makt och respekt tar man istället till 

en typ av hypermaskulinitet som oftast förknippas med våldsamma handlingar som fysiskt 

våld eller kriminalitet (Connell, 1995:143). Protestmaskulinitet blir ett centralt verktyg när 

mannen inte kan erhålla en hegemonisk maskulinitet till exempel via akademiska meriter som 

går att införskaffa sig med en högre utbildningsnivå och som kan anses leda till ekonomiska 

resurser i vissa fall (Connell, 1995:143).   

 

5.3.3 Polismakten  

I Liljan skulle de unga männen framstå som ”mesiga” om de tog hjälpa av polisen för att lösa 

problem som uppstår. Detta ger en uppfattning om ett mansideal i gruppens område som de 

måste leva upp till för att inte bli kallad för en ”mes”. Rosen däremot har inga problem att ta 

hjälp av polismakten och de anser att det blir en bättre hämnd om man tar hjälp av 

rättsväsendet för att hämnas på den som skapat problem för dem. De för inte någon diskussion 

om att det skulle vara mesigt att ta hjälp av polismakten, vilket vi tolkar utifrån de normer 

som dessa unga män har kring manlighet inte har en förställning om att det är mesigt att kalla 

på polisen. Den hegemoniska maskuliniteten blir härmed bekräftad då gruppen ger oss 

förståelse kring två skilda attityder gentemot polisen. Den hegemoniska maskulinitet som 

skildras här kan ges en förståelse med hjälp av de habitus grupperna innehar. Deras olika 
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habitus skapar denna skillnad i deras relation till polismakten, detta pga. gruppernas habitus. 

Individerna från de socioekonomiskt skilda områdena får de unga männen att tänka, handla 

och orientera sig olika i den sociala världen (Bourideu & Passeron, 1970:19).  

5.3.4 Bostadsområdet 

Grupperna visar på en uppfattning om att fysiskt våld är mer vanligt i svagt socioekonomiska 

områden. Rosen visar även på att gruppen har en föreställning om att det finns en typ av 

mentalitet i Liljan som gör att individer där har en större benägenhet till att använda sig av 

fysiskt våld. 

Grupperna bekräftar den hegemoniska maskuliniteten i samband med den skildring de gör 

kring fysiskt våld och olika socioekonomiska områden. Liljan visar på en förståelse kring 

existensen av denna hegemoniska maskulinitet genom att ställa sig själva i förhållande till ett 

mer starkt socioekonomiskt område. Där de menar på att i det starka socioekonomiska 

området inte är van att delta i slagsmål, vilket de unga männen i Lilja är. Även Rosen ger en 

förståelse kring detta genom att referera till ett svagt socioekonomiskt område och menar att 

där är våldsamma handlingar vardagsmat till skillnad från hos dem.  

Killarna ger här en bekräftelse på att det finns olika habitus i områdena. Det fysiska våldet 

anser grupperna vara mer vanligt i svagt socioekonomiska områden. Detta kan anses vara så 

för att ett visst område utgör en habitus som innebär vissa vanor och föreställningar som i 

detta fall fysiskt våld (Bourdieu, 1994:18-19) 

Om man växer upp i de områden som killarna från Liljan, där fysiska våldet inte anses vara så 

allvarligt som i andra områden leder detta till en normalisering av det fysiska våldet i dessa 

områden. Det fysiska våldet blir inte något främmande för dessa individer. Rosens habitus 

innebär här andra vanor och föreställningar kring fysiskt våld. Habitus skapas ur 

livserfarenheter och kontexter som en individ befinner sig eller befunnit sig i. Vilket går att 

urskilja i resonemangen som skiljer sig i grupperna när det kommer till fysiskt våld. 

(Bourdieu, 1994:18-19). 

 

5.4 Slutsats   

Respektive grupp konstruerade i samband med samtalen i de utförda fokusgruppsintervjuerna 

ett klassperspektiv genom att de samtalade om deras relation till fysiskt våld i jämförelse med 

“de andra”. Grupperna ger reflektioner kring socioekonomiska faktorer och typer av normer 

kring maskuliniteter som de förknippar med olika socioekonomiska områden och ställer dessa 

faktorer i relation till fysiskt våld.  
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De har även visat på en hög grad av medvetenhet kring hur deras attityder gentemot fysiskt 

våld går att koppla till deras egna socioekonomiska förhållanden. Det fysiska våldet är för 

majoriteten av deltagarna från Liljan inte ett främmande fenomen och nästan alla av gruppens 

deltagare har brukat eller åskådat fysiskt våld medan majoriteten av deltagarna från Rosen 

betraktar det som ett främmande fenomen i deras områden. 
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6. Diskussion 

De unga männen i studien konstruerar klass och genus i relation till fysiskt våld då de 

genomgående refererar till sin egen kontext. Det gick att urskilja olika attityder till fysiskt 

våld hos grupperna. Vilket grundas i de unga männens olika konstruktioner av normer om 

maskuliniteter i relation till de underteman som redovisas.  

Resultatet visar även på att skillnaderna mellan konstruktionen av genus och klass, beror på 

vilket socioekonomiskt område individen kommer ifrån. De två klasstillhörigheter som enligt 

deltagarna finns, existerar på grund av de olika sociala praktiker som urskiljs i dessa områden. 

I deras områden möter de olika sociala praktiker som bland annat innefattar acceptansen och 

icke acceptans till fysiskt våld. Detta kunde man förstå genom de unga männens resonemang 

kring hur man införskaffade sig makt och respekt.  

 

Studien visar på att de unga männen bekräftar den genusordning som finns i deras områden 

genom att förknippa vissa beteende till det manliga könet. De unga männen samtalade om att 

det är mer accepterat att ta till fysiskt våld för en man än för än kvinna. Detta bekräftar även 

en del tidigare forskning (Saduram, 2013; Uhnoo, 2011; Gottzén, 2014). De unga männen 

visade på det allvar som finns när tjejer brukar fysiskt våld, vilket Saduram (2013) i sin 

tidigare forskning även visar på. Han menar på att våld är en naturlig respons hos män 

(Saduram, 2013). 

Även Pettersson (2013) påstår att våldsamhet är någonting som tillhör idealet att vara en man. 

Hon menar på att det kan vara ett medel för att visa status och makt. Detta påstående stämmer 

överens med hur de unga männen i Liljan resonerar kring det fysiska våldet. Där de redogör 

hur användandet av fysiskt våld är nödvändigt i deras kontext för att skapa makt och respekt. I 

detta sammanhang ges i vår studie en förklaring med protestmaskulinitet. Resonemanget kan 

dock inte kopplas till Rosen. Där menar de unga männen på att fysiskt våld inte är ett medel 

för att uppnå denna makt, utan där är ekonomiska resurser och kulturella kapitalet i form av 

utbildning och betyg en avgörande faktor till innehav av detta fenomen (Pettersson, 2013). 

Det resultat som visar sig i vår studie bidrar med att visa på att klass har en betydelse för vilka 

normer som skapas kring maskulinitet och fysiskt våld. Det är inte vanligt att tidigare 

forskning har tagit fram denna komplexa bild om att klass har en betydelse för vilka normer 

som skapas kring maskulinitet och fysiskt våld.  
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Dessa olika attityder som existerar i de socioekonomiskt olika områdena kan spela roll i vilka 

förväntningar som finns på dem och deras manlighet (Uhnno, 2011). Uhnoo menar på att män 

förväntas visa en manlighet av aggressivitet, vilket kan innebära som i detta fall fysiskt våld.   

Sadurams (2013) tidigare forskning pekar även den på att det är pressen som finns på att 

uppnå den maskulina stereotypen som gör att männen brukar fysiskt våld (Saduram, 2013). 

Förväntningarna på att vara en man ser olika ut i våra socioekonomiska områden. Detta menar 

Gottzén är av betydelse i hur män väljer att bruka våld eller inte. Den skillnad som finns 

mellan de olika områdena kan ges av förklaring i omgivningens reaktion till fysiskt våld. I det 

svagt socioekonomiska området, Liljan är fysiskt våld enligt deltagarna mer accepterat till 

skillnad från hos de i Rosen, där gruppen menar på att vid en fysiskt våldsam händelse skulle 

omgivningen reagera kraftigt (Gottzén, 2013). Omgivningen har även i en annan tidigare 

forskning (Uhnno, 20011) visat på att det är en faktor som är av betydelse i ungdomars 

relation till våld. 

Något vi enbart finner i Liljan är det Uhnno påstår, att ungdomar vill lösa problem själva. I 

Rosen väljer man hellre att ta hjälp av polismakten än att använda egna medel för att lösa 

problem. Hon menar även på att det finns en nödvändighet i att slå tillbaka hos ungdomarna 

för att inte uppfattas som mesig. En individ bör inneha en mellanposition till våldet. Detta 

visar båda våra grupper på att det existerar i deras kontexter genom att referera till att 

självförsvar är något som är nödvändigt och det våld som är accepterat i båda områdena 

(Uhnno, 2011). 

Vårt resultat är att grupperna betraktar att fysiskt våld är mer vanligt i svagt socioekonomiska 

områden. Det förstärker vad Uhnno säger om att skillnader i våldsamhet existerar i olika 

områden. Vissa områden är mer våldsamma, vilket i vårt fall visas vara svagt 

socioekonomiska områden, då båda grupperna samtalar om att området har betydelse i en 

individs relation till fysiskt våld. Att de som vuxit upp i Liljan har en närmre relation till 

fysiskt våld för att de hela tiden behövt varit beredd på att använda sig av fysiskt våld i deras 

uppväxt. I det svagt socioekonomiska området, Liljan finns det en hög grad av acceptansen 

till fysiskt våld, vilket vi inte finner hos de unga männen som bor i Rosen. Detta ger denna 

studie ett resultat som är likt det Gottzén fick i sin tidigare forskning. Där han menar på att det 

är omgivningens reaktion som spelar roll i om någon begår en våldsam handling eller inte 

(Gottzén, 2013). I detta fall skiljer det sig mellan våra områden. 

 

Avslutningsvis vill vi tillägga reflektionen kring etnicitetens relation till våld som i denna 

studie inte framkommit i unga männens samtal kring fysiskt våld. Avsaknaden i diskussionen 
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om att etnicitet spelar roll i skapandet av normer kring fysiskt våld, ger oss en förståelse om 

att etnicitet inte är betydande i skapandet av normer i relation till fysiskt våld. Det har i stället 

visats att av betydelse för vem som utövar fysiskt våld är den kontext individen lever i och 

präglas av. Även detta resultat finner vi i Gottzén tidigare forskning med en slutsats på att det 

är området individen lever i som spelar roll i hans utveckling av det våldsamma beteendet 

(Gottzén, 2014). Våra fördomar i samhället kring den stereotypa våldsamma mannen blir 

problematisk att diskutera. Fortsatt forskning inom det här området, anser vi är viktigt för att 

vi ska kunna motverka tankar om vi och de i samhället och främlingsfientliga tankar.  
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8. Bilagor 

8.1 Intervjuguide 

Nedanstående frågor ställdes vid diskussionstillfällena. Alla var under temat våld. Detta för 

att killarna under diskussionens gång konstruerade maskulinitet och klass i relation till dessa 

frågor. 

 

 När vi säger fysiskt våld, vad tänker ni på då? 

  

 Vad är fysiskt våld för er? 

 

 Varför brukas fysiskt våld i olika situationer? 

 

 I vilka situationer är det okej att ta till fysiskt våld? 

 

 Har ni någon gång åskådat fysiskt våld? berätta mer om situation. 

 

 Hur snackas det om fysiskt våld i skolan? 

 

 Vem brukar fysiskt våld? 
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8.2 Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Olivia och Amanda. Vi studerar Sociologi vid Mittuniversitetet och ska nu 

genomföra en studie som utgör vår C-uppsats även kallas för examinationsarbete. 

Syfte med studien är att urskilja olika attityder till våld bland unga män. Detta för att dagens 

statistik visar på att unga män utgör i förhållande till sin andelflest våldsbrott i det svenska 

samhället. Denna studie utgår dels från teoretiska aspekter kring attityder och våld. Den data 

vi samlar in i samband med fokusgruppsintervjuerna kommer sedan att kopplas samman med 

dessa teoretiska aspekter. 

Det kommer att genomföras ca 4 stycken olika fokusgruppsintervjuer med ca 5-6 deltagare i 

varje grupp. Grupperna kommer utgöra unga män i åk 3 på gymnasiet. 

Fokusgruppsintervjuerna kommer att pågå i ca 45 minuter per grupp och kommer att beröra 

ämnet våld vilket deltagarna kommer att få diskutera med varandra inom gruppen. 

Vi kommer att utgå ifrån samtyckeskravet där deltagaren måste ge samtycke till att genomföra 

denna studie genom att skriva under detta informationsbrev. För att få ge samtycke ska 

deltagaren ha fyllt 18 år. I denna studie är deltagandet helt frivilligt och man får avbryta 

intervjun när som helst om så önskas. Inga frågor riktade mot deltagarens privatliv kommer 

att ställas under fokusgruppsintervjuernas gång utan det är endast en aktiv diskussion kring 

ämnet våld som vi strävar efter att uppnå i utförandet av dessa fokusgruppsintervjuer. Vilket 

innebär att det inte är möjligt att koppla olika svar till en enskild deltagare. 

Det som sägs i fokusgruppsintervjuerna kommer att behandlas utifrån Konfidentialitetskravet. 

Alltså kommer materialet endast behandlas av oss (Olivia och Amanda). Det kommer dock att 

användas som material för att kunna analysera och diskuteras i vår uppsats. Därför kommer 

varje enskild individs uppgifter behandlas med största anonymitet. Deltagarna kommer i 

själva uppsatsen vara avidentifierade, vilket innebär att det inte är möjligt att koppla olika svar 

till en enskild deltagare. 

Vid ytterligare frågor kring denna studie vänligen kontakta oss på 

amno1501@student.miun.se eller alternativt vår handledare Karin Jarnkvist på 

karin.jarnkvist@miun.se 

Vänligen skriv under nedan om du vill delta i denna undersökning. Det underskrivna 

brevet lämnas till oss vid intervjutillfället. 

 ______________________________________ 

Deltagarens underskrift 


