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Sammanfattning  

Såväl nationell som internationell forskning visar på klara kopplingar mellan alkohol och 

våld.  Sambandet är ändå problematiskt och det ligger tydliga utmaningar i att förklara 

sambandet som kausalt. Hittills har merparten av forskningen inriktat sig på att hitta mellan- 

eller bakomliggande variabler för att förklara detta samband. Som en del i det vidare 

genusperspektivet har tidigare forskning diskuterat maskulinitet som en bidragande förklaring 

av samvariationen mellan alkohol och våld bland män. Mycket få av de studier som 

genomförts har emellertid varit kvantitativa. Denna uppsats syftar till att studera vad som 

händer när vissa av de variabler som använts i tidigare forskning, vad gäller alkohol och våld, 

relateras till andra som är löst teoretiskt styrkta utifrån maskulinitetsteorier. Vilka variabler 

utmärker sig, finns det samband som man inte sett inom tidigare forskning och vilka 

ytterligare variabler skulle behöva tillföras i framtida forskning? Materialet består av 

telefonintervjuer utförda 2002 där 5469 slumpmässigt utvalda vuxna svenskar ringts upp av 

SCB på uppdrag av SoRAD. Som metod används en logistisk regressionsanalys för att se 

vilka variabler som påverkar sannolikheten att slagsmål inträffar. Fyra områden utmärker sig i 

resultatet; hög intensivkonsumtion, respektive låg ålder, civilstatus och klass, ökar risken för 

att slagsmål ska inträffa. Det kan konstateras att det i den här analysen inte framkommer 

samband mellan olika variabler som inte finns belagda i tidigare forskning eller som 

kontrasterar mot tidigare forskning. Dock kan konstateras att vissa av de samband som 

beläggs i tidigare forskning inte kan beläggas i detta material. Det beror sannolikt på brister i 

validitet. En slutsatts av studien är att det finns anledning att fortsätta utforska området 

alkohol, våld och maskulinitet. Utöver de variabler som används i denna uppsats bör, av 

teoretiska skäl, männens relationen till föräldrar och till andra män undersökas. För en bättre 

kontextualisering av maskulinitet bör ekonomiska förutsättningar inkluderas i förhållande till 

klass. Det finns i materialet en grupp unga, ogifta män, som har de högsta riskerna för 

inblandning i våld vid alkoholkonsumtion. Intensivkonsumtion är en del av torr alkoholkultur. 

Det tycks finnas kopplingar mellan indikatorn på torr alkoholkultur och de variabler som kan 

kopplas till maskulinitet och sambandet mellan alkohol och våld.  

Nyckelord: Alkohol, våld, maskulinitet, klass.  
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1.  Inledning  

Alkoholkonsumtion och våld är två fenomen som är starkt kopplade till varandra (Lenke 

1989:1). Vid närmare betraktelse framgår dock att sambandet inte är så enkelt, snarare 

framträder ett komplext problem där flera andra faktorer har betydelse (Lenke 1989:1; 

Norström 1998:696; Phillips 2007:77; Tomsen 1997:90; Tryggvesson 2005:5). I avsnittet 

Tidigare forskning presenteras olika perspektiv som exempelvis kön, ålder och miljö. Utöver 

detta finns ett mer konstruktivistiskt perspektiv. Sambandet alkohol och våld tycks vara 

beroende av bilden  den sociala konstruktionen  av reaktionen på alkoholkonsumtion (jmf 

Room & Rossow 2001). Bilderna skiljer sig mellan våt alkoholkultur (där alkoholkonsumtion 

är större och sker mer utspritt) respektive torr alkoholkultur (där alkoholkonsumtionen är 

mindre men sker mer koncentrerat). Det är i torr kultur som sambandet mellan alkohol och 

våld är tydligast. Man har även studerat sambandet mellan alkohol och våld i förhållande till 

maskulinitet. Maskulinitet är en social konstruktion som påverkar bilden av beteende vid 

alkoholkonsumtion (jmf Kimmel 2009). Inom kvalitativa studier finns flera exempel på när 

maskulinitet studerats (Anderson m.fl. 2009; Peralta m.fl. 2010; Peralta & Cruz 2006; 

Tomsen 1997) medan kvantitativa studier är betydligt ovanligare. En förklaring kan vara att 

det anses svårt att mäta maskulinitet. Möjlighet finns dock att analysera kvantitativa 

datamaterial utifrån faktorer som antas höra samman med en förstärkning av maskulinitet. 

Valet i denna studie av ett maskulinitetsperspektiv och kvantitativ metod grundar sig i 

behovet av forskning inom området.    

Syfte  

Syftet i denna uppsats är att studera vad som händer när vissa av variablerna som använts i 

tidigare forskning relateras till andra som är löst teoretiskt styrkta utifrån maskulinitetsteorier. 

Frågeställningarna gäller (a) vilka variabler som utmärker sig, (b) om det finns samband som 

man inte sett inom tidigare forskning och (c) vilka ytterligare variabler som skulle behöva 

tillföras och studeras i framtida forskning för att ytterligare förstå relationen mellan alkohol 

och våld ur ett maskulinitetsperspektiv? Målet är att åskådliggöra en utgångspunkt för 

framtida forskning vad gäller maskulinitet, alkohol och våld.   
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I uppsatsen analyseras variabler som tidigare forskning uppmärksammat; alkoholkonsumtion 

(mängd och intensivkonsumtionstillfällen), ålder och relationstyp (inkluderat sexuell 

läggning). Empiriskt framkommer att sambandet mellan alkohol och våld är svagare för 

homosexuella män (Schnitzer 2009:1102). Teoretiskt motiveras att sexuell läggning 

inkluderas då homosexualitet är ett avståndstagande från konventionell maskulin ordning 

(Messerschmidt 2004:43; Kimmel 2009:49). Utöver detta används variablerna könsfördelning 

på arbetsplatsen och civilstatus vilka är viktiga utifrån maskulinitetsteori. Undersökning av 

yrkesstatus och utbildning inkluderas i syfte att ge mått på klass. Klass är teoretiskt motiverat 

och är en viktig faktor gällande inblandning i våld (Connell 1991:168). 

Avgränsningar  

Sannolikt är män mer involverade i skapande av maskulinitet än kvinnor och det är bland män 

som sambandet mellan alkoholkonsumtion och våld är tydligast (Marcus & Swett 2003:566). 

Denna studie riktar sig därför in på män. Studien aspirerar inte på att ge en full förståelse av 

hur maskulinitet påverkar våld i samband med alkoholkonsumtion, vilket inte är möjligt med 

de variabler som finns att tillgå. Sambandet mellan alkohol och våld kan inte heller förklaras 

enbart av genus, utan är som tidigare forskning beskriver, en av många möjliga förklaringar.  

2.  Tidigare  forskning  

Flera studier, såväl internationella (Schnitzer 2009; Phillips 2007:66) som nationella (Brå 

2008; Norström 1997), visar på tydliga kopplingar mellan alkohol och våld. Såväl 

gärningsmän som offer är ofta berusade och storkonsumenter är överrepresenterade i 

våldsbrottsligheten (Tryggvesson 2005:4f). Lenke (1989) har studerat den totala 

alkoholkonsumtionen relaterat till våldsfrekvensen (misshandel, dråp och mord) i de nordiska 

ländernas och Frankrikes (a.a.:1). Resultaten visar på signifikanta samband mellan variablerna 

för samtliga länder utom Danmark, en ökning med en liter ren alkohol i totalkonsumtion ger 

en förändring av våldfrekvensen på 5-10 procent (a.a.:2). Kopplingen mellan alkohol och våld 

är inget nytt fenomen. I en studie med historiskt perspektiv som undersökte perioden från 

1500-talet och framåt noterades att alkoholkonsumtion har haft en tydlig koppling till (dödlig) 

våldsbrottslighet från och med 1800-talet (Kaspersson 2000:204f).  
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Sambandet alkohol och våld är problematiskt - det finns tydliga utmaningar i att förklara 

sambandet som kausalt (Lenke 1989:1; Norström 1998:696; Phillips 2007:77; Tomsen 

1997:90; Tryggvesson 2005:5). Merparten av forskningen har därför riktats in på att 

identifiera mellan- eller bakomliggande variabler som; kön, konsumtionsmönster, typ av 

alkohol, dryckesmiljö, tidigare aggressivitet, alkoholkultur samt konstruktioner av 

maskulinitet, vilka har den största relevansen för denna studie.  

Könsskillnader  i  alkoholkonsumtion  

Studier av svenskars alkoholkonsumtion visar att män dricker mer än kvinnor (Ramstedt m.fl. 

2009). Svenska män konsumerar i genomsnitt dubbelt så mycket alkohol1 som kvinnor 

(Hradilova Selin 2004a:84), och skillnaden är dessutom extra tydlig för unga - unga dricker 

betydligt mer än äldre  mest dricker unga män (Leifman 2004:49). Att män dricker mer än 

kvinnor är inte något nytt. Snarare är det så att skillnaden mellan könen historiskt sett varit 

ännu större men att kvinnors konsumtion under senare tid ökat. Förändringen som skett kan 

förstås i termer av konvergens, det vill säga att livsvillkoren för könen har närmat sig 

varandra. Utveckling har dock varit mindre än förväntat (Helmersson-Bergmark 2002:30). 

Könsskillnader  i  sambandet  mellan  

alkoholkonsumtion  och  våld  

I Sverige är män överrepresenterade vad gäller våldsbrott; 63 procent av (anmälda) 

misshandelsbrott begås av män (Brå 2008:89). Det samma gäller för dödligt våld (a.a.:70). 

Män blir också utsatta för våld betydligt oftare än kvinnor (a.a.:103f). Flera amerikanska och 

europeiska studier har visat att sambandet alkohol och våld är starkare för män jämfört med 

kvinnor. Män blir i större utsträckning aggressiva av alkoholkonsumtion och löper en högre 

risk för att bli involverade i våld än kvinnor som druckit alkohol (Marcus & Swett 2003:566).  

Aggression,  alkohol  och  våld  

Studier av aggregerade data visar att frekvensen alkoholrelaterat våld är beroende av övrig 

våldsbrottslighet, det vill säga den allmänna nivån av våld inom landet har stor betydelse för 

                                                 
1  4,68  liter  jämfört  med  2,07  liter  sett  i  ren  (100  %)  alkohol  per  år 
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andelen alkoholrelaterat våld (Lenke 1989:3). Norström (1998) visar att personer som blir 

aggressiva vid alkoholkonsumtion även är det i nyktert tillstånd, alkohol ökar en redan 

existerande aggressivitet (a.a.:694). Norström & Pape (2010) menar att undertryckt ilska2 kan 

förklara kopplingen alkohol och våld. Individer med hög grad av undertryckt ilska har en 

starkare koppling mellan alkohol och våld (a.a.:1583f).  

Alkoholkultur  och  våld  

Samhällets förväntningar på berusning är ett perspektiv som kompletterar teorin om den 

inneboende aggressiviteten. Tryggvesson (2005) beskriver, i en studie av svenskar, att alkohol 

kan ses som ett sätt att ursäkta grövre våldshandlingar. Vid berusning förväntas ett visst 

beteende och det uppfattas som mer accepterat att vara våldsam när man druckit alkohol 

(a.a.:114f). Detta gäller även utifrån utövarens perspektiv; alkohol ursäktar gärningar för 

individen själv. Det - 3 där vissa beteenden accepteras som i princip är 

oacceptabla i nyktert sammanhang (a.a.:100).  

En jämförelse kan göras mellan torra kulturer som Sverige, där alkohol och våld har ett 

tydligare samband, och våta kulturer där sambandet är mindre tydligt som i Frankrike, 

Portugal, Italien och Spanien (Room & Bullock 2002:2). En enkätstudie visar ett tydligt 

exempel på skillnader i synen på ansvar mellan kulturerna. Svenskar anser i dubbelt så stor 

utsträckning som fransmän att personer som är berusade är mindre ansvariga för sina 

handlingar jämfört med om de vore nyktra (a.a.:14). Skillnaderna mellan kulturerna kan 

beskrivas som sociala konstruktioner om reaktionen på alkoholkonsumtion, vilket påverkar 

sambandet mellan alkohol och våld (Room & Rossow 2001:223).  

Betydelsen  av  konsumtionsmönster  samt  

dryckestyp  för  sambandet  alkohol  och  våld    

Konsumtionsmönstret påverkar även sambandet mellan alkohol och våld. Volymen alkohol 

som konsumeras ger olika effekt beroende på hur den konsumeras. En mer koncentrerad 

konsumtion som sker vid ett och samma tillfälle, exempelvis under en kväll (s.k. 

berusningsdrickande), ökar sambandet med våld (Hammarström & Hensing 2008:67). 
                                                 
2 Undertryckt  ilska  mättes  genom  frågor  kring  personens  känslotillstånd  under  det  senaste  året.   
3 Begreppet  time-out  myntades  1969  av  MacAndrew  &  Edgarton  (1969). 
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Ramstedt (2004) visar i en studie att intensiteten i drickandet påverkar samband mellan 

alkohol och våld. Män som ofta intensivkonsumerar har i större utsträckning problem med lag 

och ordning4 än individer som sällan eller aldrig har ett intensivt drickande. Detta gäller 

oavsett om den totala alkoholkonsumtionen är hög eller inte. Även bland kvinnor ser man 

liknande tendenser som bland männen, men bland kvinnorna har totalkonsumtionen en större 

inverkan (a.a.:126). Mäns problem med lag och ordning påverkas därmed i högre grad av 

konsumtionsmönstret, medan mängden alkohol har jämförelsevis större betydelse för kvinnor. 

Konsumtionsmönster kan också förstås utifrån alkoholkultur. Syftet med alkoholkonsumtion 

är mer att berusa sig - -beteende) i torra kulturer jämfört med i våta (Room & 

Rossow 2001:1). Trots att de länder i Europa som beskrivs som våta alkoholkulturer har störst 

totalkonsumtion är sambandet alkohol och våld ändå svagast där (Room & Bullock 2002:2). 

Kontrollerat för alkoholtyp visar att öl och sprit ger signifikanta effekter på våld, medan vin 

inte ger samma signifikanta resultat (Norström 1998:695). Män är större konsumenter av sprit 

och starköl medan kvinnor andelsmässigt konsumerar mer vin (Hradilova Selin 2004a:86). 

Valet av dryckestyp hänger samman med konsumtionsmönstren, spritkonsumtion är 

exempelvis vanligare vid berusningsdrickande (a.a.:86 och framåt). 

Kontextens  betydelse  

Platsen för konsumtion har betydelse för relationen mellan alkohol och våld. I Lenkes (1989) 

studie framgår att en ökning i offentligt drickande har 5-10 gånger starkare påverkan på 

våldsbrottsligheten än privat drickande (a.a.:2). Även Nordström (1998) menar att det 

offentliga drickande är mer potent vad det gäller effekten på våld (a.a.:690). Ovan beskriven 

studie av historiska data, visar att även under tidigare perioder inträffade oftast våldshändelser 

på allmän plats mellan obekanta personer (Kaspersson 2000:204f). Man har uppmärksammat 

att publikt drickande ger effekt på misshandelsfrekvensen medan privat drickande snarare är 

kopplat till dödligt våld (Norström 1998:694ff).  

I en studie av australienska män (Tomsen 1997) ges en förklaring till mäns våld i offentlig 

miljö. Våld på serveringsställen kan ses som ett sätt att behålla manliga ära. Manliga bargäster 

nyttjar berusningen för att positionera sig mot andra gäster och dörrvakter (a.a.:95). Agerandet 

                                                 
4  Detta  gäller  därmed  inte  explicit  våld  utan  även  andra  lagbrott  och  ordningsproblem  är  inkluderade.  
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ses som ett sätt för män att uttrycka makt genom att revoltera mot en konventionell ordning 

 

Det går också att se skillnader i kontext mellan könen. Kvinnor löper högre risk att bli utsatta 

av sina partners medan män har störst risk att bli utsatta av främlingar (Cogan & Ballinger 

2006:930 och Schnitzer 2009). Samtidigt finns ett stort mörkertal kring våld i hemmet 

(Hammarström & Hensing 2008:77). Våld i hemmet kan ofta kopplas till alkoholmissbruk, 

sambandet mellan alkohol och våld i parrelationer är vanligare i relationer där det 

förekommer missbruk. Svårigheten här är att avgöra om det är social utsatthet eller 

alkoholkonsumtion som är orsaken till våld (Hammarström & Hensing 2008:67). Vissa 

resultat vänder på sambandet och menar att alkoholkonsumtion kan vara orsakad av 

delaktighet i våld (Cogan & Ballinger 2006:933)5. Det kan här påpekas att sambandet mellan 

missbruk, våld och alkohol inte kan ses i de fall där kvinnor misshandlar män utan enbart i de 

fall där män misshandlar kvinnor. Då det handlar om samkönade par är frågan oklar (a.a.:68). 

En studie visar dock att homo- och bisexuella män inte är lika våldsamma i samband med 

alkoholkonsumtion som heterosexuella män men homo- och bisexuella kvinnor är mer 

aggressiva än heterosexuella kvinnor i samband med alkoholkonsumtion (Schnitzer 

2009:1102). 

En annan tolkning av sambandet mellan våld och alkohol i parrelationer är att män genom 

våldet uttrycker maskulinitet (Peralta m.fl. 2010:389) 

(a.a.:403; jmf även Peralta & Cruz 2006:111). Connell (1991:168) menar att detta är männens 

sätt att hanterar den - och kvinnorollerna luckras upp 

med en mer mångfacetterad maskulinitet som följd.  

Sammanfattning  

Sammanfattningsvis kan konstateras att sambandet mellan alkohol och våld är komplext; vid 

en första anblick kan sambandet uppfattas som enkelt, framgår det av den tidigare forskningen 

att det knappast räcker med ett perspektiv för att förklara hela bilden. Valet av 

maskulinitetsperspektivet i denna uppsats motiveras av att det är ett område som inte är 

undersökt ur ett kvantitativt perspektiv. Målet är att kunna bidra till ytterligare en 

utgångspunkt för framtida forskning. Det är samtidigt viktigt att konstatera att en kombination 

av olika perspektiv vad det gäller till exempel konsumtionsmönster, typ av alkohol, 
                                                 
5  Kopplingen  mellan  missbruk  och  våld  kan  problematiseras  utifrån  anmälningsbenägenhet.  
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dryckesmiljö samt konstruktioner av maskulinitet på ett bättre sätt kan förklara sambandet 

mellan alkoholkonsumtion och våld, åtminstone inom det svenska samhället.  

3.  Teoretisk  ram  

I den tidigare forskningen beskrivs skillnader i alkoholrelaterad våldsbrottslighet, där både 

alkoholkonsumtion och våld är mer vanligt förekommande bland män än kvinnor.  

Att utgå från ett genusperspektiv motiveras av att genus betecknar det sociala könet medan 

kön innebär det biologiska könet (Gothlin 2000:3f).  Det är därmed förståeligt att genus är 

relevant för sociologisk forskning, som handlar om mänskliga (sociala) relationer och 

strukturer (Ahrne 2007:10). Maskulinitetsbegreppet, som är en del i det vidare 

genusperspektivet, har i tidigare forskning diskuterats som en bidragande förklaring till 

kopplingen mellan alkohol och våld bland män (Anderson m.fl. 2009; Connell 1991; Peralta 

mfl 2010; Peralta & Cruz 2006; Tomsen 1997). Den teoretiska ramen utgår därför från teorier 

om maskulinitet. 

Inledningsvis definieras begreppet maskulinitet. Därefter kopplas maskulinitet samman med 

alkohol respektive våld samt relationen alkohol och våld.   

Maskulinitet  

Begreppet maskulinitet kan beskrivas som underordnat begreppet genus. Begreppet genus 

återfinns inom den humanistiska forskningen från 50-talet, då Stroller beskriver diskrepansen 

mellan det biologiska könet och könsidentiteten hos transsexuella. Inom kvinnoforskningen 

uppmärksammades genusbegreppet under 1970-talet. Enligt Rubin och Butlers tidiga 

definitioner, kan genus ses som en socialt skapad uppdelning med utgångspunkt om hur 

(Gothlin 2000:3f).  

Ett sätt att förstå begreppet genus är att ställa det mot begreppet kön.  Kön står för skillnader 

mellan män och kvinnor som naturliga och givna. Utifrån genus är skillnaderna istället 

förvärvade socialt och kulturellt (Gothlin 2000:4) där beteenden ses som typer av 

femininiteter och maskuliniteter.  



8 
 

 

Maskulinitetsbegreppet är den del av genusbegreppet som kopplas till män. Det är här viktigt 

 i denna studie 

istället som; de sociala ramarna utifrån vilket män förväntas positionera sig. Maskulinitet är 

innebörden av de socialt skapade manliga idealen.  

Definition innebär inte att maskulinitet medför konsensus bland män. Den hierarki som finns i 

samhället kan relateras till Messerschmidts (2004) beskrivning av hegemonisk maskulinitet. 

Ett begrepp som myntades av Connell (1987). Högst upp befinner sig idealet det vill säga män 

som uppnått mycket av den idealbild män förväntas sträva efter. Underordnade dessa finns 

män som strävar efter den hegemoniska maskulinitetens olika egenskaper och i sin strävan 

stödjer de hegemoniska idealen. Längst ner finns de som underordnas, det vill säga män som 

inte på något vis lyckas uppnå något av den hegemoniska maskulinitetens uttryck. Längst ner 

återfinns även kvinnorna. Messerschmidt beskriver en fjärde grupp som är oppositionell mot 

de hegemoniska idealen och motsätter sig den ordning de befinner sig i. Innebörden av 

hegemonisk maskulinitet varierar mellan kulturer, över tid samt mellan kontexter (a.a.:43). 

Den amerikanska high-school kontexten är ett exempel med sportkillar (hegemoniska), 

vanlig tionella). 

Utifrån Messerschmidts beskrivning av hur maskulinitet ingår i ett konkurrenssystem, är det 

lättare att förstå hur de som strävar uppåt i den maskulina pyramiden kan begå handlingar som 

beskriver den amerikanska maskulina ungdomskulturen6

olika regler, genom vilken alla unga pojkar förväntas passera. Det är också en värld där 

underordnade män och kvinnor ses som legitima mål för mobbning och sexuella övergrepp, i 

syfte att kontrollera ordningen i Guyland (a.a.:48). Kimmel beskriver Guyland utifrån tio 

regler; pojkar gråter inte, det är bättre att bli vansinnig än ledsen, bli inte vansinnig ge igen, ta 

det som en man, den som har mest leksaker när den dör vinner, gör det bara, storleken har 

betydelse, stanna inte och fråga om färdriktningen, fina pojkar slutar sist, allt är bra (a.a.:45). 

Nedan beskrivs hur flera av reglerna är relevanta för att förklara mäns (i förhållande till 

kvinnor) större alkoholkonsumtion, överrepresentation i våldsstatistiken och att det för män 

finns ett tydligt samband mellan alkohol och våld.  

                                                 
6  Guyland  är  utarbetat  utifrån  amerikansk  kontext  (även  om  Kimmel  använder  material  från  andra  länder,  dock  

ej  Sverige)  (Kimmel  2009:13).  Maskulinitetskulturens  beroende  av  kontexten  kan  innebära  problem  då  det  

gäller  att  generalisera  till  Sverige.      
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Maskulinitet,  alkohol  och  klass  

Mäns högre konsumtion av alkohol, jämfört med kvinnors, kan förstås ur ett 

till varandras drickande. Att kunna dricka mycket ses som maskulint (Kimmel 2009:105). 

Anderson m.fl. använder begreppet hypermaskulinitet för att beskriva hur män ser på 

alkoholkonsumtion (men även andra avvikelser som våld) som ett sätt att upprätthålla en 

historisk mansroll. Att delta 

Miljöer där social interaktion är påtaglig är extra potenta för att uttrycka maskulinitet ett 

tydligt exempel är nattklubbar (Anderson m.fl. 2009:304ff). Kimmel menar att en sådan 

uppvisning av maskulinitet (jmf begreppet perfomence, Butler 1988:527) delvis sker inför 

kvinnor men till största delen inför andra män (Kimmel 2009:48ff).  

Relaterat till hegemonisk maskulinitet är kontexten viktig  sätten att reproducera 

maskulinitet varierar, klasskontexter är ett exempel (jmf Connell 1991:168; jmf även 

Messerschmidt 2004:41). Connells beskrivning tolkas av Hall som att män med mindre 

ekonomiska resurser oftare är kraftigt berusade och att det kan ses som ett uttryck för 

maskulinitet. Män som inte kan uttrycka maskulinitet i materiella ting använder istället 

berusning (Hall 2002:53). Detta perspektiv är Hall kritisk till och menar att det snarare 

handlar om ett uttryck för klassordning än genusordning (a.a.:38). Hall menar att överklassen 

utvecklat insikten att fysiskt våld mellan personer inte är den framkomliga vägen för att 

behålla makten. Den överordnande klassen konstruerar bilden av den destruktiva 

maskuliniteten genom sin makt över kulturen, i syfte att vidmakthålla den politiska ordningen. 

Det är denna klasschablon som arbetarklassens män sedan reproducerar (a.a.:54). Utifrån både 

Connells och Halls resonemang motiveras att klassperspektivet bör behandlas i denna studie.  

Maskulinitet  och  våld  

De båda uttrycken respektive 

speglar en syn på hur män genom aktiva handlingar bör hantera motgångar för att 

hämnas och återta sin maskulinitet.  

Maskulinitet äventyras inte enbart på konkreta sätt, som att bli knuffad i krogkön. Uttrycken 

som 

praktiken innebär det att ständigt arbeta för att upprätthålla det maskulina kapitalet och att 

reproducera maskulinitet. Våldet används i syfte att visa maskulinitet (Kimmel 2009:100) för 
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att inte uppfattas som en passiv  För män som uppfattas som mindre maskulina kan 

våld bli ett sätt att kompensera för bristande maskuliniteten (jmf Peralta & Cruz 2006:110). 

Maskulinitet,  alkohol  och  våld  

När män är berusade tycks det, till en viss gräns, vara accepterat att uppvisa avvikande 

beteenden (av samhället och av männen själva).  Som tidigare forskning visar är den moderna 

mångfacetterade maskuliniteten besvärlig. Ett sätt att hantera detta är att agera med våld 

(maskulinitet) på platser där det fortfarande anses vara acceptabelt (Peralta & Cruz 2006:117). 

På så vis ges en möjlighet att på ett enkelt sätt reproducera maskulinitet i en annars 

svårhanterlig omvärld. Kopplingen alkohol-våld fanns även historiskt i tider då klassiska 

mansideal var mer tydliga. Samtidigt har våldet har minskat i vissa miljöer (offentliga platser 

dagtid) men tycks bli kvar i andra miljöer (platser där man säljer alkohol, såsom en bar).  

Kopplingen våld och alkohol kan utifrån ett maskulinitetsperspektiv förstås som ett sätt att 

legitimera (via alkohol) hypermaskulinitetsuttryck (våld) (Anderson m.fl. 2009:307). Män 

pressas till att uppträda maskulint då hegemonisk maskulinitet utgör en maktapparat där män 

riskerar mycket om de inte tar de uttryckstillfällen som ges (t.ex. en barmiljö) (Peralta & Cruz 

2006:111). De våta alkoholkulturerna skiljer sig, som påpekats tidigare, från de torra i synen 

på vad som är tillåtet vid alkoholkonsumtion (Room & Bullock 2002). Den teoretiska ramen 

för denna studie begränsas därför till samspelet våld och alkohol i en torr alkoholkultur. 

Konstruktionen av maskulinitet varierar. I torra kulturer utgör våld vid berusning en möjlighet 

att skapa maskulint kapital. Män behöver inte vara vinnare i slagsmålen eller i berusning. Det 

räcker med att delta, ta chanserna att uttrycka sin maskulinitet, för att inte flyttas nedåt i den 

pyramid som hegemonisk maskulinitet utgör. 

4.  Metod  och  material  

I detta avsnitt presenteras metoden som tillämpas och materialet som studien bygger på. Här 

diskuteras också bortfall, vilka variabler som inkluderas och regressionsdiagnostik. 

Inledningsvis beskrivs problem med materialet. 
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Materialet bestod ursprungligen av telefonintervjuer med knappt 5 500 slumpmässigt utvalda 

vuxna personer i Sverige (närmare beskrivet nedan). Männen valdes ut för att studeras separat 

eftersom tidigare forskning visar att män både konsumerar mer alkohol (Hradilova Selin 

2004a:84) och i större utsträckning är inblandade i våldsutövning än kvinnor (Brå 2008:89). 

Tidigare forskning visar också att män har ett tydligare samband mellan alkohol och våld, 

jämfört med kvinnor (Marcus & Swett 2003:566). Tanken är att studera vad som gäller 

specifikt för männen. Motivet av att inte studera kvinnor framgår av den tidigare redovisade 

teoretiska ramen. Frågorna i enkäten var ställda i tre block (A, B och C)7. Utöver dessa tre 

frågeblock har vissa frågor ställts till samtliga i materialet, alltså också kvinnorna. Antalet 

män i datasetet är cirka 2 500 men eftersom vissa relevanta frågor endast ställts till ett block, 

reduceras antalet individer i analysen till cirka 800. Att använda ett så begränsat material när 

ett relativt ovanligt beteende, som våld vid berusning, ska studeras är problematiskt. I denna 

studie är andelen som varit inblandade i slagsmål i samband med berusning cirka 5 procent 

(drygt 40 av 800 individer). När en regressionsanalys med upp till 12 oberoende variabler 

används fungerar inte en beroende variabel med ett så litet utfall8 i förhållande till materialets 

storlek. Risken är att det blir ett högt standardfel, vilket gör att få resultat blir signifikanta. 

För att hantera denna problematik har enbart de frågor som ställts till samtliga personer 

använts. Det leder till att antalet möjliga variabler reduceras och variablerna dryckeskontext, 

medkonsumenter, attityden till alkohol och upplevd effekt av alkohol inte har varit möjliga att 

använda i analysen. Problematiskt är att dessa variabler på flera sätt hade varit relevanta i 

förhållande till maskulinitet. För att analysen inte ska bli för tunn har den utökats med 

ytterligare en indikator för klass; högsta genomförda utbildning. I regressionsanalysen 

kontrolleras därför lika mycket för maskulinitetsrelaterade variabler som för klassindikatorer.  

Det kan ifrågasättas om materialet, i den form det visade sig vara, kan användas för att uppnå 

syftet med uppsatsen. Av tidsbrist var det för sent att helt ändra inriktning. Uppsatsen kommer 

därför att utgå från det ursprungligt tänkta syftet att studera vad som händer när vissa av 

variablerna som använts i tidigare forskning relateras till andra som är löst teoretiskt styrkta 

utifrån maskulinitetsteorier. 

                                                 
7  Detta  har  skett  genom  att  urvalsgruppen  delats  upp  i  tre  lika  stora  grupper  vilka  sedan  har  tilldelats  olika  

frågebatterier.  

8  Det  var  heller  inte  rimligt  att  reducera  antalet  variabler  eftersom  det  vid  ett  utfall  om  40  individer  hade  satt  en  

gräns  till  tre  eller  färre  oberoende  variabler. 
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Materialbeskrivning  

Materialet består av telefonintervjuer med 5 469 slumpmässigt utvalda vuxna svenskar som 

svarat på frågor om alkoholkonsumtion, beroende och konsekvenser. Urvalet bestod av 

knappt 8 000 personer. Intervjuerna genomfördes 2002 av SCB på uppdrag av Centrum för 

socialvetenskaplig alkohol- och drogforskning (SoRAD) (Hradilova Selin 2004b).  

Denna uppsats fokuserar på männen varför kvinnorna sorterats bort ur materialet. Eftersom 

frågan om våld gäller i samband med alkoholkonsumtion under de senaste tolv månaderna, 

har personer som inte druckit alkohol de senast tolv månaderna också sorterats bort. Vilket 

ger ett urval på totalt 2 378 personer. Då antalet som uppger att de varit inblandade i 

våldshändelser är relativt lågt, 114 personer (4,8 %), har de oberoende variablerna kodats om 

till färre kategorier (ingen variabel har fler än tre kategorier, flera är dikotoma). Det innebär 

att analysen blir något grövre men ändå är att föredra i sammanhanget.    

Variablerna  

I fokus för analyserna är våldshandlingar; inblandning i slagsmål9 i samband med 

alkoholkonsumtion. Därtill har åtta oberoende variabler inkluderats i regressionsanalysen. 

Variabeln årlig alkoholkonsumtion och antal intensivkonsumtionstillfällen senaste året, är 

motiverade utifrån tidigare forskning. Könsfördelning på arbetsplatsen, relationstyp, 

civilstatus och ålder tillsammans med statusindikatorerna yrkesstatus och utbildningsnivå är 

variabler som är motiveras av den teoretiska ramen. Det ska sägas att ingen av de teoretisk 

motiverade variablerna mäter maskulinitet utan beskriver delar som är löst förknippat med en 

maskulin kontext. Nedan följer en beskrivning av hur variablerna skapades.  

Variabeln inblandad ar du under de senaste 12 månaderna varit 

inblandad i någon av följande händelse i samband med att du druckit alkohol

analysen kodades svarsalternativen om till en dikotom variabel där inblandning i slagsmål 

kodats som 1 och ej inblandning som 0 (övriga alternativ som bortfall). Frågan mäter således 

inte våldet totalt, utan enbart slagsmål i samband med alkoholkonsumtion.  

Variabeln total alkoholkonsumtion innebär den ackumulerade mängden konsumerad alkohol 

(alla dryckestyper) under de senaste 12 månaderna. För att få fram den totala volymen 

konsumerad alkohol har frågor ställts om kvantitet och frekvens dryckesspecifikt. Svaren har 
                                                 
9  Hädanefter  kommer  därför  slagsmål  användas  istället  för  våld  vad  gäller  beskrivning  av  resultaten.  
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räknats om till antal centiliter ren (100 %) alkohol och summerats till en total volym 

(Hradilova Selin 2006:38f). För att dela upp variabeln i normal- respektive hög konsumtion 

har gränsen för hög konsumtion satts vid P90; personer i den övre decilen betraktas som 

högkonsumenter (kodat som 1) och övriga betraktas som normalkonsumenter (kodat som 0). 

Icke-konsumenter är exkluderade. Alternativt sätt att beräkna högkonsumenter, som använts i 

Svensk alkoholforskning, är Testaren (utformad av Rydberg) där fasta gränser används för att 

definiera riskfyllt drickande. Totalt består skalan av fem könsspecifika kategorier där den 

översta kategorin, högkonsumenter, har en konsumtion på 125 centiliter 40 % alkohol/vecka 

för män och 95 centiliter 40 % alkohol/vecka för kvinnor (återgiven i Boman m.fl. 2006:44)10.  

Som komplement studeras även intensivkonsumtion, större kvantiteter vid ett och samma 

tillfälle. Frågan ur ofta har du druckit 5, Svarsalternativen var i 

- -

-

Svarsalternativen har i denna studie 

kodats så att gra få gå kodat -

kodat - kodats som 2. Övriga har kodats som bortfall.  

Yrkesstatus bestäms genom subjektiv kodning, vilket innebär att forskaren tydligt påverkar 

materialet. Reliabiliteten kan försämras då intersubjektiviteten inte kan garanteras  olika 

personer kan koda materialet olika. Standardiserade modeller finns för kodning av yrkesstatus 

såsom socioekonomisk indelning (SEI) (SCB 1983). Trots att det är möjligt att koda 

materialet mer objektivt enligt SEI, har subjektiv kodning istället använts. Motivet är att SEI 

är en mer exakt metod (ambitionen var att hålla antal kategorier nere) och mer tidskrävande. 

Fråga har ställts om yrke som kodats om till två typer av yrkesstatus; låg (1) och hög (0)11. 

Gruppen låg yrkesstatus består av personer som utför manuella sysslor (industri, 

transport/lager, hantverkare och städare), är verksamma i serviceyrken (butikssäljare och 

receptionist) eller i lägre vårdyrken som vårdare, ledsagare och undersköterska. Gruppen hög 
                                                 
10  En  kategorisering  av  totalkonsumtion  enligt  testaren  skiljer  sig  från  en  uppdelning  enligt  den  övre  decilen.  

Testaren  genererar  färre  högkonsumenter,  23  män  mot  306.  Metoderna  har  används  som  valida  mått  i  tidigare  

studier  (Hradilova  Selin  2006  respektive  Boman  m.fl.  2006)  men  de  olika  indelningarna  får  olika  konsekvenser  i  

denna  studie.  De  tidigare  beskrivna  problemen  kring  litet  utfalls  för  slagsmålsfrågan  innebär  att  23  

högkonsumenter  skulle  innebära  ytterligare  problem  med  signifikans.  Därför  används  här  P90.  

11  Initialt  kodades  tre  yrkesstatusvariabler  men  andelen  som  hade  hög  yrkesstatus  blev  mycket  liten  varför  

denna  kategori  slogs  samman  med  medelhög.    
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yrkesstatus består av tjänstemän, egenföretagare, lärare, ingenjörer, jurister, säljare, 

designer/grafiker, ekonomer, konsulter, präster, högre vårdyrken (sjuksköterskor, 

sjukgymnaster, naprapater och läkare), friskvård, militärer, kulturella yrken, chefer av olika 

typ och högre akademiker.  

Utbil

Svarsalternativen gavs 

-2 år -

eller högskola   

 kodades om till grundskola (kodat som 0), upp till och med gymnasium 

(kodat som 1) och högskola/universitet (kodat som 2). 

Ålder bygger på beräknats till antal fyllda år. Variabeln 

har kodats om till dikotom, i form av ungdom (-26 år) respektive äldre (+26år). Individer 

under 26 år har kodats som 1 och övriga som 0.  

Könsfördelning på ar ilken av beskrivningarna stämmer bäst 

när det gäller dina närmaste medarbetare, dvs. medarbetare inom samma enhet, avdelning 

(kodat som 1) och Övriga har kodats som bortfall.  

Variabeln gift utgår från frågan om civilstatus; gift, ogift, skild och änka/änkling. Variabeln 

har kodats om till gift respektive ogift . Ogift har kodats som 1 och gift som 0.  

Relationstyp utgår från variabler kring samboskap och kön på sambo. Kodat som, samboende 

heterosexuell (0), samboende homosexuell (2) och singlar homosexuell och heterosexuell (1). 

Det var inte möjligt att definiera hetero- respektive homosexuell singlar, vilket vore lämpligt.  

 

 

Bortfall  

Det totala antalet individer i urvalet uppgick till 7 899 varav 5 469 svarade. Det externa 

bortfallet är därmed på 30,8 procent vilket innebär en svarsfrekvens på 69,2 procent 
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(Hradilova 2004b:12). Detta kan bedömas som relativt bra, eftersom liknande studier (t.ex. 

Monitoring projektet) har en svarsfrekvens på runt 45 procent vid senaste årens mätningar 

(Ramstedt 2009). Det interna bortfallet varierar och överstiger delvis det externa. 

Utmärkande, ett bortfallet högre än 10 procent, är; totalkonsumtion (32,4 %), 

intensivkonsumtion (19,7 %), yrkesstatus (31,2 %), könsfördelning på arbetsplatsen (37,8 %) 

och relation till personen som var inblandad i slagsmål (95,7 %). Gällande yrkesstatus och 

könsfördelning på arbetsplatsen kan bortfallet delvis förklaras av att frågan i huvudsak 

besvaras av personer med arbete. 

orsakas av att frågan enbart besvaras av dem som deltagit i slagsmål. För variablerna som 

mäter alkoholkonsumtion (både totalt och intensivkonsumtion) är bortfallet mer oklart. De 

som inte druckit alkohol under det senaste 12 månaderna är redan bortsorterade. 

Korstabulering mot variablerna i modellen visar inga mönster i bortfallet. För variabeln 

alkoholkonsumtion (totalt) har bortfallet hanterats genom imputering, där bortfall ersatts med 

den årliga medelkonsumtion (527,05 centiliter per person).  

Validitetsproblem  

Både för alkoholkonsumtion och våld finns validitetsproblem. Slagsmål är ett brett begrepp 

och definieras olika av olika personer. Ett annat problem är att våld i hemmet kanske inte 

alltid ses som slagsmål. Frågan skiljer inte på om slagsmål sker i offentlig eller privat miljö. 

Begreppet slagsmål kan jämföras mot begreppet misshandel. Misshandel är en juridisk term 

medan slagsmål har en mindre negativ innebörd. Det är inte osannolikt att det är fler som 

skulle svara att de varit inblandade i ett slagsmål än en misshandel. Slagsmål är något som 

genomtänkt handling med gärningsman och offer. Det kan vara så att de som ofta exponeras 

för våld har en mer liberal tolkning av vad som är slagsmål och det finns därmed en risk för 

underrapportering. Det finns även en risk att de som sällan är exponerade överrapporterar.  

Vid mättningar av alkohol är underrapporteringen sannolikt ett problem (Hradilova Selin 

2004b:18). Individer som dricker mycket och ofta, respektive ofta intensivkonsumerar, har 

sannolikt mer underrapportering, då det är svårt att minnas något som sker mer frekvent. Det 

motiverar en grövre indelning eftersom uppsatsen inte syftar till att beräkna hur risken att 

hamna i slagsmål varierar med exakta mått på centilitrar konsumerad alkohol eller exakt antal 

intensivkonsumtionstillfällen. Beräkningen görs istället utifrån hög- eller normalkonsumtion.  



16 
 

 

Metod 

Uppsatsens syfte är att studera vad som händer när vissa av de variablerna som använts i 

tidigare forskning relateras till andra som är teoretiskt löst styrkta utifrån maskulinitetsteorier.  

Av detta skäl används en logistisk regressionsmodell12. En sådan analys gör det möjligt att 

använda en dikotom beroende variabel (som i fallet slagsmål), vilket inte är möjligt med OLS-

analys (Fields 2009:264) men vore annars lämpligt (jmf Edling & Hedström 2003:173).  

Logistisk regressionsanalys används för att beräkna den genomsnittliga sannolikheten, 

kontrollerat för övriga variabler i modellen, för den beroende variabelns utfall (i detta fall att 

slagsmål inträffar) (Fields 2009:265). För att förenkla tolkningen av regressionsanalysen 

används oddskvoten, (exp.B), vilken vid låga sannolikheter, som i detta fall, kan används för 

att förklara hur sannolikheten varierar mellan olika kategorier i en variabel (a.a.:270).   

Diagnostisering  

I denna studie är det motiverat att undersöka för specifikationsfel, multikollinaritet och 

interaktion13 (Edling & Hedström 2003:140f). I förhållande till specifikationsfel är det i denna 

studie risk för för få relevanta14 variabler, vilket leder till att modellen inte blir 

väntevärdesriktig (a.a.:143). Förändringar i modellens anpassning i förhållande till 

verkligheten är därmed viktig vilket diskuteras i resultatdelen. 

I syfte att undersöka multikollinaritet har ett korrelationstest gjorts för de oberoende 

variablerna. Testet indikerar vissa samvariationer vilket motiverar kontroll av multikollinaritet 

genom beräkning av värdet R2k. Eftersom R2K aldrig överstiger det kritiska värdet 0,75 

(Edling & Hedström 2003:147) går det att anta att multikollinaritet sannolikt inte orsakat de 

icke-signifikanta variablerna i den logistiska regressionsanalysen. 

Den interaktion som tycks förekomma är svårtolkad. Trots att interaktion tycks förekomma är 

det inte möjligt att ge någon rimlig förklaring till hur denna ser ut. 

                                                 
12  Ett  alternativ  är  att  använda  korstabeller.  Genom  att  använda  olika  lager  kan  man  se  effekten  av  en  variabel  

konstanthållen  för  en  annan.  Problemet  är  att  det  kan  vara  svårt  att  jämföra  skillnader  mellan  tabellerna.      

13  Heteroskedasitet,  ickelinjära  samband  och  outliers  är  inte  relevanta  eftersom  samtliga  variabler  (inklusive  

den  beroende  variabeln)  är  kategoriska  (och  därmed  i  dummy-version  i  regressionen).    

14  Relevant  ska  i  detta  avseende  förstås  som  att  de  är  teoretiskt  förankrade.  
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5.  Resultat  

I detta avsnitt presenteras resultatet. Inledningsvis redogörs för hur variablerna enskilt 

förhåller sig till varandra, i ett första steg inkluderas också kvinnorna. Därefter redovisas 

resultaten från den logistiska regressionsanalysen. Slutligen sammanfattas dessa resultat. 

Samband  mellan  de  enskilda  variablerna  

Sett till hela populationen, inklusive kvinnor, framgår att män är överrepresenterade både vad 

det gäller högkonsumtion av alkohol och inblandning i slagsmål. 8,9 procent av männen är 

högkonsumenter medan motsvarande siffra för kvinnor är 1,5 procent. Att vara inblandad i 

slagsmål är ca fyra gånger vanligare bland män jämte kvinnor. 4,3 procent av männen 

respektive knappt 1 procent av kvinnorna uppger att de varit inblandade i slagsmål vid 

alkoholkonsumtion. Chi² indikerar att skillnaderna är signifikant (p<,000). För båda könen är 

dock både högkonsumtion och slagsmål vid alkoholkonsumtion ovanliga företeelser.  

Männens  tendenser  
Tabell 5.1 Män inblandade i slagsmål utifrån konsumtion av 100% alkohol/år (frekvens inom parantes) 
  Normal konsumtion Hög konsumtion 
Inblandad i slagsmål 3,7 ..% (80) 14,3 % (34) 
Ej inblandad i slagsmål 96,3 % (2058) 85,7 % (203) 
Total 100 .% (2138) 100 .% (237) 
Chi² 52,501 p<,000   
Av tabellen ovan framgår att ett samband mellan inblandning i slagsmål och konsumtion av 

alkohol existerar. Män som har en hög konsumtion av alkohol är cirka tre gånger mer 

inblandade i slagsmål jämfört med män som har en normal konsumtion. Skillnaden är 

signifikant (p<,000). Hög konsumtion av alkohol samvarierar med inblandning i slagsmål. 

Tabell 5.2 Slagsmål mellan bekanta/obekanta utifrån samboende (frekvens inom parantes) 
  Ej samboende Samboende 
Bekant 22,4 % (17) 16,2 % (6) 
Obekant 77,6 % (59) 83,8 % (31) 
Total 100 .% (76) 100 .% (37) 
Chi² ,581 p=,446   
Begreppet slagsmål kan inkludera våld såväl i hemmet som i offentliga miljöer. Därför kan 

personer som är samboende ha högre inblandning i slagsmål mot bekant. Den tendens som 

tabell 5.3 indikerar är att de som är samboende i mindre utsträckning hamnar i slagsmål med 
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personer de känner, men Chi² visar inte någon signifikant skillnad (p=,446) mellan 

samboende, och om slagsmål sker mellan bekanta eller obekanta.  

Tabell 5.3 Inblandning i slagsmål utifrån intensivkonsumtion  (frekvens inom parantes) 
  2-7 ggr./vecka 1-4 ggr./månad Ingen/några få gånger senast året 
Inblandad i slagsmål 25,5 % (14) 11,1 % (77) 1,5 ..% (21) 
Ej inblandad i slagsmål 74,5 % (41) 88,9 % (618) 98,5 % (1358) 
Total 100 .%.(55) 100 .%.(695) 100 .% (1379) 
Chi² 130,868 p<,000     
Intensivkonsumtion samvarierar med inblandning i slagsmål. Tabell 5.4 visar att män som 

intensivkonsumerar två till sju gånger i vecka är i mer än dubbelt så stor utsträckning 

inblandade i slagsmål jämfört med de män som intensivkonsumerar en till fyra gånger i 

månaden. Jämfört med de män som sällan eller aldrig intensivkonsumerar är de män som 

konsumerar vid två till sju tillfällen 16 gånger oftare inblandade i slagsmål. Män som 

intensivkonsumerar en till fyra gånger i månaden är sju gånger oftare inblandade i slagsmål 

jämfört med de män som sällan eller aldrig intensivkonsumerar. Skillnaderna i inblandning i 

slagsmål relaterat till intensivkonsumtion är signifikanta (p<,000).  

Tabell 5.4 Inblandad i slagsmål utifrån ålderskategori (frekvens inom parantes) 
  Under 26 år Över 26 år 
Inblandad i slagsmål 18,7 % (74) 2 ....% (40) 
Ej inblandad i slagsmål 81,3 % (321) 98 ..% (1940) 
Total 100 .% (395) 100 % (1980) 
Chi² 201,317 p<,000   

Tabell 5.5 visar att ålder och inblandning i slagsmål har ett tydligt samband. För män som är 

under 26 år är det drygt nio gånger vanligare att vara inblandad i slagsmål jämfört med de 

män som är över 26 år. Chi² visar att skillnaderna är signifikanta (p<,000). Ålder tycks således 

påverka sannolikheten för att bli inblandade i slagsmål. 

Tabell 5.5 Inblandad i slagsmål utifrån avklarad utbildningsnivå (frekvens inom parantes) 
  Enbart grundskola Gymnasium Högskola/universitet 
Inblandad i slagsmål 5,7 ..% (36) 5,8 ..% (69) 1,5 ..% (8) 
Ej inblandad i slagsmål 94,3 % (593) 94,2 % (1111) 98,5 % (515) 
Total 100 .% (629) 100 .% (1180) 100 .% (523) 
Chi² 16,092 p<,000    
Det tycks enligt tabell 5.6 finnas ett visst samband mellan utbildningsnivå och inblandning i 

slagsmål. Män som endast har grundskoleutbildning skiljer sig inte från män som har 

gymnasieutbildning. Män som har högst grundskoleutbildning eller högst gymnasieutbildning 

skiljer sig tydligt från män som har högskoleutbildning. Bland män som inte är 

högskoleutbildande är slagsmål vid alkoholkonsumtion nästan tre gånger vanligare. Det 

bitvisa sambandet mellan utbildning och slagsmål är signifikant (p<,000). Högre utbildning 
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samvarierar med låg inblandning i slagsmål. Vid korstabulering med utbildning som dikotom 

variabel (grundskola som högsta utbildning respektive mer än grundskoleutbildning) 

framkommer inga signifikanta skillnader gällande inblandning i slagsmål. 
Tabell 5.6 Inblandning i slagsmål utifrån yrkesstatus (frekvens inom parantes)    
  Låg yrkesstatus Hög yrkesstatus 
Inblandad i slagsmål 6,9 ..% (62) 1,8 ..% (15) 
Ej inblandad i slagsmål 93,1 % (843) 98,2 % (796) 
Total 100 .% (905) 100 .% (811) 
Chi²  24,962 p <,000   

Som framgår av tabellen ovan finns det ett samband mellan yrkesstatus och inblandning i 

slagsmål. Män som har låg yrkesstatus är knappt fyra gångar så ofta inblandade i slagsmål 

jämfört med män som har hög yrkesstatus. Hög yrkesstatus samvarierar med låg inblandning i 

slagsmål. Skillnaden är signifikant (p<,000). 

Tabell 5.7 Inblandning i slagsmål utifrån civilstatus (frekvens inom parantes) 
  Ej gift Gift 
Inblandad i slagsmål 8,1 ..% (106) 0,7 ..% (8) 
Ej inblandad i slagsmål 91,9 % (1198) 99,3 % (1060) 
Total 100 .% (1304) 100 .% (1068) 
Chi² 69,891 p<,000   

Ett tydligt samband mellan civilstånd och inblandning i slagsmål indikeras i tabell 5. Gifta 

män har betydligt lägre inblandning i slagsmål. Skillnaden är signifikant (p<,000). Sambandet 

kan beskrivas som att de som inte är gifta är cirka 11 gånger oftare är inblandade i slagsmål.  

Tabell 5.8 Inblandning i slagsmål utifrån könsfördelning på arbetsplatsen (frekvens inom parantes) 
  Merpart män Jämn fördelning Merpart kvinnor 
Inblandad i slagsmål 4,4 ..% (48) 2,6 ..% (7) 4,4 ..% (9) 
Ej inblandad i slagsmål 95,6 % (1043) 97,4 % (259) 95,6 % (194) 
Total 100 .% (1091) 100 .% (266) 100 .% (203) 
Chi² 1,762 p ,414    

Könsfördelning på en arbetsplats har ett visst samband med inblandning i slagsmål. Tabell 5.9 

visar att män som har i huvudsak män eller i huvudsak kvinnor som kollegor i större 

utsträckning är inblandade i slagsmål. Någon skillnad mellan att arbeta med majoritet män 

eller kvinnor finns inte. Det tycks vara jämn könsfördelning eller ej som är avgörande för 

inblandning i slagsmål snarare än om kollegorna är män eller kvinnor. Chi² indikerar inte att 

skillnaderna är signifikanta (p=,414) vilket troligtvis beror på att skillnaden mellan merpart 

kvinnor och merpart män är så liten. En homogen könsfördelning kan vara kopplats till 

arbetsplatser med låg yrkesstatus. Därför är det viktigt att resultaten i tabellen ovan även 

relateras till resultaten av regressionsanalysen. 
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Tabell 5.9 Inblandning i slagsmål utifrån relationstyp (frekvens inom parantes) 
  Singel Sambo heterosexuell Sambo homosexuell 
Inblandad i slagsmål 9,7 ..% (77) 2,4 ..% (37) 0 % (0) 
Ej inblandad i slagsmål 90,3 % (716) 97,6 % (1533) 100 % (12) 
Total 100 .% (793) 100 .% (1570) 100 % (12) 
Chi² 69,952 p<,000    

Vid korstabulering mellan singel, sambo homosexuell samt sambo heterosexuell och slagsmål 

uppstår problem med att det finns mycket få homosexuella samboende i materialet. Av dessa 

är det ingen som varit inblandad i slagsmål. Trots det går vissa mönster att se. Tabell 5.10 

visar att det finns skillnader mellan de som är singlar (såväl homosexuella som 

heterosexuella), sambo i en samkönad relation och sambo i en heterorelation. Bland singlar är 

det fem gånger vanligare med inblandning i slagsmål jämfört med de i samboförhållande 

(heterosexuella). Skillnaden i relation till homosexuella samboende kan enbart beskrivas som 

en ökning från 0 procent till 2,4 (heterosexuella samboende) respektive 9,7 (singlar). Chi² 

indikerar att skillnaderna mellan grupperna är signifikanta (p<,000). 

Logistisk  regressionsanalys  

Tabell 5.10 Inblandning för män i slagsmål utifrån total alkoholkonsumtion, intensivkonsumtion, 

yrkesstatus, utbildning, ålder , civilstatus, könsfördelning på arbetsplatsen och relationstyp.  

  Modell 1  Modell 2  Modell 3  
  Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) Sig. Exp(B) 
Total alkoholkonsumtion 
(referenskategori medelkonsumtion) 

,000 3,800 ,193 1,519 ,546 1,241 

Låg yrkesstatus 
(referenskategori hög yrkesstatus) 

,009 2,259 ,004 2,578 ,010 2,621 

Högsta utbildning grundskola 
(referenskategori högsta utbildning över 
grundskola)15 

,749 1,117 ,295 1,456 ,211 1,636 

Ålder under 26 år (referenskategori över 26 
år) 

,000 9,268 ,000 6,907 ,000 4,782 

Intensivkonsumtion 2-7 ggr./vecka 
(referenskategori sällan/aldrig 
intensivkonsumion)   

,000 13,894 ,000 12,020 

Intensivkonsumtion 1-4 ggr./månad 
(referenskategori sällan/aldrig 
intensivkonsumion)   

,000 4,693 ,000 4,487 

Civilstatus, ej gift (referenskategori gift)     ,014 3,132 
Könsfördelning på arbetsplats, majoritet män 
(referenskategori jämn könsfördelning)     

,868 1,077 

Könsfördelning på arbetsplats, majoritet 
kvinnor (referenskategori jämn     

,356 1,678 

                                                 
15  I  den  deskriptiva  resultatdelen  används  en  uppdelning  i  grundskola,  gymnasiet  och  högskola/universitet.  

Eftersom  gruppen  högskola  blir  liten  ökar  standardfelet  och  resultaten  blir  inte  signifikanta.  Därför  görs  en  

uppdelning  enligt  ovan.    
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könsfördelning) 
Singel (referenskategori heterosexuellt 
samboende)     

,388 ,761 

Samboende homosexuell (referenskategori 
heterosexuellt samboende)     

,999 ,000 

Nagelkerke R2  ,225  ,290  ,280 
Cox & Snell R2  ,066  ,092  ,085 
Constant ,000 ,011 ,000 ,005 ,000 ,002 

Modell 1 studerar inblandning i slagsmål vid berusning under de senast 12 månaderna 

(1=inblandad, 0=ej inblandad) i förhållande till alkoholkonsumtion per år (1=hög konsumtion, 

0=normalkonusmtion), yrkesstatus (1=låg yrkesstatus, 0=hög yrkesstatus), utbildning 

(1=grundskola som högsta utbildning, 0=högta utbildning mer än grundskola) och ålder 

(1=under 26 år, 0=över 26 år). Gemensamt ger dessa ett Nagelkerke-värde på ,225. Det kan 

tolkas som att 22,5 procent av risken att hamna i slagsmål kan relateras till de ovanstående 

variablerna16 - variablernas förklaringsgrad uppgår till 22,5 procent vad gäller sannolikheten 

att bli inblandad i slagsmål. 

Vid kontroll för yrkesstatus, utbildningsnivå och ålder, framkommer det att risken att vara 

inblandad i slagsmål ökar i genomsnitt 3,8 gånger för män med hög alkoholkonsumtion 

jämfört med män som har en medelkonsumtion (p<,000). Yrkesstatus påverkar också risken 

för att bli inblandad i slagsmål signifikant (p<,05). Män som har låg yrkesstatus har i 

genomsnitt drygt dubbelt så hög risk att bli inblandade i slagsmål, kontrollerat för total 

alkoholkonsumtion, utbildningsnivå och ålder, jämfört med män som har hög yrkesstatus. 

Även ålder ger signifikanta resultat (p<,000) då yngre individer i genomsnitt har nio gånger 

större risk än äldre att bli inblandade i slagsmål, kontrollerat för årskonsumtion av alkohol, 

yrkesstatus och utbildning. Utbildningsnivå påverkar inte risken att bli inblandad i slagsmål. 

Män med grundskola som högsta utbildningsnivå har inte en signifikant skillnad (p=,749) att 

bli inblandade i slagsmål, kontrollerat för alkoholkonsumtion, yrkesstatus, och ålder i 

jämförelse med män som har högre utbildning (hade resultaten varit signifikanta hade de med 

enbart grundskoleutbildning dock haft en högre risk i förhållande till referenskategorin). 

Enligt första modellen är det ålder som visar sig ha störst effekt på sannolikheten att hamna i 

slagsmål i samband med alkoholkonsumtion.  

Modell 2 undersöker inblandning i slagsmål vid berusning under de senast 12 månaderna 

(1=inblandad i slagsmål, 0=ej inblandad) i förhållande till alkoholkonsumtion per år (1=hög 

konsumtion, 0=normalkonusmtion), yrkesstatus (1=låg yrkesstatus, 0=hög yrkesstatus), 
                                                 
16  Det  finns  kritik  mot  att  överföra  Nagelkerke  R2  till  procent.  I  stöd  av  Djurfeldt  &  Barmark  (2009:137)  

används  här,  bla.  av  pedagogiska  skäl,  tolkning  i  procent. 
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utbildning (1=grundskola som högsta utbildning, 0=högta utbildning mer än grundskola) och 

ålder (1=under 26 år, 0=över 26 år) samt intensivkonsumtion vid 2-7 gånger i veckan 

(1=intensivkonsumtion 2-7 ggr/vecka, 0=ej intensivkonsumtion 2-7 ggr./vecka) och 

intensikonsumtion 1-4 gånger i månaden (1=intensivkonsumtion 1-4 ggr/månad, 0=ej 

intensivkonsumtion 1-4 ggr./månad). Variablerna ger ett Nagelkerke-värde om ,290. I modell 

2 kan 29 procent av sannolikheten att råka i slagsmål relateras till ovanstående variablerna. 

Förklaringsgraden ökar från modell 1 till modell 2 för sannolikheten att bli inblandad i 

slagsmål. 

Det framgår att effekten av total alkoholkonsumtion förändras när kontroll görs även för hur 

alkoholen konsumeras, resultatet blir inte signifikant (p=,193). Hur alkoholen konsumeras har 

större effekt än den totala mängden som konsumeras. Effekten av ålder minskar också vid 

kontroll för intensivkonsumtion. Effekten minskar aningen mindre än för alkoholkonsumtion 

totalt (från drygt nio till sex gångers risk). För ålder är resultaten fortsatt signifikant (p<,000). 

Yrkesstatus ökar marginellt och är fortfarande signifikant (p=,004). Utbildning ökar något 

men är fortfarande icke-signifikant (p=,295).  

Angående intensivdrickande finns det en tydlig effekt på sannolikheten att hamna i slagsmål 

under berusning. I förhållande till de män som sällan eller aldrig intensivkonsumerar har de 

män som intensivdricker vid ett till fyra tillfällen i månaden i genomsnitt knappt fem gånger 

större risk. Män som intensivdricker en eller två tillfällen i veckan har knappt 14 gånger större 

sannolik att hamna i slagsmål. Båda resultaten gäller kontrollerat för total alkoholkonsumtion, 

yrkesstatus, utbildning och ålder och är signifikanta (p<,000).  

Modell 3 prövar inblandning i slagsmål i samband med alkoholkonsumtion under de senast 

12 månaderna (1=inblandad i slagsmål, 0=ej inblandad) i förhållande till alkoholkonsumtion 

per år (1=hög konsumtion, 0=normalkonusmtion), yrkesstatus (1=låg yrkesstatus, 0=hög 

yrkesstatus), utbildning (1=grundskola som högsta utbildning, 0=högta utbildning mer än 

grundskola), ålder (1=under 26 år, 0=över 26 år), intensivkonsumtion vid 2-7 gånger i veckan 

(1=intensivkonsumtion 2-7 ggr/vecka, 0=ej intensivkonsumtion 2-7 ggr/vecka), 

intensivkonsumtion 1-4 gånger i månaden (1=intensivkonsumtion 1-4 ggr/månad, 0=ej 

intensivkonsumtion 1-4 ggr/månad) samt manlig könsfördelning på arbetsplatsen (1=manliga 

dominans, 0=ej manlig dominans), kvinnlig könsfördelning på arbetsplatsen (1=kvinlig 

dominans, 0=ej kvinnlig dominans) och relationstyp (0=hetrosexuelt samboende 1=singel och 

2=homosexuellt samboende,) 
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Variablerna ger ett Nagelkerke-värde om ,280. 28 procent av sannolikheten av att slagsmål 

inträffar kan relateras till variablerna i modell 3. Förklaringsgraden minkar från modell 2 till 

modell 3 vad gäller sannolikheten att bli inblandad i slagsmål. 

För de tidigare inkluderade variablerna sker i modell 3 en viss förändring. Sannolikheten för 

slagsmål vid berusning minskar för variabeln total alkoholkonsumtion och resultatet blir inte 

signifikant (p=,546). Effekten för variabeln yrkesstatus ökar något och är signifikant (p<,000). 

För utbildning sker mellan modell 2 och 3 en likartad minskning som mellan modell 1 och 2 

men resultaten fortsätter vara icke-signifikanta (p=,211). För ålder minskar sannolikheten på 

ett likartat sätt som mellan modell 2 och 3 och fortsätter vara signifikant (p<,000). 

För de variabler som är tänkta som tolkningsbara utifrån maskulinitet utmärker sig män som 

är ogifta. De har, i genomsnitt, nästan tre gånger så hög risk att bli inblandade i slagsmål vid 

alkoholkonsumtion, i jämförelse med gifta män, kontrollerat för alkoholkonsumtion per år, 

yrkesstatus, utbildning, ålder, intensivkonsumtion, könsfördelning på arbetsplatsen och 

samkönad relation. Resultatet är signifikant på fem procents nivå. De övriga variablerna; 

könsfördelning på arbetsplatsen och samkönad relation gav mycket små effekter på risken att 

bli inblandad i slagsmål. Dessa resultat är inte signifikanta på 10 procents nivå.  

Modellernas  anpassning  

Modell 2 tycks vara bättre anpassad än modell 1 för att beskriva inblandning i slagsmål. 

Skillnaden mellan de variabler som modellen inkluderar och interceptet vad gäller 

möjligheten att beräkna sannolikheten att slagsmål inträffar är större för modell 2 jämfört med 

modell 1. Detta framgår också av att Nagelkerke R2 och Cox & Snell R2 ökar från modell 1 

till 2. Samtliga variabler som inkluderas i modellerna tycks förbättra anpassningen. Därför 

tycks alla variablerna vara motiverade att ha kvar. Skillnaden mellan modell 2 och 3 är den 

motsatta. Modell 2 tycks vara bättre anpassad än modell 3. De variabler som inkluderas i 

modell 2 är bättre på att skatta sannolikheten jämfört med om bara interceptet användes i 

förhållande till modell 3. Även Nagelkerke R2 och Cox & Snell R2 minskar mellan modell 2 

och 3. Utifrån den logistiska regressionsanalysen antas att det är variablerna könsfördelning 

på arbetsplatsen och relationstyp som minskar anpassningen i modell 3. Till den tidigare 

diskussionen om felspecificerade modell kan tilläggas att modell 3 ger vissa indikationer på 

att vara felspecificerad. Standardfelet ökar också mellan modell 2 och 3. Samtidigt uppstår 

inte problem med att andra variabler i modellen inte blir signifikanta när 

variabler  inkluderas. 
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Sammanfattning  

Båda alkoholvariablerna (totalkonsumtion och intensivkonsumtionsfrekvens) samvarierar 

med inblandning i slagsmål. I regressionsanalysen framstår intensivdrickande som klart 

avgörande för att predicera sannolikheten att slagsmål inträffar. Detta uttrycks både i de 

enskilda sambanden och i regressionsanalysen. Indikationerna på klass ger skilda resultat. 

Utbildning skiljer sig, i de enskilda sambanden, bara åt mellan högre utbildning och enbart 

gymnasieutbildning som högsta utbildning vad det gäller inblandning i slagsmål. I den 

logistiska regressionsanalysen är variabeln utbildning inte signifikant. Yrkesstatus ger tydliga 

resultat i de enskilda sambanden och regressionsanalysen visar att yrkesstatus tycks vara den 

klassindikatorn som är mest relevant vad det gäller inblandning i slagsmål17. Ålder ger tydliga 

resultat i såväl de enskilda sambanden som den logistiska regressionsanalysen. I de enskilda 

sambanden framkommer intressanta resultat vad det gäller variablerna som används i relation 

till maskulinitet. Civilstatus, könsfördelning på arbetsplatsen och relationstyp ger skillnader i 

inblandning i slagsmål. I regressionsanalysen framgår att civilstatus (om personen är gift eller 

inte) är den enda signifikanta variabeln. Sammanfattningsvis är intensivdrickande, ålder, 

yrkesstatus och civilstatus variablerna som utmärker sig vad det gäller inblandning i slagsmål.  

6.  Avslutande  diskussion  

Syftet i den här uppsatsen är att studera vad som händer när vissa av variablerna som använts i 

tidigare forskning relateras till andra som är teoretiskt styrkta utifrån maskulinitetsteorier. 

Detta är av intresse då det finns forskning som visar att sambandet mellan alkohol och 

slagsmål kan tolkas och analyseras ur ett maskulinitetsperspektiv. Frågeställningarna är vilka 

variabler som utmärker sig, om det finns samband som man inte sett inom tidigare forskning 

och vilka ytterligare variabler som skulle behöva tillföras och studeras i framtida forskning för 

att ytterligare förstå relationen mellan alkohol och våld utifrån ett maskulinitetsperspektiv. 

Nedan relateras resultaten till maskulinitetsteorier och tidigare forskning, utmärkande resultat 

                                                 
17  Vad  gäller  utbildning  har  olika  försök  på  indelning  gjorts  i  regressionsanalysen.  Oavsett  om  indelning  görs  på  

tre  utbildningsnivåer  (grundskola,  gymnaise  eller  universitet  högskola  som  högast  nivå)  eller  sammanslagning  

av  två  av  dessa  (högst  grundskola  jämfört  med  övriga  eller  högst  gymnasie  jämfört  med  övriga)  ges  inga  

signifikanta  resultat  i  den  logistiska  regressionsanalysen.    
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diskuteras mer ingående. En problematisering görs av data och analys. Slutligen presenteras 

förslag till framtida forskning. 

Inledningsvis kan konstateras att det i den här analysen inte framkommer samband mellan 

olika variabler som inte finns belagda i tidigare forskning eller som kontrasterar mot tidigare 

forskning. Förklaringarna är flera; dels saknas data av det slag som skulle behövas för att se 

vissa samband och dels är materialet i vissa delar inte tillräckligt stort. Förklaringar till sådana 

frågor diskuteras mer utförligt längre fram i detta avsnitt. Det kan också konstateras att vissa 

av de samband som beläggs i tidigare forskning inte kan beläggas i detta material. Det beror 

sannolikt på brister i validitet vilket diskuteras nedan. Men trots att nya samband, nya rön 

eller resultat som avviker från tidigare forskning inte upptäckts, finns ändå ett par variabler 

som framstår som särskilt intressanta. Dessa är intensivkonsumtion, ålder, klass och 

civilstatus. Det finns anledning att kort reflekteras över dessa utifrån den teoretiska 

referensramen och det är också särskilt viktigt att studera dem framöver. I det följande förs en 

diskussion kring dessa områden för att längre fram i avsnittet återkomma till behovet av 

ytterligare och bättre data. I detta avsnitt diskuteras också hur övriga variabler som används i 

uppsatsen, kopplade till den teoretiska referensramen, kan förstås. 

De  fyra  utmärkande  områdena     

intensivkonsumtion,  ålder,  klass  och  civilstatus  

Intensivkonsumtion  

Ju mer en person dricker desto större är risken vara att hamna i slagsmål. Detta är logiskt, ju 

mer alkohol personen dricker desto fler tillfällen bör uppkomma för att hamna i slagsmål 

(detta gäller även för intensivkonsumtion). Sambandet bekräftas av både tidigare forskning 

(Hammarström & Hensing 2008:67) och av denna studie. I likhet med tidigare forskning är 

effekten av alkohol beroende av hur den konsumeras. Delar av sambandet mellan 

alkoholkonsumtion och slagsmål förklaras således av variabeln intensivkonsumtion. Det är 

dock oklart hur mycket kvarstående effekt den total alkoholkonsumtion har då variabeln inte 

blir signifikant (p=,106). Bortsett från icke-signifikansen innebär hög årskonsumtion ändå 

nästan fyra gånger förhöjd risk att hamna i slagsmål. Det innebär att variabeln total 

alkoholkonsumtion inte kan frångås fullständigt då viss effekt tycks kvarstå av total 

alkoholkonsumtion. Här kan det finnas interaktion mellan total konsumtion och 

intensivkonsumtion  att totalkonsumtion är mer avgörande för inblandning i slagsmål för 



26 
 

 

personer som har mycket låg respektive hög totalkonsumtion jämfört med de som ha en 

medelkonsumtion, då  inblandnings i slagsmål är avhängt intensivkonsumtionstillfällen (jmf 

Ramstedt 2004:126).  

Ju fler intensivkonsumtionstillfällen desto mer ökar sannolikheten att bli inblandad i slagsmål. 

Sambandet mellan intensivkonsumtion och att hamna i slagsmål minskar dock i den tredje 

regressionsanalysmodellen och sambandet förklaras då sannolikt av civilstatus18.  

Det som utmärker sig i materialet är att sambandet mellan veckovis intensivkonsumtion och 

slagsmål minskar när kontroll görs för civilstatus. På samma sätt visar variabeln ålder 

minskad betydelse när kontroll görs för intensivkonsumtion. Intensivkonsumenter tycks i 

större utsträckning vara ogifta och unga. Vad som framstår är att det finns en grupp ogifta 

unga män med hög intensivkonsumtion som är starkt överrepresenterad vad det gäller 

inblandning i slagsmål. Denna grupp skulle tydligt överensstämma med beskrivningen av 

-

2009:110). Detta överensstämmer med dryckesmönster i torra alkoholkulturer. Guylands 

likheter med de torra kulturerna diskuteras mer ingående i förslagen till framtida forskning. 

Ålder    

I det här materialet har ålder en tydlig inverkan på sannolikheten att hamna i slagsmål. Män 

som är under 26 år har betydligt större inblandning i slagsmål jämfört med män som är äldre. 

Resultaten är i linje med Kimmel som menar att ålder är relevant för Guyland - Guyland är 

kopplat till åldern 16-26 år (Kimmel 2009:5)19. Trots att Kimmels åldersuppdelning är 

uppbyggd kring den amerikanska samhällsstrukturen framgår av resultatet i denna studie att 

uppdelningen även är relevant för svenska män. Även tidigare forskning visar att unga är mer 

inblandade i avvikande beteende som hög alkoholkonsumtion (Leifman 2004:49) och våld 

(Brå 2008:102). Resultaten i denna uppsats visar att detta även gäller för sambandet alkohol 

och slagsmål. 

Ålderns betydelse minskar dock när intensivkonsumtion inkluderas vilket beror på att det är 

fler av de yngre männen som intensivkonsumerar. Det kan betyda att alkoholkultur är 

gällande för en viss åldersgrupp. En tolkning utifrån Messerschmidts maskulinitetsperspektiv, 

                                                 
18  Övriga  variabler  som  adderas  i  modell  3  ger  mycket  liten  effekt  på  sannolikheten  att  vara  inblandad  i  

slagsmål.    

19  Gällande  26  år  ålder  visar  Kimmel  utifrån  aggregerad  data  att  män  rör  sig  från  Guyland  i  termer  av  fast  jobb  

och  bostad.  
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är att i ett visst åldersspann (exempelvis under 26 år) innebär maskulinitet ett försvar mot hot 

hanteras med slagsmål. I ett åldersspann, exempelvis över 26 år, innebär maskulinitet istället 

att kunna skydda den egna familjen. Familjen skyddas inte enbart med slagsmål  ekonomisk 

Samtidigt förekommer även den äldre mannen i slagsmål (vilket visar sig i detta material). 

Tillfälliga utmaningar i en viss miljö (till exempel en bar) som tillåter visst beteende 

(våldsamhet) kan fortfarande resultera i slagsmål.  

Effekten av ålder minskar ytterligare när civilstatus inkluderas i modellen20. Flera av de unga 

männen tycks vara ogifta (vilket är naturligt). Den stora risken för inblandning i slagsmål kan 

alltså delvis förklaras av civilstatus. Utifrån Kimmels teori tyder detta på att det finns flera 

sätt att minska effekten av Guyland, där giftermål är ett och ålder är ett annat.  

Civilstatus  

Precis som Kimmel beskriver att giftermålet är avslutet av Guyland, är inblandning i slagsmål 

betydligt mindre för män som är gifta. En rimlig tolkning torde vara att giftermålet innebär en 

-

som att sköta sitt arbete och hälsa, vilket kontrasterar mot avvikande beteende som slagsmål 

(Kimmel 2009:258). En annan tanke är att det är själva relationen och samboendet, som 

genererar en ordnad tillvaro med minskat slagsmål som följd. Relationstyp ger i den 

deskriptiva resultatdelen indikationer på att singlar är mer inblandade i slagsmål än män som 

lever i en relation, vilket tangerar de resultat som framkommer kring civilstånd. Dock blir 

resultaten inte signifikanta i regressionsanalysen. Det tycks alltså vara så som Kimmel 

beskriver, att det är giftermålet som påverkar slagsmål i större utsträckning jämfört med om 

personerna inte är gifta men sammanboende. Det tycks som att giftermålet kan tolkas som att 

en institution (Guyland) byts mot annan (äktenskapet).  

  

Klass  

                                                 
20  Övriga  variabler  som  adderas  i  modell  3  (könsfördelning  på  arbetsplatsen  och  samkönad  relation)  har  mycket  

liten  effekt  på  slagsmålssannolikheten.  Det  är  därför  inte  sannolikt  att  dessa  haft  inverkan  på  att  effekten  hos  

variabeln  ålder  har  minskat.  
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Indikatorerna på klass; utbildning och yrkesstatus är viktiga i problematiserandet av 

maskulinitet, eftersom maskulinitet inte är ett statiskt begrepp. Yrkesstatus ger en tydlig effekt 

på sambandet mellan alkohol och slagsmål medan signifikanta samband saknas för utbildning. 

Att yrkesstatus har effekt på sannolikheten att hamna i slagsmål kan tolkas, utifrån Connel 

(1991:168), som att de som har yrken som inte innebär status använder slagsmål för att 

uttrycka maskulinitet. De som har statusfyllda yrken befinner sig inte i en kontext där 

maskulinitet manifesteras genom att bli våldsam vid berusning. Slagsmål kan däremot bli 

aktuellt även för dem med högstatusyrken för att hantera maskulina utmaningar.    

De  övriga  variablerna  

Könsfördelning  på  arbetsplatsen  

Könsfördelning på arbetsplasten ger inga signifikanta resultat i regressionsanalysen, men vid 

korstabulering mot inblandning i slagsmål framkommer skillnader mellan män som har en 

homogen- respektive heterogen könsfördelning på arbetsplatsen. Detta resultat är intressant 

eftersom det motsäger tanken, utifrån att Guyland är en manligt homogen värld, att 

övervägande manlig arbetsplats samvarierar positivt med inblandning i slagsmål och 

övervägande kvinnlig arbetsplats samvariera negativt med inblandning i slagsmål. Dock mäter 

variabeln enbart könsfördelning på arbetsplatsen vilket inte beskriver hur könsfördelningen 

ser ut för övrigt. Denna brist problematiseras mer utförligt nedan.  

Relationstyp  

Resultat från tidigare studiers resultat om att det för homosexuella män finns ett svagare 

samband mellan alkohol och våld än för heterosexuella män (Schnitzer 2009:1102) bekräftas i 

den deskriptiva resultatredovisningen. Skillnaderna mellan olika grupper (singel, samboende 

homo och samboende hetero) är signifikant. Något försök till tolkning av regressionsanalysen 

görs inte eftersom ingen av de homosexuella samboende i materialet varit inblandade i 

slagsmål21.  Den tidigare forskningen kan bara delvis stödjas i denna uppsats då det står klart 

att av de få samboende homosexuella som påträffats så hade ingen under de senast 12 

månandena varit inblandad i slagsmål.  

                                                 
21  Detta  framgår  i  den  deskriptiva  redogörelsen  men  homosexuella  samboende  har  inkluderats  i  

regressionsanalysen  i  syfte  att  skilja  på  heterosexuella  samboende  och  homosexuella  samboende  eftersom  det  

finns  en  skillnad  mellan  dessa  grupper.  
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Vilka  brister  finns  i  data  och  analys?    

Fyra problem utmärker sig i materialet och analysen. Dessa berör variablerna maskulinitet, 

slagsmål, sexuell läggning och klass vilket begränsar analysen.  

Det mer övergripande problemet i denna studie är att de variabler som kan kopplas till 

förstärkning av maskulinitet eller beskrivning av maskulina miljöer är begränsade. Nu är inte 

syftet i uppsatsen att beskriva om Guyland eller Messerschmidts beskrivning av den 

hegemoniska maskuliniteten är passande teorier i fråga om relationen mellan alkohol och 

våld. Men om teorierna hade kunnat bekräftas eller förkastats, hade det klart förbättrat 

uppsatsen mål och givit en bättre utgångspunkt för framtida forskning.  Förslag på variabler 

som på ett bättre och mer omfattande sätt kan relateras till maskulinitet ges i sista avsnittet.   

Slagsmålsvariabeln mäts i form av slagsmål som inträffar i samband med alkoholkonsumtion. 

Datan ger mycket begränsad information om vem/vilka som var inblandade. En mer exakt 

informationsuppdelning i om det handlar om partner, familjemedlem, nära vän, ytlig bekant 

berikar analysen. Vem som startar slagsmålet kan också vara relevant. Att starta bråk kan 

förstås som att söka maskulinitet samtidigt som att besvara våld kan ses som försvarande av 

maskulinitet. Uppgifter om var slagsmålet sker finns heller inte att tillgå. Sker det i hemmet i 

eller utomhus/offentlig miljö? Det skulle kunna vara så att de som är samboende utsätts för 

mer våld i hemmet (partnermisshandel). Visserligen tyder den deskriptiva 

resultatredovisningen inte på att samboende i större utsträckning är inblandade i slagsmål mot 

bekant person. Någon djupare förståelse av kopplingen mellan samboende och 

partnermisshandel möjliggör inte variabeln22. Problemen kring slagsmålsvariabeln resulterar i 

en trubbigare analys. Att använda ett så pass enkelt mått på våld är inte optimalt. Det framgår 

inte heller hur alkoholpåverkad personen känner sig vid våldstillfället. Eftersom 

intensivdrickande och torr alkoholkultur är relevanta fenomen är det av stort intresse att 

undersöka om personen känner sig berusad. Detta kan ge en bättre förståelse av 

alkoholkulturens betydelse, t.ex. att berusning, enligt Tryggvesson (2005), kan ursäkta 

våldshandlingar (a.a.:114f).   

Den del av analysen som gäller samkönat samboende är begränsad. Det använda måttet 

resulterar endast i ett litet utfall. I materialet finns 12 homosexuella samboende personer. 

Ingen av dessa är inblandade i slagsmål. För analys av mindre vanliga fenomen, som 
                                                 
22  Som  påpekats  i  metoddelen  kan  det  vara  så  att  våld  mellan  partners  inte  ses  som  våld  utan  förminskas  till  

bråk  eller  gräl.  
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homosexuella som varit inblandade i slagsmål vid alkoholkonsumtion under de senaste 12 

månaderna, behövs uppenbart ett datamaterial med fler individer. Än bättre vore att inkludera 

en variabel som gäller homosexualitet oavsett boendeform. Detta är viktigt eftersom slagsmål 

bland homosexuella kan tänkas variera, där singlar kan vara mer våldsamma vid 

alkoholkonsumtion jämfört med homosexuella samboende (eller heterosexuella samboende). 

En sådan jämförelse skulle på ett mer exakt sätt kunna svara på om resultatet av den tidigare 

forskningen att homosexuella i mindre utsträckning är inblandade i slagsmål vid 

alkoholkonsumtion, än heterosexuella, är rimlig.   

Variabeln utbildning är som tidigare påpekats inte signifikant. Detta är dock förvånande då 

utbildning inte sällan i studier är en indikator om klass. En förklaring, utifrån Connels teori, är 

att det är de ekonomiska möjligheterna som egentligen förklarar sambandet klass, alkohol och 

slagsmål. Sambandet mellan inkomst och utbildning är svagare än sambandet mellan inkomst 

och yrkesstatus. Yrkesstatus är i själva verket ett uttryck för inkomst. Eftersom klass i studien 

enbart grundar sig i utbildning och yrkesstatus saknas information om ekonomi. Utifrån 

Connels kontextualisering av maskulinitet avseende materiella ting bör ekonomiska 

förutsättningar inkluderas för en högre validitet. Det får anses vara en brist att analysen inte 

har tillgång till detta23.  

Det tycks inte vara så att Kimmels beskrivning av Guyland, som en förhållandevis homogen 

manlig värld, kan stödjas i denna uppsats i form av att de som arbetar på utpräglade manliga 

arbetsplatser är överrepresenterade i slagsmål. Istället framträder i den deskriptiva 

resultatdelen att det är homogena arbetsplatser (mer än om medarbetarna är övervägande 

manliga eller kvinnliga) som samvarierar med inblandning i slagsmål. Samtidigt misstänktes 

könshomogena arbetsplatser kunna vara ett uttryck för yrkesstatus. Detta tycks vara fallet i 

denna studie eftersom variabeln inte blir signifikant i regressionsanalysen. En brist i 

förfarandet är dock att variabeln enbart mäter hur könsfördelningen ser ut på arbetsplatsen. En 

undersökning av fler kontexter än arbetet, som skola eller föreningsliv, hade kunnat visa andra 

resultat. Framtida studier skulle kunna undersöka frågan mer ingående genom att även mäta 

hur könsfördelningen ser ut i fler miljöer än enbart arbetslivet. Samtidigt kan arbetsplatsens 

betydelse påverkas utifrån om yrket är klassiskt kvinnligt (som olika vårdande yrken) 

respektive klassiskt manligt (exempelvis byggnadsarbete eller säkerhetsarbete). En sådan 

uppdelning skulle kunna ge andra resultat. Slutsatsen skulle kunna vara att arbetets 

                                                 
23  Tillgången  till  variabeln  inkomst  beror  på  de  tidigare  beskrivna  problemen  med  materialets  uppdelning.  
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öns

också kopplas till yrkesstatus. I denna studie utgår yrkesstatus från en mer allmän kontext 

men de kan vara så att yrkets status påverkas negativt om det anses kvinnligt. Här finns dock 

en konflikt genom att vissa typer av yrken, som byggnadsarbete, har en låg status men 

innehåller ett högt maskulint kapital.   

Framtida  forskning     förbättringsmöjligheter  

Här presenteras tips för den framtida forskningen. Först beskrivs två nya områden som inte 

inkluderats i denna studie men som är teoretiskt motiverade; variabler som berör relationer till 

personer i männens omgivning och variabler som berör dryckeskontext. Sedan motiveras 

varför variablerna sexuell läggning och klass bör ingå i framtida studier. Slutligen presenteras 

förhållandet mellan intensivkonsumtion, alkoholkultur och maskulinitet. 

Generellt kan sägas att variabler som indikerar mäns behov av att positionera sig till andra 

män är relevanta. Kimmels (2009) teorier om Guyland utgår från att mäns positionering inför 

varandra är viktig för att förstå relationen till Guyland (a.a.:267). Det är även viktigt att ta 

hänsyn till kön på medkonsumenter vid alkoholkonsumtion, eftersom våld enligt Kimmel är 

extra sannolikt vid de hetsningsritualer som uppstår i homosociala dryckesmiljöer. En annan 

viktig relation är den till föräldrarna som enligt Kimmel spelar en central roll för att beskriva 

om den unge m  och därifrån rört sig in mot Guyland (a.a.:273). 

Även dryckeskontexten kan ses som motiverat att belysa i framtida studier, då Anderson m.fl. 

(2009) beskriver att vissa arenor ses som särskilt viktiga vad det gäller att uttrycka 

maskulinitet i form av slagsmål (a.a.:304). Detta stöds även av Messerschmidt (2004) som 

beskriver att våld kan bli ett sätt försvara sig mot maskulinitetsutmaningar i offentliga miljöer 

(a.a.:113). Att inkludera platsen för var slagsmålet sker kan således bidra till att förstå de 

teoretiska resonemangens överensstämmelse vad gäller alkohol och våld. 

Det försök som görs för att förhålla sexuell läggning till sambandet alkohol och slagsmål bör 

kunna förbättras. Det finns teoretiskt stöd för att inkludera sexuell läggning trots att det i 

denna studie ger svaga resultat. Guyland beskrivs av Kimmel (2009) som starkt homofobiskt 

(a.a.:49). Homosexualitet ses därmed som ett avståndstagande mot Guyland, att jämföra med 

Messerschmidts (2004) beskrivning av hur homosexualitet bland män är en form av revolt 

mot maskulin ordning (a.a.:43). 
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Det har ovan beskrivits hur klassindikatorer tycks vara relevanta. Som framgått leder det till 

brist i validitet att mäta klass enbart i termer av utbildning och yrkesstatus. För en förbättrad 

kontextualisering av maskulinitet motiveras av Connel (1991) att klassbegreppet i framtida 

studier bör inkludera även ekonomiska förutsättningar (a.a.:168).  

Ett alternativ är att låta personer som varit inblandade i slagsmål utgöra urvalsrammen. 

slagsmål kan bli bättre. Slutligen kan kvalitativ metod innebära fördelar. Intervjuer med 

personer som varit inblandade i slagsmål vid berusning skulle på ett mer validt sätt eventuellt 

kunna rama in kopplingar mellan maskulinitet, våld och alkohol. En sådan studie hade dock 

inte kunnat ge insikt i de problem kring kvantitativ operationalisering som denna studie ger. 

Intensivkonsumtion,  torr  alkoholkultur,  maskulinitet  och  ålder  

Det tydliga sambandet mellan intensivkonsumtion och slagsmål är relevant utifrån tidigare 

forskning om torr alkoholkultur. Room & Bullocks (2002) beskrivning av att torra 

alkoholkulturer har en mer förlåtande attityd till våldshändelser som sker vid berusning 

(a.a.:14), kan relateras till maskulinitetskonstruktioner. Om alkoholkultur konstrueras socialt 

(Room & Rossow 2001:223), kan det vara så att konstruktionen av maskulinitet går parallellt 

med konstruktionen av alkoholkultur? Denna studie finner delvis stöd för en koppling mellan 

(1) indikatorn på torr alkoholkultur, (2) variabler som kan kopplas till maskulinitet, (3) 

sambandet mellan alkohol och våld samt (4) ålder. Det kan även tolkas som att alkoholkultur 

är uttryck för de rådande maskulinitetsnormerna  att svenskars våldsamhet vid berusning är 

uttryck för den svenska kontextens maskulinitet. Med detta då inte menat att det inte skulle 

finns maskulinitet i de våta kulturerna, utan att maskulinitet i dessa kulturer har ett annat 

uttryck. 

med att vara ung (under 26 år). Maskulinitetens innebörd kan också vara uttryck för 

alkoholkulturen. 

Att i framtida studier inkludera variabler som beskriver attityder i form av ansvar och 

förväntat beteende vid berusning (jmf Room & Bullock 2002:14) relaterat till maskulinitet, 

skulle kunna framhäva kopplingarna mellan alkoholkultur och maskulinitet. Denna studie 

visar att det finns någon typ av samband mellan intensivkonsumtion, ålder och civilstatus. För 

att mer ingående förstå detta samband är det lämpligt att närmare undersöka om det finns 

interaktion mellan alkoholkultur, maskulinitet och ålder vad det gäller koppling mellan 

alkoholkonsumtion och slagsmål. 
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Slutsats  

Resultaten från den här studien visar att det finns anledning att fortsätta utforska området 

alkohol, våld och maskulinitet. Utöver de variabler som används i denna uppsats bör även 

variabler inkluderas som indikerar maskulinitet i form av förhållande till föräldrar och till 

andra män.  Det bör belysas att vad det gäller torr alkoholkultur och maskulinitet finns 

sannolikt intressanta förklaringar att finna kring sambandet mellan alkohol och våld, vilka bör 

beaktas i framtida forskning. 
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