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Sammanfattning 

Våld mellan obekanta, det så kallade gatuvåldet, är kraftigt dominerat av män, både som 

offer och förövare. Denna studie undersöker sambandet mellan föreställningar om våld, 

manlighet och moral genom att analysera hur män som dömts för misshandel pratar om 

sitt våld i polisförhör och rättegångar. När gärningsmännen ska förklara sig använder de 

sig av kollektivt delade antaganden om legitimt och illegitimt ifråga om våld och vad 

det innebär att vara man. Uppsatsens genusteoritiska utgångspunkt är att genus, i det här 

fallet manlighet, är beläget i gränslandet mellan aktör och struktur. Denna förståelse för 

hur genus skapas lämpar sig väl för att ur ett etnometodologiskt och diskursanalytiskt 

perspektiv analysera gärningsmännens tal om våld som en handling i sig samt dess 

kontextuella förutsättningar 

          Enligt tidigare forskning framgår det att våld ses som i grunden fel, men kan 

samtidigt användas för att visa prov på både manlighet och moral. Detta gäller förutsatt 

att våldet uppfyller vissa kriterier. Kortfattat innebär det att aldrig starta bråket, aldrig 

slåss mot någon som är mindre och aldrig använda mer våld än situationen kräver. 

Arketypen för det manliga och moraliska våldet är Hjälten som använder våld för att 

bekämpa Skurken. Genom att beskriva den egna våldsanvändningen i linje med dessa 

moralregler kan våldsverkaren bevara en positiv självbild. 

          De 16 gärningsmän i åldrarna 16-31 som utgjorde materialet var alla influerade av 

denna Hjälte/Skurk-diskurs när de sökte förklara sin våldsanvändning. Enligt dem var 

det alltid offret för våldet som initierade bråket, antingen genom att utgöra ett reellt eller 

upplevt hot mot en kompis eller den egna personen eller genom att fysiskt, rituellt eller 

symboliskt provocera honom. När våldet inte kunde beskrivas på sådant sätt att det 

uppfyllde ovan nämnda kriterier förnekades det eller urskuldades genom att hävda att 

man inte hade kontroll över sina handlingar. Orsaker som angavs till förlust av kontroll 

var berusning eller känslostämningar som panik eller vrede. Sådana urskuldanden 

bygger på antagandet att män har en naturlig, inneboende, aggressivitet som i kritiska 

lägen kan komma fram. Sammantaget visar analysen på att män har god tillgång på 

diskursiva resurser för att både rättfärdiga och urskulda sitt våldsanvändande. 

Nyckelord 

Genus, manlighet, våld, diskurs, accounts, narrativ kriminologi.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

När jag gick i högstadiet fick vi under en lektion i uppgift att analysera en scen ur filmen The 

Specialist (1994). I scenen sitter filmens huvudperson, spelad av Sylvester Stallone, på en 

buss. Längre bak sitter tre manliga ’busar’ som spelar musik på hög volym och gör 

ouppskattade närmanden mot en tjej som sitter bredvid dem. När en gravid kvinna kliver på 

bussen reser sig Stallone upp för att erbjuda henne sin plats. Men innan hon hinner sätta sig 

ned hoppar en av männen fram och tar hennes plats. Stallone går fram till mannen och säger 

att platsen är upptagen men får ett ’fuck you’ tillbaka. Stallone vänder sig då till den gravida 

kvinnan och ber henne hålla hans solglasögon varpå han kastar ner mannen på golvet och ger 

honom två sparkar i magen. En av mannens kompisar reser sig upp och frågar vad som pågår, 

Stallone svarar genom att ge även honom ett kok stryk. Den tredje mannen attackerar då 

Stallone med en kniv, men utan framgång. Vår lärare menade att scenens syfte var att etablera 

filmens huvudperson, Stallone, som god. Jag invände att meningen var att visa våld, men att 

det behövdes en förevändning. Oavsett vem som hade rätt visar exemplet på samhällets 

dubbla syn på våld. Samtidigt som det anses moraliskt förkastligt, i de flesta fall illegalt och 

förbehållet staten så kan det samtidigt utgöra en resurs för att visa moral och karaktär. Våld 

kan vara både gott och ont, beroende på hur det används.  

Våld är ett vanligt inslag i film, tv, böcker, leksaker och sport. Våld är också starkt 

förknippat med det manliga könet. Pojkar leker med actionfigurer, flickor med dockor. 

Sporter med mycket fysisk kontakt utövas i högre grad av män och i t.ex. svensk damhockey 

är tacklingar inte tillåtet. I fiktionen är det nästan uteslutande den manliga karaktären som 

använder våld för att skydda den kvinnliga (Sparks, 1996). Även brottstatistiken domineras av 

män. I 95% av de anmälda misshandelsfallen mellan obekanta, det så kallade gatuvåldet, är 

förövaren en man och i 80% av fallen är offret det också. I de fall offret är en man är även 

förövaren en man i 99% av fallen (BRÅ, 2009). Våld är ingen marginell företeelse, bland män 

16-29 år uppgav 11% att de blivit utsatta för fysiskt våld (Statens Folkhälsoinstitut, 2007). 

Mörkertalet, och andelen som blivit utsatta för hot om våld, är troligtvis mycket högre. Våldet 

mellan obekanta män kan därför anses utgöra ett socialt problem. 

När jag berättade för personer i min omgivning att jag skulle undersöka varför män är 

överrepresenterade i våldsbrottsstatistiken var den vanligaste reaktionen att svaret på den 

frågan är självklar. Män är naturligt våldsammare än kvinnor. Resonemanget kopplades ofta 

till det manliga könshormonet testosteron. Sambandet mellan testosteron och aggressivitet är 
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dock starkt ifrågasatt i forskningssammanhang (Eisenegger m.fl., 2010). En utgångspunkt för 

denna uppsats är att det inte främst är biologiska skillnader utan den sociala konstruktionen av 

manlighet som ligger bakom mäns överrepresentation i brottstatistiken.  

 

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att fördjupa förståelsen för varför män är våldsamma mot 

obekanta i större grad än kvinnor genom att undersöka sambandet mellan föreställningar om 

våld, manlighet och moral. Underlaget utgörs av svenska mäns utsagor om sitt eget 

våldsanvändande såsom de har nedtecknats i polisförhör och rättegångar. Dessa män har 

åtalats, erkänt och dömts för misshandel på en annan obekant man. Syftet är inte att finna 

svaret på varför de gjorde det, utan hur de, i egenskap av män, kan prata om det. När de i 

förhör och rättegångar ska förklara sig, använder de sig av kulturellt delade antaganden om 

hur verkligheten är beskaffad och normer om hur man (män) bör tänka, känna och handla. De 

frågor jag ställer till materialet blir då som följer: 

 Hur legitimerar dessa män sitt våldsanvändande? 

 Vilken mening tillskriver de våldet? 

 Hur förhåller sig deras tal till kollektivt delade idéer om våld, manlighet och moral? 

 

1.3 Avgränsningar 

Denna uppsats handlar om mäns fysiska våld mot andra, för dem obekanta, män. Våld 

definieras i denna uppsats som "att någon (avsiktligt) utför en handling som skadar eller 

tillfogar någon annan ett fysiskt lidande mot dennes vilja" (Uddén, 1998: 8). Hur våld 

definieras och mot vem det riktas har betydelse för hur människor pratar om det. 

Gärningsmännens sätt att prata om sitt våld hade med högsta sannolikhet varit väldigt 

annorlunda om offret varit en kvinna. Hur man pratar om våld beror också på talaren och 

dennes sociala och kulturella prägling. För att ge denna uppsats en rimlig avgränsning har jag 

endast med gärningsmän med svenskt medborgarskap. Något som ofta lyfts fram i 

genusforskningen är betydelsen av intersektionalitet. Genus bör studeras i anslutning till andra 

sociala kategoriseringar som klass, sexualitet och etnicitet. Det kommer däremot inte denna 

uppsats göra, främst på grund av att denna information saknas i materialet. Trots referensen i 

inledningen till forskning om testosteron avser jag inte med denna uppsats ge ett uttömmande 

svar på frågan om mäns överrepresentation i våldsbrottstatistiken. Denna uppsats berör de 



 

3 

 

sociologiska aspekterna på ett fenomen som inte nödvändigtvis saknar biologiska, 

evolutionära eller psykologiska orsaker. 

 

2. Tidigare forskning 

I det här kapitlet diskuteras tidigare forskning om våld, manlighet och moral. Dessa ämnen 

har genererat en ansenlig mängd uppmärksamhet varför fokus ligger på forskning som står så 

nära min frågeställning och angreppssätt som möjligt. Eftersom föreställningar om genus och 

moral förändras över tid och rum prioriteras svensk forskning över utländsk och nyare 

forskning framför äldre.  

  

2.1 Diskursiva positioner 

Kjerstin Andersson (2008a, 2008b, 2010) är den svenska forskare jag funnit som arbetat mest 

med liknande frågeställningar som denna uppsats, även om hon är mer intresserad av 

identitetsskapande snarare än användning av kulturellt inbäddade förklaringar. I sin 

avhandling (2008b) har hon studerat hur tonårspojkar talar om sina erfarenheter av våld i syfte 

att undersöka hur maskulina identiteter skapas genom tal om våld och hur talaren positionerar 

sig i dessa berättelser. Genom att beskriva sig som annorlunda än de som använder våld 

konstrueras en moralisk identitet samtidigt som den egna våldsutövningen tonas ned. Varken 

förövare eller offer är eftertraktade positioner vilka undviks genom att de intervjuade 

strukturerar sina berättelser utifrån en etablerad dramaturgi där talaren positionerar sig som en 

potentiell hjälte snarare än skurk (förövare) eller icke-man (offer). Veronica Burcar (2005) 

noterar också hur män som utsatts för våld undviker att beskriva sig själva som maktlösa 

offer, underlägsna gärningsmannen. Linda Wood och Heather Rennie (1994: 127, deras 

kursivering) erbjuder en möjlig förklaring: 

The term victim implies a lack of blame and responsibility that should engender support and 

sympathy. But the lack of blame means a lack of control, a negative characteristic in a society 

that values independence and control. 

Hjälten är istället den önskade positionen eftersom denna överskrider offer/förövare 

dikotomin och producerar en fördelaktig maskulin identitet som inkluderar användandet av 

våld (Andersson, 2008b). Hjälten, Skurken och Icke-mannen som olika positioner i en 

manlighetsdiskurs har diskuterats av flera forskare (Whitehead, 2005; Wetherell & Edley, 

1999). Whitehead menar att en man kan bevisa sin manlighet genom att likt hjälten i filmerna 

och böckerna övervinna sin rädsla för att skadas eller dö. Hjälten kan inte existera utan sin 



 

4 

 

motpart Skurken, vilka definierar varandra genom konflikt. Ju mer skräckinjagande Skurken 

är desto större är Hjälten och vice-versa. Båda är lika manliga men delas av sociala eller 

ideologiska skillnader. Hjältens motsats är inte Skurken, utan snarare Icke-mannen, 

ynkryggen som inte förmår övervinna sin rädsla och därmed ingå i hjälte/skurk dynamiken 

(2005: 414-16).  

          En tonårig pojke som Andersson (2008a: 157) intervjuar positionerar sig själv som 

potentiell hjälte genom att han aldrig startar bråken utan tvingas istället att slåss för att 

försvara sig själv eller sina kompisar. Hans motståndare är dessutom alltid äldre och större, 

och han använder endast så mycket våld som situationen kräver. Hans utsagor har stora 

likheter med vad Hans Toch (2002: 200) kallar ”myten om det goda våldet”. Det goda våldet 

ses som gott eftersom det är instrumentellt i ett gott syfte. Arketypen för det goda våldet är 

enligt Toch drakdräpande och har tre kännetecken: 1) det bemöter dåligt våld, 2) från otäcka 

angripare, som 3) attackerar hjälplösa offer. Det förutsätter ett sansat och ändamålsenligt 

användande av våld, det är tillåtet att känna indignation, men inte vrede. En drakdräpare 

måste ha kontroll över sitt agerande. Denna form av våld är ett populärt tema i fiktionen, men 

Toch kallar det en myt eftersom det sällan är så rent i verkligheten (s. 200). Myter kan ur ett 

sociologiskt perspektiv ses som traditionella berättelser som vägleder människors liv och är 

relaterade till kulturellt delade antaganden (Andersson, 2008b: 59). 

  

2.2 Legitimt och illegitimt våld 

Hur diskurser (kulturellt delade antaganden) påverkar de regler som ungdomar skapar, 

återskapar och förhandlar om när de pratar om våld och bråk har Sara Uhnoo (2011) 

undersökt. Hon har intervjuat 43 svenska ungdomar i genomsnitt 17 år gamla. Medianåldern 

för gärningsmännen i min undersökning är 19 år, så hennes studie är särskild relevant 

eftersom den beskriver hur dagens unga svenskar förhåller sig till våld, genus och moral. När 

ungdomarna som Uhnoo intervjuat pratar om våld är det endast tjejerna som anlägger ett 

explicit könsperspektiv, killarna använder till synes könsneutrala diskurser trots att deras tal 

framförallt handlar om unga killars våld. De unga killarna positionerar sig som 

kvinnobeskyddare och, i egenskap av män, kapabla att ta hand om sig själva.  

Bråk beskrivs överlag i negativa termer, som något som bör undvikas. Har man varit i 

bråk är det viktigt att påpeka att man inte startade bråket.  Det var den andra som ville slåss, 

man själv reagerade bara. Här är det tydligt att ungdomarnas prat om våld är präglat av den 

ovan nämnda Hjälte/Skurk-diskursen. Även Philip Smith (1997: 97-8) refererar till denna när 
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han beskriver hur våld kan legitimeras:  

Violence is deemed acceptable only when it can be narratively constructed as necessary, 

inevitable, or as a last resort undertaken by people with pure or innocent motivations. This is 

usually accomplished by contrasting the motivations and qualities of the perpetrator and 

recipient of violence – by placing them within a narrative frame that accounts for the 

inescapable need for confrontation. The premise of the “evil other” itself dedicated to 

unswerving violence is therefore a precondition for the hero’s use of violence. 

Detta sätt att legitimisera våld framkommer även i Uhnoos (2011) undersökning. 

Bråkmakaren, den som aktivt söker bråk, är en position som i ungdomarnas tal tilldelas andra. 

I de fall talaren positionerar sig själv som bråkmakare är det på grund av berusning eller så 

gör de skillnad på ett dåtida omoget jag och ett nutida moraliskt jag. Att vara den som slår det 

första slaget är inte alltid illegitimt utan kan rättfärdigas utifrån att den som blir slagen har 

handlat på ett sådant sätt att de ’förtjänat’ det, genom att t.ex. uttryckt verbala förolämpningar. 

Däremot är det illegitimt att slå ett första oförtjänt slag (oprovocerat, eller om den verbala 

förolämpningen inte anses tillräckligt grov), eller att överreagera genom att slå för mycket. 

Den som reagerar för lätt på andras verbala provokationer riskerar att stämplas som 

’överkänslig’. Gränsen för vad som krävs för att ett första slag ska anses legitimt är flytande. 

Att slå tillbaka ses ofta som moraliskt oproblematiskt och maskuliniseras genom att det 

konstrueras som en självklar reaktion för en ung kille (s. 150).  

         En regel som anförs i intervjuerna är att kompisar ska hjälpa till om en annan kompis 

hamnar i slagsmål. Det framställs som fegt och omoraliskt att som kompis passivt iaktta ett 

slagsmål (s. 166). Wayne Martino (1999) menar att unga män kopplar ihop passivitet med 

kvinnlighet och fysisk aktivitet med manlighet. Hassan, en tonårspojke som Andersson (2010) 

intervjuat lyfter fram den förväntan som finns på honom att vara närvarande och delaktig när 

vänner och släktingar hamnar i bråk. Enligt Uhnoo (2011) så kompliceras regeln om att ställa 

upp för kompisar av en annan regel, principen om jämnbördighet. Ett rättvist slagsmål är ’en 

mot en’. Därför är det endast legitimt att beblanda sig i kompisars slagsmål ifall motståndarna 

är numerärt överlägsna eller om kompisen verkligen behöver hjälp för att inte riskera att 

förlora bråket eller bli allvarligt skadad (s. 168). 

  

2.3 Våld, ilska och aktörskap 

Verbala eller fysiska bråk uppstår enligt ungdomarna Uhnoo (2010) intervjuat både ofta och 

enkelt. De bråkiniterande omständigheterna återges kortfattat, vagt eller inte alls av de 

intervjuade. Ofta konstateras bara att ’det blev bråk’, vilket gör de inblandade parterna 

skenbart passiva. ”Snarare än som en aktiv handling av en enskild ung person framstår att 
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bråka som sprunget ur situationens karaktär” (s. 118). Även Burcar (2005) och Toch (2002) 

har noterat hur våld beskrivs som något utifrån kommande, utanför männens direkta kontroll. 

Toch beskriver hur våldsutövarens aktörskap (agency) tonas ned genom att gärningsmännen 

framhåller sin benägenhet att ’explodera’. Man begår inte våldshandlingar, man drivs till dem 

(s. 194). Andersson (2010: 84) menar att enligt en vanligt förekommande metafor liknas unga 

mäns våldsanvändande ofta vid en tryckkokare som riskerar att brisera. Liknelsen bygger på 

en föreställning om att unga män går runt och ’bär’ på en inre aggressivitet som i hotade lägen 

kan ’braka lös’ och utgår från att unga mäns våldsanvändande är naturligt och biologiskt. 

Denna metafor återfinns ofta även i unga mäns egna våldsberättelser. Enligt James Averil 

(2002) kan ilska legitimera aggression på två sätt. För det första, eftersom ilska ses som en 

känsla, vilka människor förmodas ha liten eller ingen kontroll över, kan de därför inte hållas 

fullt ansvariga för deras beteende i vredesmod. För det andra, om ilskan är befogad, är det 

förmodligen offret för aggressionen som orsakat den, och får då ’skylla sig själv’ (s. 172).  

 

2.4 Ur gärningsmannens perspektiv 

I en komparativ studie av livsberättelser jämförde James Messerschmidt (2000) hur 

sexualbrottslingar, våldsbrottslingar och icke-våldsamma pojkar konstruerade olika former av 

manlighet. Manligheten hos de pojkar som begått olika former av våldsbrott hade enligt 

Messerschmidt tydliga inslag av hegemonisk manlighet, som fokuserade på makt över 

kvinnor och andra män som definition på att vara en ’riktig man’. Gemensamt för de icke-

våldsamma pojkarna var att de konstruerat en manlighet där våld inte uppfattades som 

manligt. De hade istället uppmuntrats att vända ryggen till om någon provocerade dem, till 

skillnad från de andra som lärt sig att våld är en adekvat reaktion på en provokation. Min 

invändning mot Messerschmidts slutsatser är att sambandet mellan tal, identitet och beteende 

inte är så enkelriktat. Det är lättare att kategoriskt avfärda våld som omoraliskt om man själv 

inte begått något våld. De pojkar som begått brott måste ju förhålla sig till detta i sina 

berättelser. För att behålla en positiv självbild kommer de troligtvis att rättfärdiga sitt 

våldsanvändande på något sätt. På så sätt förstärks sambandet mellan en våldsförespråkande 

manlighet och ett våldsamt förlutet, men kausaliteten är dubbelriktad.  

         Hur våldsamma män upprätthåller en positiv självbild har undersökts av bl.a. Lois 

Presser (2002).  Hon har intervjuat 28 män som begått misshandel, rån, våldtäkt, mord eller 

rattfylla. Ett genomgående tema i männens narrativ var att berättaren framställdes som 

moralisk. Brotten beskrevs som rättfärdiga eller ’out-of-character’. Alla gärningsmän talade 
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om sitt liv såsom en hjältelik kamp. Detta hjälte-tema var enligt Presser tydligt präglat av en 

västerländsk manlighetsdiskurs. Huvudpersonen i berättelsen framställdes som en ensam 

krigare som stred mot inre och yttre fiender. Exempel på inre fiender var mental ohälsa och 

missbruk, yttre fiender inkluderade personens omgivning men framförallt rättsväsendet. 

Männen identifierade inte sig själva som förtryckta, stämplade eller alienerade utan snarare 

som män som kämpade emot andras försök att förtrycka, stämpla eller alienera dem (s. 170).  

             Anne Campbell m.fl. (1987; 1994; 2003) har studerat hur den mening som tillskrivs 

det egna våldet skiljer sig åt mellan män och kvinnor. Kvinnor tenderar att se sin aggression 

som ett misslyckande, en förlust av självkontroll, medan män i högre utsträckning förklarar 

sitt våldsanvändande instrumentellt, som ett medel för att kontrollera andra. Eftersom förlust 

av självkontroll relaterar till urskuldanden och instrumentella förklaringar till rättfärdiganden 

tolkar Campbell m.fl. resultaten som att det finns genusskillnader vad gäller våldets moraliska 

acceptans (2003: 128). Döttrar skäms över att ha blivit arga, medan söner lär sig att associera 

aggression med integritet, mod och framgång. 

 

2.5 Sammanfattning 

Samstämmigheten i genomgången av tidigare forskning tyder på att de kulturellt delade 

föreställningarna om våld, genus och moral är både trögföränderliga och vitt spridda 

(åtminstone i västerländska samhällen). Våld ses som i grunden fel, men kan samtidigt 

användas för att visa prov på både manlighet och moral. Detta gäller förutsatt att våldet 

uppfyller vissa kriterier. Kortfattat innebär det att aldrig starta bråket, aldrig slåss mot någon 

som är mindre och aldrig använda mer våld än situationen kräver. Genom att beskriva den 

egna våldsanvändningen i linje med dessa moralregler kan våldsverkaren bevara en positiv 

självbild (Andersson, 2008a, Presser, 2002). Att det är manligheten som sätter normen för hur 

människor pratar om våld märks dels på hur genus blir osynligt för pojkarna i Uhnoos (2011) 

undersökning, dels på hur det egna våldet i högre grad ses som ett misslyckande för kvinnor 

men rättfärdigas av män (Campbell m.fl., 2003).  

 

3. Teoretiska utgångspunkter 

Eftersom denna uppsats har ett genusperspektiv är gärningsmännens könstillhörighet en viktig 

del av frågeställningen. Hur påverkar faktumet att de är män sättet de talar om sitt eget våld? I 

detta kapitel behandlas de genusteoretiska utgångspunkter som analysen baseras på. Det 

dominerande synsättet på genus i dagens forskning är att se det som något som ständigt 
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produceras och reproduceras i interaktionen mellan människor. Vare sig man talar om 

performativitet (Butler, 1990), strukturerad handling (Messerschmidt, 1993) eller att göra 

genus (West & Zimmerman, 1987) delar man detta synsätt på genus som beläget i gränslandet 

mellan aktör och struktur. Denna förståelse för hur genus skapas lämpar sig väl för att ur ett 

etnometodologiskt och diskursanalytiskt perspektiv analysera gärningsmännens tal om våld 

som en handling i sig samt dess kontextuella förutsättningar. Kapitlet inleds med en 

genomgång av för undersökningen relevanta teorier om genus för att sedan fokusera på ena 

halvan av genusdikotomin, manlighet. Vad som anses manligt förändras över tid och rum 

varför forskare hellre diskuterar hur manlighet skapas än vad manlighet är. Men för att skapa 

en analytisk referenspunkt för hur gärningsmännens tal förhåller sig till idéer om manlighet 

avslutas kapitlet med en diskussion om manlighetsideal. 

  

3.1 Genus 

I artikeln ”Doing gender” introducerade Candace West och Don Zimmerman en syn på genus 

som något som görs, till skillnad från något som har gjorts.  Artikeln publicerades 1987 men 

skrevs i mitten på 70-talet och vände sig framförallt emot dåtidens syn på genus som en roll. 

Denna könsroll ansågs vara ’färdiginövad’ vid femårsåldern och därefter tämligen fixerad. 

Men detta synsätt missar hur mycket arbete som är involverat i produktionen av genus i 

vardagliga aktiviteter menade West och Zimmerman (1987: 127). Kvinnor och män är inte 

kvinnliga/manliga tack vare biologi och/eller socialisering utan genus är en återkommande 

prestation som spelar en framträdande roll i de flesta situationer. Att göra genus innebär att 

skapa skillnader mellan kvinnor och män. Dessa skillnader ses sedan som uttryck för könens 

essentiella olikhet när de i själva verket är socialt konstruerade. Genusstrukturer upprätthålls i 

praktiken, när män beter sig manligt och kvinnor beter sig kvinnligt.  

            West och Zimmerman gör en teoretisk distinktion mellan kön, könskategori och 

genus. Kön bestäms utifrån socialt accepterade kriterier för att klassificera nyfödda som 

antingen pojkar eller flickor. Kriterierna utgörs av barnets genitalier och 

kromosomuppsättning, som i vissa fall kan vara mostridande. Med könskategori menas vilket 

kön vi uppfattas ha av andra. Eftersom vi vanligtvis är ovetandes om en annan persons 

genitalier eller kromosomuppsättning görs bedömningen utifrån socialt bestämda 

identifikatorer som indikerar en persons tillhörighet i respektive könskategori (1987: 127). 

Män har kort hår och bär kostym, kvinnor har långt hår och bär klänning etc.  
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             Poängen med denna särskiljning mellan kön och könskategori är att de inte behöver 

överensstämma. West och Zimmermans artikel byggs upp kring en fallstudie om transsexuella 

Agnes, som uppfostrades som pojke men anammade en kvinnlig identitet vid sjutton års ålder. 

Hennes historia tydliggör hur genus skapas genom interaktion och på samma gång 

strukturerar interaktion (1987: 131). Agnes svåraste uppgift i eftersträvandet att uppfattas som 

kvinna var inte att se ut som en, utan att bete sig som en normal, ’naturlig’, kvinna. 

Kvinnlighet är mer än en samling egenskaper eller förhållningsregler som kan sammanfattas i 

en guidebok. Sådana källor kan ge exempel på beteenden som markerar kvinnlighet, men de 

är alltid otillräckliga, och för att de ska vara framgångsrika behöver de finjusteras för att passa 

tillfället och modifieras eller omvandlas om situationen så begär. Samma sak gäller 

naturligtvis för manlighet. Att göra genus handlar om att hantera sådana situationer så att ens 

beteende ses som passande med ens könskategori (ibid.: 135). Därför talar man om genus som 

en situationsbunden prestation (situated accomplishment). Vad som anses manligt respektive 

kvinnligt är komplext, sällan entydigt och beroende av kontexten. Analysen av genus måste 

därför kopplas till tid, rum och kontext för att uttrycken för genusarbetet ska tolkas korrekt.  

          Vi agerar ofta med andras potentiella bedömning av vårt beteende i åtanke, vare sig de 

är närvarande eller inte. Detta kallar West och Zimmerman för accountability och är en viktig 

förutsättning för upprätthållandet av genus. När vi agerar med genusrelaterade förväntningar i 

beaktning så gör vi genus (1987: 136). Detta görs på ett individuellt plan men har också en 

interaktionell och en institutionell sida. För även om det är individer som gör genus, så gör de 

det med hänsyn till andras förväntningar, och dessa förväntningar, dvs. normer kring manligt 

och kvinnligt, är institutionella till sin karaktär (ibid.: 137). Idén om att det finns två, och 

endast två, kön och att dessa är essentiellt olika har institutionaliserats på en mängd olika sätt. 

Könsspecifika parfymer, cyklar och offentliga toaletter är högst substantiella uttryck för detta. 

Ett annat exempel på hur genus strukturerar interaktion och på samma gång produceras 

genom den är hur heterosexuella individer väljer partner. Män är i genomsnitt större och 

starkare än kvinnor, detta betyder däremot inte att alla män är större än alla kvinnor. Men det 

är ytterst ovanligt att kvinnan i ett heterosexuellt par är större än mannen. Ofta är hon också 

yngre trots att ålder får anses vara relativt jämnt fördelat mellan könen. Så skulle en situation 

uppstå där styrka eller erfarenhet efterfrågas är ofta mannen i förhållandet bäst lämpad att axla 

ansvaret. På så vis reflekterar paret den idealiserade bilden av manligt och kvinnligt och 

bidrar samtidigt till att upprätthålla dessa idéer (ibid.: 138).  
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            Kan vi då undvika att göra genus? Enligt West och Zimmerman är svaret nej, så länge 

samhället är uppdelat utifrån ’essentiella’ skillnader mellan kvinnor och män och indelning i 

en könskategori är obligatoriskt (1987: 137). I ett annat stycke poängterar de att görandet av 

genus inte alltid innebär att leva upp till normativa föreställningar om manlighet och 

kvinnlighet utan att agera ”at the risk of gender assessment” (ibid.: 136). En individ som i ett 

samhälle har placerats i en könskategori kommer alltid att bedömas utifrån denna 

kategorisering, den kan leva upp till förväntningarna eller misslyckas kapitalt, men den 

kommer alltid att göra genus. Men om det inte längre finns något som skiljer män och 

kvinnors beteende åt, hur länge kan då denna skillnad bestå? West och Zimmermans teori har 

kritiserats för att vara för statisk med liten plats för förändringsmöjligheter. Francine Deutsch 

(2007) argumenterar för att man bör skilja på att göra skillnad mellan könen och att reducera 

denna skillnad, ’doing gender’ och ’undoing gender’. Kvinnor som är aggressiva skulle kunna 

vara ett exempel på det senare. Även om deras aggressivitet ofta osynliggörs eller fördöms, 

eftersom aggressivitet är förknippat med manlighet (Kiesling, 2007), så bidrar deras beteende 

till att undergräva föreställningen om att män är aggressiva och kvinnor är det inte.  Detta kan 

jämföras med Judith Butlers (1990) begrepp subversiva handlingar. Genom att medvetet bryta 

mot genusförväntningar i till exempel dragshows blottläggs genusattributen som 

konstruktioner vilket kan bidra till att förändra dem. Butler har en liknande syn på genus som 

West och Zimmerman, men de närmar sig genus från olika håll. Butler med avstamp i 

diskursen (struktur) och West & Zimmerman från den aktörorienterade etnometodologin. Det 

är därför lite oväntat att det är Butler som tillskriver individen störst förändringspotential.  

 

3.2 Maskuliniteter 

R.W. Connell anser att man bör prata om flera maskuliniteter, snarare än en maskulinitet, och 

studera deras inbördes relation (Connell, 1995: 114). Hon lanserade begreppet hegemonisk 

maskulinitet som har fått stort genomslag inom forskningsfältet. Jag gör i uppsatsen ingen 

teoretisk distinktion mellan manlighet och maskulinitet. Connell lånar begreppet hegemoni 

från Antonio Gramscis klassanalys, där det står för hur de dominerande skikten i samhället 

befäster sin position inte bara genom våld utan också genom att förmå de dominerade skikten, 

dvs. arbetarklassen, att acceptera ordningen som det ’förnuftiga’ sättet att organisera 

samhället. Connell definierar hegemonisk maskulinitet som ”den konfiguration av 

genuspraktik som innehåller det för tillfället accepterade svaret på frågan om patriarkatets 

legitimitet” (1995: 115). Det innebär inte att de mest iögonfallande bärarna av hegemonisk 
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maskulinitet alltid är de mäktigaste. Det är ett ideal som få män utanför fiktionens värld lever 

upp till. Men för att hegemoni ska kunna skapas behöver det finnas ett samband mellan 

kulturella ideal och institutionell makt.  

          Svaret på patriarkatets legitimitet förändras alltså över tid och olika skillnader mellan 

män och kvinnor betonas. Men den hegemoniska manligheten konstrueras också i relation till 

andra män. Connell ser maskulinitet som ett hierarkiskt system bestående av en dominant 

(hegemonisk), en underordnad och en delaktig position. I vår tids västerländska samhälle är 

det enligt Connell framförallt den homosexuella manligheten som underordnas den 

heterosexuella, men även heterosexuella män underordnas den hegemoniska manligheten. Det 

är de som kallas fjolla, fegis, morsgris, osv. Att vara omanlig, feminin, utgör den symboliska 

grunden för smutskastandet. Få män lever upp till den hegemoniska manlighetens ideal eller 

deltar i dess praktiker. Trots detta drar majoriteten av män fördel av denna hegemoni eftersom 

de i egenskap av män vinner på kvinnornas underordnade ställning (Connell, 1995: 116).  

            Att den hegemoniska maskulinitetens, i betydelsen det kulturellt dominerande 

manlighetsidealet, främsta uttryck är förtrycket av homosexuella känns inte applicerbart på 

dagens Sverige, men så är begreppet också definierat som en historiskt föränderlig process. 

Det är dock svårt att identifiera ett nutida svenskt manlighetsideal som skulle legitimera 

patriarkatet, då det får sägas råda bred konsensus ifråga om patriarkatets illegitimitet. 

Begreppet har också kritiserats för sin otydlighet och svårighet att operationalisera (Wetherell 

& Edley, 1999; Kiesling, 2007). Det jag däremot tar vidare till analysen är Connells förståelse 

av maskulinitet som ett hierarkiskt system bestående av flera olika maskuliniteter. 

           Jämte Connell är James Messerschmidt en av auktoriteterna inom mansforskningen, 

speciellt inom det kriminologiska fältet. Utifrån West och Zimmermans syn på genus har han 

studerat relationen mellan maskulinitetet och kriminalitet, framförallt våldsbrott 

(Messerschmidt, 1993; 2000; 2004). Hans begrepp strukturerad handling refererar till hur 

individen och sociala strukturer påverkar varandra i ett växelspel. Samhällsstrukturer, som 

mäns överordning över kvinnor, påverkar hur individer beter sig, och deras beteende 

reproducerar sedan i sin tur dessa strukturer. Enligt honom kan brott utgöra en resurs för att 

göra manlighet i brist på andra möjligheter såsom karriär eller utbildning (Messerschmidt, 

1993: 182).  

          Men även om vi kan göra genus på en mängd olika sätt, varav brott kan vara ett, så är 

språket det vanligaste och mest effektiva verktyget i genusarbetet. Att använda språket för att 

sammankoppla ens handlingar med kulturella genusförväntningar är särskilt relevant när 
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individer, likt gärningsmännen i min undersökning, ställs till svars för sitt beteende 

(Messerschmidt, 2000). Hur detta kan analyseras behandlas i metodavsnittet. Men innan vi 

kan analysera hur gärningsmännens tal förhåller sig till kulturella genusförväntningar behöver 

vi fastställa vad dessa är. Syftet med nästa stycke är därför att undersöka vad som förknippas 

med manlighet idag. Detta har delvis redan behandlats i samband med Connells begrepp 

hegemonisk maskulinitet, men för att fungera som analytiskt verktyg, eller idealtyp för att 

använda weberiansk terminologi, behöver det lite mer kött på benen. 

  

3.3 Manlighetsideal 

I en inflytelserik artikel från 1976 formulerade den amerikanske psykologen Robert Brannon 

fyra regler för den manliga könsrollen. De är inte menade att beskriva ’den typiske mannen’ 

utan en social konstruktion, ett traditionellt manlighetsideal likt Connells begrepp hegemonisk 

maskulinitet. Artikeln är svår att få tag på men reglerna har återgetts i ett antal andra 

publikationer. Den första och mest övergripande regeln är No Sissy Stuff. Det kan översättas 

till ’inget fjolleri’ och utgår ifrån att en riktig man undviker allt som kan antyda kvinnlighet 

(Hong, 2000: 272). Scott Kiesling (2007: 655) poängterar att män och manlighet inte är 

samma sak och även om det finns en koppling så är inte allt män gör manligt och allt manligt 

utförs inte nödvändigtvis av män. Manlighet är ett sätt att tänka, göra och vara som 

stereotypiskt förknippas med män.  De flesta företeelser i samhället är genuskodade, dvs. att 

de stereotypiskt förknippas med ett kön. Den första regels logik är alltså att ju färre feminint 

kodade beståndsdelar som ingår i ens beteenderepertoar, desto manligare är personen.  

          Den andra regeln lyder Be a Big Wheel och innebär att män bör sträva efter rikedom, 

status, och makt. Manlighet enligt detta kriterium mäts i termer av framgång, beundran och 

dominans vilket leder till att alla sfärer i en mans liv kan ta sig formen av en tävling (Hong, 

2000: 273). Att vara framgångsrik i sport eller yrkeslivet förstärker ens manlighet men 

kriteriet är applicerbart på en mängd olika situationer. Att vara den som kontrollerar 

situationen är ett tecken på manlighet. Därför kan detta ideal vara en källa till konflikt då flera 

personer konkurrerar om att vara situationens ’Big Wheel’.  

          Regeln Be a Sturdy Oak syftar till att en riktig man är oberoende, kontrollerad och visar 

varken känslor eller sårbarhet. Uttrycket betyder ordagrant ”var en kraftig ek” men på svenska 

används ofta andra solida objekt som metaforer. En ”klippa” är någon man kan lita på när 

man behöver hjälp men som själv aldrig behöver någon annans hjälp och ett ”stenansikte” är 

någon som inte visar några känslor. En riktig man försörjer och beskyddar sina nära men är 
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samtidigt oberoende. Han är också obeveklig, i kontroll över såväl yttre omständigheter som 

inre känsloliv (Hong, 2010: 274).  

          Den fjärde och sista regeln, Give ’em Hell, ungefär ’låt dem se på fan’, innebär att en 

riktig man är modig, risktagande och ger järnet i alla lägen. Han är även aggressiv om så 

behövs för att försvara det han värdesätter. Det kan vara sin eller närståendes heder, nation, 

religion eller fotbollslaget han hejar på (ibid.: 276). 

 

3.4 Sammanfattning 

Genus produceras och reproduceras när individer agerar med andras potentiella bedömning i 

åtanke. Det finns ett socialt tryck att bete sig i linje med genusförväntningarna, när någon 

beskrivs som ’en riktig man’ är det vanligtvis en komplimang, medan ’okvinnlig’ ofta är en 

förolämpning. Därför tenderar män att bete sig manligt och kvinnor kvinnligt. Detta leder till 

att genusstrukturerna reifieras, skillnaderna i män och kvinnors beteende ses som uttryck för 

deras essentiella olikhet. Manlighet kan ses som hierarkiskt system där konkurrerande 

manlighetsideal strävar efter att uppnå hegemoni. Enligt det traditionella manlighetsideal som 

skisserades ovan är en ’riktig’ man dominant, oberoende, aggressiv och undviker allt som kan 

antyda kvinnlighet. Sammantaget utgör dessa fyra regler ett traditionellt manlighetsideal 

vilket jag kommer att använda som en idealtyp för att analysera hur gärningsmännens 

berättelser relaterar till kulturella uppfattningar om manlighet. I verkligheten är förstås dessa 

uppfattningar mycket komplexare och fragmentiserade. Denna idealiserade form av 

traditionell manlighet är i dag starkt ifrågasatt av konkurrerande manlighetsideal som betonar 

samarbete, empati och ett avståndstagande från våld. Jag anser dock att detta manlighetsideal 

fortfarande gör sig gällande i dagens Sverige, framförallt när det kommer till sambandet 

mellan den sociala konstruktionen av manlighet och våld. 

 

4. Metod 

4.1 Material och tillvägagångssätt 

Mitt material består av 16 mäns tal om sitt eget våldsanvändande såsom det har nedtecknats i 

polisförhör och rättegångar. Dessa män har åtalats, erkänt och dömts för misshandel av en 

annan obekant man. Gärningsmännens utsagor har nedtecknats mellan 2008 och 2012, och 

deras ålder var vid tillfället mellan 16 och 31 år. De har valts ut i egenskap av att de är män 

eftersom att jag är intresserad av föreställningar om manlighet och våld och relationen dem 
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emellan. Jag betraktar däremot inte dessa män som en särskild kategori våldsamma män vars 

manlighetskonstruktion jag är ute efter att särskilja från icke våldsamma mäns. Anledningen 

att jag har valt män som erkänt misshandel är för att detta ger mig möjlighet att studera hur 

män pratar om, ger mening åt och legitimerar sitt eget våldsanvändande. Totalt rör det sig om 

12 fall, varav fyra fall har två gärningsmän. För varje gärningsman har jag minst ett 

polisförhör. För varje fall har jag en dom där domslut, vittnesmål från tilltalad, målsäganden 

och vittnen samt tingsrättens bedömning är sammanfattade. Jag använder mig dock endast av 

gärningsmännens uttalanden.  

          Materialet har samlats in genom sökning efter domar under kapitel 3, brott mot liv och 

hälsa, i brottsbalken på plats i Stockholms tingsrätts målhanteringssystem Vera. Sökresultatet 

har sedan gallrats för att hitta fällande misshandelsdomar där den åtalade och målsägande är 

män. Med brottmålsnumret kan sedan domen beställas elektroniskt från tingsrättens hemsida. 

Utifrån informationen i domen gallrades materialet en gång till för att sortera ut fall där den 

åtalade faktiskt nekade, inte var svensk medborgare eller åtalet avskrevs. Av 47 domslut 

valdes 12 ut där förhörsprotokollet med den misstänkte ur förundersökningen begärdes ut från 

tingsrätten.  

          Undersökningens fokus ligger på polisförhören, vad som sagts i rättegångar har använts 

som komplement. Polisförhören är s.k. konceptförhör vilket innebär att de nedtecknas 

fortgående och är skrivna i tredje person. Ett exempel: ”Henrik tog då tag runt killens hals och 

sa att han skulle lugna ned sig. Henrik höll i honom några sekunder”. Det är förhörsledaren 

som håller i pennan, men det är gärningsmannens berättelse. För en utförligare diskussion om 

materialet, se punkt 4.4.   

 

4.2 Metodologiska utgångspunkter 

Tidigt ställdes jag inför problemet hur jag skulle förhålla mig till faktumet att 

gärningsmännens berättelser i många fall skiljde sig åt från de versioner av händelsen som 

gavs av målsäganden, vittnen och slutligen tingsrättens bedömning. Vilken av dessa skulle jag 

använda som facit, vilken skulle jag se som den ’korrekta’ beskrivningen av vad som 

verkligen hände? En lösning skulle kunna vara att förhålla mig till dessa versioner som 

individers olika subjektiva upplevelse av samma händelse. Samtidigt ställde jag mig ytterst 

tveksam till att männens berättelser var sanningsenliga beskrivningar av hur de upplevde 

situationen. Inom narrativ kriminologi betraktar man berättelser (narrativ) om brott som 

intressanta studieobjekt i sig själva, oavsett om de är sanna eller inte. En berättelse, falsk eller 
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sann, reflekterar den komplexa och växelverkande relationen mellan värderingar, identiteter, 

kultur och samhälle (Sandberg, 2010: 448). För även en person som ljuger “applies cultural 

forms and interpretative resources that, in themselves, are neither true or false, but simply 

exist” (Talja, 1999: 472). Problemet med utsagornas sanningshalt undveks således genom att 

varför-frågor ersattes med hur-frågor. Narrativ kriminologi är en relativt ny och framväxande 

ansats, men den bygger på insikter från etablerade forskningstraditioner såsom narrativ 

forskning, samtalsanalys, etnometodologi och diskursanalys. Uppsatsen är därför, direkt eller 

indirekt, influerad av alla dessa. 

  

4.2.1 Narrativ kriminologi 

Lois Presser banade väg för detta forskningsfält med hennes artikel ”The narratives of 

offenders” (2009). Där beskriver hon hur man inom kriminologin förhåller sig till narrativ på 

tre olika sätt. Det första synsättet behandlar narrativ som en deskriptiv beskrivning som kan 

ge insikt i den kombination av händelser och förutsättningar som tenderar att resultera i 

kriminalitet. Det andra synsättet använder narrativen för att undersöka hur gärningsmännen 

ser (eller såg) på världen. På så sätt kan man belysa hur olika tolkningar kan resultera i 

laglydighet respektive kriminalitet. Det tredje synsättet, vilket är det Presser argumenterar för 

och som denna uppsats delar, utgår ifrån antagandet att våra erfarenheter alltid 

medvetandegörs och vägleder oss genom hur de tolkas symboliskt, dvs. genom språket. 

Presser kallar detta en konstitutiv syn på narrativ (2009: 184). Den mening vi tillskriver det 

förflutna är en grundläggande del av vårt identitetsskapande och påverkar därmed de val vi 

gör i nuet och i framtiden. Narrativ är därför viktiga för kriminologer att studera, inte för att 

de ger en sann bild av vad som verkligen hände, utan för att de influerar framtida beteende 

(ibid.: 184).  

          Ett narrativ kan förstås som kronologiskt ordnade uttalanden om händelser upplevda, 

eller handlingar utförda, av en eller flera huvudpersoner. Ofta är talaren narrativets 

huvudperson, men inte alltid. (Presser, 2009: 178). Narrativets mening, dess poäng, ligger i 

den tidsmässiga sorteringen av händelser; först a sedan b. Jens Brockmeier (2004: 298) menar 

att narrativet gör sin poäng eftersom den senare händelsen inte logiskt följer den första. Om 

exempelvis en medlem i Anonyma Alkoholister säger ”jag började dricka, sen förlorade jag 

jobbet vilket ledde till att jag drack ännu mer” är narrativets poäng att alkohol kan skapa 

sociala problem vilka i sin tur kan leda till ökad alkoholkonsumtion. Genom den kronologiska 
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sorteringen av händelser görs implicita ställningstaganden om orsak och verkan. Därför är 

narrativets poäng alltid en moralisk hållning (Presser, 2010: 433).  

  

4.2.2 Etnometodologi och ’accounts’ 

Inom etnometodologin betraktar man den sociala ordningen som skapad intersubjektivt 

genom att dess medlemmar förmedlar för varandra sin förståelse av vad som pågår. Tal ses 

som språkhandlingar vilka bör analyseras som symboliska resurser använda för att utföra 

specifika uppgifter (Wetherell & Edley, 1999: 7; se även Aspers, 2011). Gärningsmännen i 

min undersökning använder språket för att förklara sig i en situation där deras handlingar har 

lett till sanktioner från samhällets sida.  

          Gärningsmännens utsagor kan då analyseras utifrån begreppet ’accounts’, legitimerande 

förklaringar. Begreppet introducerades av Scott och Lyman som definierar accounts som 

”verbala uttalanden från en social aktör till en annan i syfte att förklara ifrågasatt beteende” 

(1968: 46, min översättning). De skiljer på två sorters accounts: rättfärdiganden och 

urskuldande. Med rättfärdigande menas att man tar fullt ansvar för handlingen ifråga, men 

avvisar att handlingen skulle vara fel. Antingen för att ingen kom till skada eller för att de 

som kom till skada ’förtjänade’ det. Urskuldande å andra sidan innebär att man erkänner att 

handlingen var fel men förnekar fullt ansvar. Att hävda att det var en olyckshändelse, att man 

agerade utifrån felaktig information, inte visste att ens handlingar skulle få de 

konsekvenserna, inte hade full kontroll över sina handlingar eller att skylla på någon annan är 

olika sätt att avsäga sig fullt ansvar (ibid.: 47). Accounts är socialt accepterade förklaringar 

som neutraliserar en handling eller dess konsekvenser när dessa har ifrågasatts. Genom att ett 

account godtas återupprättas den sociala ordningen. Eftersom att de legitimerande 

förklaringarna måste vara socialt accepterade blir kontexten i vilken förklaringen ges viktig. 

Att rättfärdiga en misshandel med att offret var ett ’djurgårdssvin’ kan fungera när åhörarna är 

kompisarna i AIK-klacken, men knappast i ett polisförhör. Likaså är urskuldanden som 

refererar till att man var berusad mer gångbara idag än att man var ’besatt av djävulen’. När 

en aktör skapar ett account så uppvisar den sin kunskap om ideala sätt att handla och ideala 

anledningar att handla som de gjort och kan därför analyseras för att studera människors 

användning av kulturellt inbäddade normativa förklaringar (Orbuch, 1997: 460). 
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4.2.3 Diskursanalys 

Att något är kulturellt inbäddat implicerar ett kollektivt meningsskapande vilket 

diskursanalytiker är särskilt intresserade av. Diskursanalys är ingen enhetlig ansats, 

gemensamt är däremot utgångspunkten att språket inte neutralt speglar vår sociala verklighet 

utan spelar en aktiv roll i skapandet och förändringen av den (Winther m.fl., 2000: 7). En 

diskurs kan ses som en ’kodnyckel’ som skapar ordning och mening i tillvaron. Sättet vi talar 

om, eller ’kodar’, verkligheten skiljer sig åt mellan olika sociala domäner. Samma fenomen 

kan tolkas radikalt annorlunda utifrån t.ex. en ’religiös diskurs’ respektive en ’marxistisk 

diskurs’. Beroende på tolkning blir vissa former av handling naturliga och andra otänkbara. 

Diskurser får därmed konkreta sociala konsekvenser (Winther m.fl., 2000: 12).  I uppsatsen 

definieras diskurser som ”talordningar och logiker som bestämmer gränserna för vad som är 

socialt och kulturellt accepterat som ’sant’, ’trovärdigt’, ’förnuftigt’, ’gott’, med mera” 

(Börjesson, 2003: 21). Om vi återvänder till Brockmeiers (2004) observation att narrativets 

mening ligger i att händelse b inte logiskt följer av händelse a menar jag att diskursen gör 

denna händelsekedja inte bara begripbar, utan självklar. ’Rimligheten’ i uttalandet från den 

fiktive AA-medlemmen ovan bygger på en kollektivt delad förståelse av alkohol och 

beroende. 

          Den inriktning inom diskursanalysen som lämpar sig bäst för denna undersökning är 

diskurspsykologin. Trots namnet ligger inte fokus på inre psykiska förhållanden, utan istället 

på att studera hur människor i social interaktion strategiskt använder sig av tillgängliga 

diskurser för att framställa sig själva och världen på ett visst (fördelaktigt) sätt och vilka 

sociala konsekvenser det får. Aktören tilldelas en mer självständig och aktiv roll i förhållande 

till diskurserna än i andra inriktningar inom diskursanalys (Winther m.fl., 2000: 14). Potter 

och Wetherell (1987) har varit tongivande inom denna inriktning. De använder sig av 

begreppet tolkningsrepertoar, vilket definieras som ”en uppsättning begrepp eller metaforer 

som används för att beskriva och värdera handlingar eller händelser” (s. 138, min 

översättning). Begreppet kan likställas med diskurs, men betonar dess flexibilitet och lokalt 

präglade användning. För även om diskursen är given på förhand så tillåter mångfalden av 

diskurser individen att, likt en dansare som koreograferar en personlig dans utifrån 

förutbestämda danssteg, i talet konstruera olika versioner av verkligheten.  

          Eftersom denna uppsats har ett genusperspektiv är utgångspunkten att de diskursiva 

resurser som individen har tillgång till är beroende av dennes placering i en könskategori. Om 
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en utsaga faller inom ramen för vad som är kulturellt accepterat som ’sant’ eller ’gott’ beror i 

vissa fall på om talaren är man eller kvinna. 

          Scott Kiesling (2005) har studerat hur mäns tal formar och formas av kulturella 

manlighetsdiskurser. Dessa diskurser beskriver idealiserade former av manlighet som män bör 

uppvisa. De reflekteras i mäns egna uppträdanden såväl som i mer allmänna kulturella 

framföranden som till exempel film och litteratur. En av de fyra amerikanska 

manlighetsdiskurser han identifierar handlar om dominans. Att vara manlig inom denna 

diskurs är att vara stark, dominant och att ha kontroll, framförallt i jämförelse med kvinnor, 

men också i relation till andra män (s. 696). Hans definition av manlighet blir därför ”sociala 

uppträdanden som semiotiskt länkar det uppträdande subjektet till män, och inte till kvinnor, 

genom kulturella diskurser” (ibid.: 700, min översättning). 

 

4.3 Analytiskt tillvägagångssätt 

Jag kommer att analysera gärningsmännens berättelser som accounts, normativa förklaringar 

till ifrågasatt beteende, utifrån den etnometodologiska förståelsen av tal som språkhandlingar. 

Vilket betyder att jag undersöker vad gärningsmännen åstadkommer med sättet som de 

beskriver händelsen. Utgångspunkten är att deras berättelser säger lika mycket om dem själva 

och den situationella och kulturella kontexten som själva händelsen de beskriver. Framförallt 

är jag intresserad av hur de legitimerar våldet, vilken mening de tillskriver det och hur detta 

påverkas av det faktum att de är män. Jag grundar analysen av det senare på en syn på genus 

som en situationsbunden prestation (West & Zimmerman, 1987).  

          Denna prestation sker däremot inte i ett vakuum utan är beroende av en kulturell 

kontext. Jag delar Kieslings uppfattning om att manlighet är lokaliserad mellan sociala 

uppträdanden och kulturella diskurser (2007: 659). Jag betraktar den idealtyp för en 

traditionell manlighet som beskrevs i teoriavsnittet som en kulturell manlighetsdiskurs och 

analyserar hur gärningsmännens tal förhåller sig till den. Moraliska ställningstaganden i fråga 

om våld analyseras främst med tidigare forskning i beaktning. Diskurser identifieras som de 

explicita eller implicita antaganden om hur världen är beskaffad och hur människor bör agera 

som gör gärningsmännens berättelse ’logisk’, ’trovärdig’ och/eller ’rätt’.  

          Källmaterialet har lästs, kodats och lästs om flera gånger innan frågeställning och 

angreppssätt fixerades. En första hypotes var att männens uttalanden skulle skilja sig åt 

mellan polisförhör och rättegång på grund av dess olikartade sociala kontext. Jag kunde 

däremot inte se någon skillnad mellan dem varför de betraktas som likvärdiga. Slutligen 
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kodades materialet utifrån fem olika teman: våldets prolog, beskrivning av våldet, beskrivning 

av sig själv, beskrivning av den andre och våldets epilog. Under dessa rubriker kopierade jag 

stycken ur materialet som bedömdes intressant. Våldets prolog, hur de beskriver det 

händelseförlopp som resulterade i misshandeln, analyserades för att se hur de legitimerade 

våldet.  Hur de skildrar våldet i sig ger information om vilken mening de tillskriver våldet. 

Sättet de beskriver sig själv och andra är av intresse framförallt ur ett genusperspektiv. 

Våldets epilog utlämnades från analysen pga. utrymmesbrist. Utifrån dessa teman sorterades 

materialet i kategorier som kunde abstraheras till andra ordningens konstruktioner (Aspers, 

2011: 47). Till exempel delades sättet som gärningsmännen legitimerade sitt våld in i tre 

kategorier, Skydda dina nära, Klara dig själv och Ta ingen skit. Dessa relaterades sedan till 

tidigare forskning och teoretiska begrepp som idealtypen för ett traditionellt manlighetsideal 

och rättfärdiganden/urskuldanden.  

  

4.4 Reliabilitet och validitet 

Utifrån vald frågeställning och angreppssätt har mitt källmaterial både förtjänster och 

problem. Mitt material är ”naturligt förekommande” (Winther m.fl., 2001: 117), vilket är en 

fördel eftersom jag som forskare inte varit delaktig i skapandet av materialet och därmed inte 

riskerar att påverka det. I många andra studier har gärningsmännen aktivt valt att bli 

intervjuad av forskaren, vilket kan leda till ett skevt urval. Men att jag som forskare inte varit 

närvarande får också negativa konsekvenser för uppsatsens trovärdighet. För det första så är 

kontexten viktig för hur narrativet kommer att se ut, men jag vet till exempel inte vilka som 

var närvarande vid rättegången och vilken relation de hade till gärningsmannen.  

          Hur ett polisförhör ska genomföras och dokumenteras är reglerat i lagen. Bland annat 

fastslås det att den misstänktes utsaga ”i de delar den anses böra intagas i protokollet, 

återgivas i så nära överensstämmelse som möjligt med det talade ordet” (FUK 1947: 948 22 § 

2 st.). Då det som sägs i förhöret med den misstänkte ingår i det material som ger underlag för 

åklagarens beslut om åtal, är det av stor vikt att det som sägs under dessa förhör noggrant 

dokumenteras av förhörsledaren. Men allt som sägs under förhörhet kommer inte med i 

protokollet. En annan nackdel med mitt material är alltså att vad som nedtecknas och vad som 

bedöms som ointressant står bortom min kontroll. Ju fler filter det finns mellan källan 

(gärningsmännens utsagor) och analysen (min tolkning av gärningsmännens utsagor) desto 

större är risken för förvrängning. Till risken att jag felaktigt tolkar vad gärningsmannen menar 
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får vi därför lägga till risken att förhörsledaren/rättegångsnotarien feltolkar. Detta kan i 

polisförhören delvis motverkas av att ett förhörsprotokoll måste godkännas av den hörde.       

          Vidare så finns det risk för att mina urvalskriterier ger en skev bild av hur män pratar 

om sitt våld. Att gärningsmännen har erkänt innebär sannolikt att de anser att de hade legitima 

anledningar att handla som de gjort. Men det andra urvalskriteriet (som kom till före valt 

angreppssätt), den fällande domen, innebär att tingsrätten inte delar denna uppfattning. 

Urvalskriterierna kan därför vrida materialet åt ’ohållbara försvar av våld’.  

          Det har tidigare argumenterats för att huruvida gärningsmännen ljuger eller inte är 

ointressant för undersökningen eftersom fokus inte ligger på vad som egentligen hände utan 

gärningsmännens användning av kulturellt inbäddade normativa förklaringar. Det bör därför 

understrykas att när jag redogör för en händelse, är det inte den ’faktiska händelsen’ som 

beskrivs utan ’gärningsmannens version av händelsen’. 

 

4.5 Etiska överväganden 

Vetenskapsrådet (2002) har utformat fyra huvudkrav gällande individskyddskravet i 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Det första huvudkravet är 

informationskravet, forskaren ska informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om 

deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Detta krav beror på 

hur pass aktiva undersökningsdeltagarna är. Är de, som i mitt fall, hämtade ur redan 

existerande myndighetsregister får frågan om och i så fall hur information ska lämnas 

bedömas från fall till fall. Jag har beslutat för att inte informera de inblandade i denna 

undersökning. Detta grundar jag på att de är passivt deltagande, baserat på deras medverkan i 

offentliga handlingar, samt att deras medverkan anonymiseras. På grund av detta kommer det 

andra huvudkravet, samtyckeskravet, ej heller att beaktas. Däremot blir det tredje 

huvudkravet, konfidentialitetskravet av största vikt. Detta krav stipulerar att ”uppgifter om 

alla i en undersökning ingående personer skall ges största möjliga konfidentialitet och 

personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem” 

(Vetenskapsrådet, 2002: 12). Därför är alla namn i undersökningen fingerade. Även 

nyttjandekravet kommer tas hänsyn till vilket innebär att ”uppgifter insamlade om enskilda 

personer får endast användas för forskningsändamål.” (Vetenskapsrådet, 2002: 14). 
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5. Analys 

I det här kapitlet analyseras gärningsmännens berättelser utifrån de insikter och teorier som 

lyfts fram i tidigare avsnitt. Kapitlet är indelat i tre delar. Först analyseras hur 

gärningsmännen legitimerar sitt beteende. Följande stycke behandlar hur gärningsmännen 

beskriver sitt våld och vilken mening de tillskriver det. I det sista stycket undersöks hur 

gärningsmännen positionerar sig själva och andra i dessa berättelser. Ett övergripande tema är 

hur deras tal formas, dels av situationens speciella karaktär, dels av kollektivt delade 

föreställningar om manlighet, våld och moral. När citat används i analysen framgår det 

varifrån det kommer genom att namn, fall och dokument noteras på följande sätt: (Henrik, 

9p). P står för polisförhör och R för rättegång. Nedan följer en kort introduktion till de 12 fall 

och 16 gärningsmän som utgör materialet. Observera att namnen är ändrade. 

1. Niklas, 20, åtalades för att ha utdelat två knytnävslag i målsägande Philips ansikte. 

Misshandeln ägde rum på Sveavägen i Stockholm. 

2. Roberto, 19, och Tony, 18, åtalades för att gemensamt och i samråd ha misshandlat 

målsägande Anders genom att ha sparkat och slagit honom. Till följd av misshandeln blev 

målsäganden avsvimmad och fick ett flertal skador. Detta hände vid T-centralens station samt 

ombord på tunnelbanevagnen.  

3. Erik, 16, åtalades för misshandel genom att ha sparkat och knäat målsägande Johan i ansiktet 

så att smärta och skada uppstått. Detta skedde på Östra Real gymnasiums fotbollsplan. 

4. Kristian, 18, och Malek, 18, åtalades för grov misshandel genom att gemensamt och i 

samförstånd ha sparkat, stampat samt slagit två personer vid McDonalds Norrmalmstorg.  

5. James, 19, och Pontus, 17, åtalades för att under en lägenhetsfest i Sickla ha misshandlat 

målsägande Gustav.  

6. Mårten, 31, åtalades för grov misshandel genom att ha slagit ett ölglas i ansiktet på 

målsägande Dan så att skada, blodvite samt smärta uppstått.  Misshandeln ägde rum på en 

restaurang på Södermalm. 

7. Viktor, 19, åtalades för misshandel genom att ha utdelat slag och sparkar på målsägande Peter 

utanför en nattklubb på Stureplan. 

8. Desmond, 20, åtalades för misshandel på Sveavägen genom att ha slagit målsägande Lennart i 

ansiktet så att kraftig smärta uppstod.  

9. Henrik, 18, åtalades för misshandel genom att bakifrån ha lagt sin arm runt målsägande Jerrys 

hals och klämt åt med följd att målsägande förlorade medvetande, föll till marken och slog i 

huvudet så att smärta och svullnad uppstått. Samt att med knuten högerhand ha slagit 

målsägande Robert på näsan så att smärta och blodvite uppstod.  

10. Daniel, 19, och Alexander, 17, åtalades för att tillsammans ha misshandlat målsägande Paolo 

genom att utdela slag och sparkar så att smärta och blodvite uppstod. 

11. Dimitri, 31, åtalades för misshandel genom att bl.a. tilldelat målsägare Sergej flertalet slag mot 

ansiktet samt sparkat målsägaren i magen när denne låg ner, vilket orsakade smärta och skada. 

Detta skedde på ett vandrarhem i centrala Stockholm.  

12. Emil, 25, åtalades för misshandel genom att på färjan Birka Paradise ha slagit en stol i 

målsägande Pers ansikte så att smärta samt skada uppstått.  
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5.1 Våldets legitimering 

Gärningsmännens beskrivning av händelseförloppet som kulminerade i misshandeln kan läsas 

som olika accounts, legitimerande förklaringar, till varför berättaren tog till våld. Utifrån 

antagandet att gärningsmannen är socialt kompetent och söker förklara sitt beteende för en 

utomstående åhörare kan deras utsagor sägas spegla berättarens uppfattning om i kontexten 

delade föreställningar om legitima sätt att handla och legitima anledningar att handla så som 

de har gjort.  

          De förklaringar till våldet som gärningsmännen angav kan delas in i tre olika kategorier 

som enligt min mening alla relaterar till det traditionella manlighetsideal som beskrevs i 

teoriavsnittet. Jag tolkar det därför som att gärningsmännen gör manlighet genom att de 

använder språket för att koppla samman sina handlingar med kulturella genusförväntningar 

(Messerschmidt, 2000). Dessa kategorier/ideal har jag valt att kalla Skydda dina nära, Klara 

dig själv och Ta ingen skit. Alla är dock beroende av idealet ”Give ’em Hell” (Hong, 2000: 

276), som säger att en riktig man är risktagande och aggressiv om det behövs för att försvara 

det han tror på. 

  

5.1.1 Skydda dina nära 

I denna kategori rättfärdigas våldet genom att det används för att hjälpa kompisar i nöd. 

Gärningsmännen positionerar sig på så vis som beskyddare vilket relaterar till regeln ”Be a 

Sturdy Oak” (Hong, 2000: 274). Beskyddare/beskyddad är starkt genuskodade roller i det att 

beskyddare stereotypiskt förknippas med män och den beskyddade med kvinnor. Genom att 

legitimera våldet på detta sätt framstår gärningsmännen som manliga då de ”[…] semiotiskt 

länkar det uppträdande subjektet till män, och inte till kvinnor, genom kulturella diskurser” 

(Kiesling, 2005: 700, min översättning). Det är också den gestaltning av våldet som 

överensstämmer bäst med ’myten om det goda våldet’, det vill säga att det bekämpar dåligt 

våld från onda angripare som attackerar hjälplösa offer (Toch, 2002: 200). Tony och James 

uttrycker det på följande sätt: 

”Tony uppger att han höll i killen och siktade med sparken mot killen. Tony trodde killen skulle 

ge sig på Roberto.” (Tony, 2p) 

”Helt plötsligt märker James att någon eller några verkar bråka med Pontus. James säger att det 

är flera som gick på Pontus […] James såg att Pontus kände sig hotad varför han ’hoppade in i 

bråket’.” (James, 5p) 

Att inte hjälpa kompisar har i tidigare forskning visats uppfattas som både omoraliskt (Uhnoo, 

2011) och omanligt (Andersson, 2010). Värt att notera är att gärningsmännen ofta betonar att 

kompisen befinner sig i underläge, antingen numerärt eller storleksmässigt, vilket kan 
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jämföras med Uhnoos (2011) iakttagelse att regeln att hjälpa kompisar i nöd kompliceras av 

att det är illegitimt att slåss flera mot en. Detta märks i Erik och Kristians uttalanden:  

”Erik kände att han behövde hjälpa Andreas ’för att det är folk runt han’ som knuffades och som 

stod med händerna uppe […] alla puttade på Andreas, jag blev rädd och det gick överstyr och 

jag knäade Johan.” (Erik, 3p) 

”Malek och jag gick mot toaletten när killen, längre än Kristian, hoppade fram och slog fem sex 

slag på kompis Malek […] Kristian berättar att han griper in emellan och slår tre fyra slag 

snabba smällar mot den okända killen.” (Kristian, 4p)  

 

5.1.2 Klara dig själv 

I denna kategori förklaras våldet som ett svar på målsägandens aggressiva beteende men till 

skillnad från föregående kategori är aggressiviteten riktat mot gärningsmannen själv. Likt 

förra kategorin relaterar även denna till manlighetsidealet ”Be a Sturdy Oak” (Hong, 2000: 

274) men här är det istället deras oberoende som framhävs. Gärningsmännen ställs inför en 

situation där de, såsom de beskriver den, verkar ha alla möjligheter att fly eller kalla på hjälp 

istället för att fäkta. Att valet att fäkta inte förklaras närmare i deras utsagor tolkar jag som en 

indikator på en diskurs där att kalla på hjälp eller fly inte är ett alternativ. Ordspråket ’en bra 

karl reder sig själv’ är talande för denna diskurs. Att rättfärdiga sitt våld med att det var den 

andre som började är inte speciellt anmärkningsvärt. Det är i dagens Sverige både socialt 

accepterat (se Uhnoo, 2011) och så länge det är proportionellt även legalt. Det jag fann 

anmärkningsvärt i gärningsmännens utsagor är att de är så tydliga med att den aggressivitet de 

tillskriver målsäganden i många fall är tvetydig, förmodad eller direkt felaktig. Vilket framgår 

av följande citat: 

”En av killarna […] ställde sig upp och kom emot honom och hade sin högra hand uppe. Henrik 

visste inte om killen ville bråka eller om han ville hälsa. Henrik slog då killen på näsan med 

höger knuten näve.” (Henrik, 9p) 

”Han undrade var Anders fick sitt mod ifrån eftersom de var tre och Anders bara en. Anders 

agerade inte logiskt. Han undrade om Anders hade en kniv eller något annat vapen eller var 

drogad.” (Tony, 2r) 

”Roberto vände sig om och gick av vagnen. Killen flög efter honom. Roberto uppger att killen 

blev knuffad eller något han vet inte av vem eftersom han hade ryggen åt det hållet. När killen 

kom mot Roberto slog han honom en gång till. […] Vid andra slaget så kom killen farande mot 

honom och det var därför han slog.” (Roberto, 2p)  

Här legitimeras våldet som ett medel för att bemästra en hotfull situation, även om hotfulheten 

ligger i gärningsmannens felaktiga tolkning. Detta likställer jag med den form av urskuldande 

som Scott och Lyman kallar för ”appeal to defeasibility” (1968: 48). Termen är svår att 

översätta till svenska men syftar till att man avsäger sig fullt ansvar på grund av att man 

agerade utifrån felaktig information. Roberto kan medge att det är fel att slå någon som blir 
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utputtad från en tunnelbanevagn, men legitimera sitt agerande med att han trodde att personen 

attackerade honom. Tony kan tycka det är omoraliskt att vara tre mot en, men kan motivera 

det med att personen måste vara drogad eller beväpnad eftersom att han inte backade undan. 

Men varför betonar de tvetydigheten i sina tolkningar? Varför säger de inte bara ’killen höjde 

handen som om han ville slåss’, ’killen flög på mig’ etc.? De har ju starka incitament att inte 

lyfta fram det som talar emot dem i rättslig mening. Sannolikt beror det inte på deras 

hängivenhet till sanningen utan snarare på deras vetskap om att det finns konkurrerande 

versioner av händelsen. De vill inte vara ensam med sin tolkning av verkligheten. I ljuset av 

andras vittnesmål riskerar deras account att uppfattas som orimligt. Att ge orimliga accounts 

ses enligt Scott och Lyman ofta som ett tecken på psykisk sjukdom (1968: 53). Genom att 

lyfta fram både den tolkning som gav upphov till våldet och den tolkning som förmodas delas 

av andra kan våldet legitimeras (om än försvagat) samtidigt som berättaren inte riskerar att 

framstå som ’mentalsjuk’.  

 

5.1.3 Ta ingen skit 

Denna kategori har mest gemensamt med Connells (1995) begrepp hegemonisk maskulinitet 

och Brannons andra regel för att vara en riktig man, ”Be a Big Wheel” (Hong, 2000: 273). Att 

vara manlig enligt denna diskurs är att vara dominant i förhållande till kvinnor och andra män. 

Våld förklaras i denna kategori som ett svar på en provokation från målsäganden. Jag ser 

dessa provokationer som, av berättaren uppfattade, försök att dominera honom. Att inte 

bemöta dessa provokationer är enligt denna diskurs samma sak som att underordna sig 

provokatören. Det bör poängteras att detta inte är uttalat i gärningsmännens utsagor, utan det 

är min tolkning av det Brockmeier (2004) kallar narrativets mening; att händelse b inte 

logiskt följer av händelse a. Jag hävdar att denna narrativets logik är att likställa med en 

diskurs i vilken våld (händelse b) ses som ett legitimt svar på den provokation (händelse a) 

som gärningsmännen beskriver. De är accounts ämnade att rättfärdiga våldet genom att hävda 

att offret ’förtjänade’ det (denial of victim, Scott & Lyman, 1968: 51). 

Dessa utmaningar mot berättarens dominans delar jag in i tre grupper; fysiska, rituella 

eller symboliska provokationer. Fysiska provokationer innebär att målsäganden, eller någon 

relaterad till målsäganden, tidigare har slagit, sparkat eller på något annat sätt våldfört sig på 

berättaren. Som framgått av tidigare forskning är begreppen ’manlig’ och ’offer’ en 

problematisk kombination eftersom att vara ett offer innebär en brist på kontroll (Wood & 

Rennie, 1994: Burcar, 2005; Andersson 2008a). Genom att besvara den fysiska provokationen 

med våld undviks offerrollen och ’ordningen återställs’. Anledningen till att de fysiska 
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provokationerna inte hamnar i kategorin Klara dig själv beror på att våldet inte förklaras som 

ett medel för att bemästra en hotfull situation utan utifrån det emotionella tillstånd (vrede) 

som provokationen orsakat. ”Jag blev så förbannad” säger Desmond (8p) om varför han slog 

ett knytnävsslag i ansiktet på en person som tidigare slagit honom med ett paraply i 

bakhuvudet. Daniel förklarar sitt agerande på ett likartat sätt: 

”När de gått från Johnnys Bar fick Daniel syn på en kille som heter Paolo vid en busskur. 

Daniel känner inte Paolo, men kände igenom honom sedan tidigare. Daniel berättar att de 

’tjafsat’ tidigare och att Paolo vid något tillfälle ringt och hotat honom över telefon, vilket var 

kopplat till ett bråk i mars 2010 på Reimersholme – då Daniel hade blivit misshandlad av Paolos 

kompisar. […] När Daniel såg Paolo stå där vid busskuren berättade han att det ’slog slint’ och 

han sprang fram och slog honom. Han var arg.” (Daniel, 10p) 

Provokationen kan också vara rituella utmaningar till bråk. Dessa kan vara verbala som i de 

bekanta uttrycken ’ska vi ta det här utanför?’ och ’ska vi göra upp?’. De kan också vara icke-

verbala varav den mest klassiska är knuffen i bröstet. Så här uttrycker Viktor (7r) det: ”Skälet 

till att han ville knäa Peter var att denne tidigare precis utanför krogen hade puttat till honom.” 

Ur Viktors kortfattade förklaring är det svårt att bedöma ifall denna putt gjorde honom så arg 

att han ville hämnas eller om han såg det som en utmaning han var beredd att anta. I Henriks 

beskrivning av situationen som föranledde att han åtalades för misshandel på två personer 

lyfts målsägandenas olika försök att underordna Henrik fram. Han är på väg in i en nattbuss 

när någon försöker lägga krokben på honom;  

”Henrik trillar inte, han går förbi och uppfattar det som att de två killarna viftar eller pekar mot 

Henrik att han ska sätta sig längre bak och pekar på en plats. Henrik vände sig om och frågade 

vad de höll på med. Killarna pekade och sa att han skulle sätta sig ned på en viss plats. Henrik 

sa ’Vadå är ni ute efter bråk eller?’” (Henrik, 9p) 

Henrik ger även fler direkta orsaker till varför han tar till våld. Men anledningen till att han 

lyfter fram dessa försök från målsägandens sida att sätta sig över honom, dels genom att 

försöka lägga krokben, dels genom att bestämma var han ska sitta, är enligt min tolkning 

bakgrundsinformation som bidrar till att förklara och legitimera våldet.  

Symboliska provokationer kan underordna mottagaren genom att förolämpa, förminska 

eller förlöjliga denna. När dessa provokationer ges som förklaring är berättarna genomgående 

noga med att poängtera att de inte direkt tar till våld, utan det är först vid andra, tredje eller 

fjärde provokationen. Innan dess har berättaren dessutom ofta bett provokatören att sluta. 

Detta kan relateras till Uhnoos (2011) observationer att ett första slag kan vara legitimt, 

förutsatt att provokationen anses tillräckligt grov, men att det är negativt att betraktas som 

’överkänslig’. Dimitri (11r) beskriver hur han sitter och dricker öl med tillresta vänner i det 

gemensamma köket på ett vandrarhem när målsäganden kommer in i köket och ”utan att 

tilltala honom hyschade som om han och vännerna var boskap.” Dimitri blir irriterad men 
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låter saken bero, målsäganden återkommer dock vid flera tillfällen och beter sig på samma 

sätt. Till slut ”brister det” för Dimitri och han örfilar målsäganden och fäller honom med en 

benspark. Emil ger en liknande anledning till varför han tog till våld. Han befinner sig på 

soldäck på en färja och sätter sig vid målsägandens bord: 

”Emil samtalar med Per och de övriga i sällskapet. Per har dock en väldigt dålig attityd mot 

Emil och drar bland annat så kallade 08 skämt om honom. Per fortsätter att reta Emil och Pers 

vänner säger åt Per att ’ta det lugnt’. Emil säger till slut också till Per att ’det räcker nu’.” (Emil, 

12p) 

Emil får nog och går därifrån, men när han lite senare passerar målsäganden och tycker att det 

ser ut som att denne hånler mot honom ”rinner det över” för Emil som häller en öl i hans knä 

och tar upp en stol och slår den i bordet så att den flyger upp och träffar målsäganden i 

ansiktet. Mårten befinner sig på en bar och väntar på sina kompisar när han träffar en tjej. Han 

följer med till hennes bord och hälsar på hennes sällskap då följande inträffar: 

”Han satte sig hos dem och han hälsade på mannen som satt närmast honom och bredvid den 

mannen satt det ytterligare en man och den mannen kysste sin hand på insidan och han tryckte 

sin handflata mot Mårtens mun. Sällskapet förklarade att mannen var berusad och Mårten sade 

till mannen att han inte var gay. Tjejen som han pratat med ute sade att mannen var gift och han 

var inte gay utan han [var] bara berusad […] Mårten berättar att han väntade på några bekanta 

och när han såg att de kom bestämde han sig för att gå till deras bord. […] När han kommit fram 

till bordet känner han att det är någon som tar i honom bakifrån och han vänder sig om och han 

ser att det är den berusade mannen. Den berusade mannen tar tag runt hans huvud med båda 

händerna och han försökte att pussa Mårten på munnen. Mårten kände att han blev helt chockad 

och han tryckte bort mannen. Mannen skrattade och sedan går han tillbaka till sitt bord. Mårten 

hör att mannens sällskap skrattade. Mårten blir arg och han bestämmer sig för att ta ölen och 

hälla den på mannen för att markera att han inte accepterade detta. […] Han berättar att allt går 

så fort och det blev ’svart’ för honom. Mårtens minnesbild är att han kastade glaset mot 

mannens skalle.” (Mårten, 6p) 

Dimitri, Emil och Mårtens berättelser har många likheter. De berättar hur de på olika sätt 

förminskas, förlöjligas eller förnedras av målsäganden. De svarar inte direkt med våld, men 

efter upprepade provokationer ”brister det”/”rinner över”/”svartnar” det för dem. Dessa tre 

män är också markant äldre än de andra gärningsmännen i undersökningen. Dimtri, Emil och 

Mårten är 31, 25, respektive 31 år medan ålderspannet på resterande gärningsmän är 16-20 år. 

Är ålder relevant för hur känslig man är för förolämpningar alternativt vilken legitimitet de 

tillskrivs som våldsprovokation? Eftersom den frågan ligger utanför uppsatsens område 

lämnar jag den obesvarad men med en uppmaning till framtida forskning.  

 

5.2 Våldsbeskrivningar 

I gärningsmännens berättelser är det tydligt att de tonar ned omfattningen av och 

allvarligheten i deras våldsanvändning, vilket de naturligtvis har starka incitament att göra. De 

beskriver sitt våld ofta på följande sätt: 
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”Tony uppger att det bara var en spark. Den kändes inte speciellt allvarlig, han tänkte att det 

’nog var lugnt’ […] Sparken träffade i ansiktet över tänderna. Han tog inte i för att skada, men 

uppenbarligen var det tillräckligt för att Anders skulle ramla.” (Tony, 2p) 

De har visserligen erkänt gärningen, men gör det sällan fullt ut. I beskrivningen av våldet blir 

också förhörsledarens roll i skapandet av narrativet extra tydlig. Gärningsmännen ombeds 

noggrant beskriva var slaget etc. träffade och hur hårt det var. ”Inte löst och inte allt vad jag 

kunde” (Erik, 3p) är ett typiskt svar. Våldet tillskrivs aldrig ett egenvärde, utan legitimeras 

utifrån de effekter det ger upphov till.  

”När Alexander ser klungan ser han att det är slagsmål och tjafs. Han ser hur nävarna flög 

mellan polarna och ’några andra’. I allt det här får Alexander en kille puttad på sig. Eller om han 

sprang in i honom med flit. Det vet inte Alexander […] När Alexander får killen över sig puttar 

han bort honom och killen ramlar på backen […] När killen har ramlat omkull och ligger på 

backen ger Alexander killen en spark, som en stamp, uppifrån. Alexander är osäker på vart 

stampen träffar. […] Killen försöker resa på sig och då stampar Alexander en gång till på killen. 

Denna gång träffar det bröstet. […] Motivet till att han stampade honom var att hålla honom 

nere på backen, så att han inte kunde ställa sig upp. […] Alexander var i chocktillstånd. Skulle 

inte ha puttat eller stampat killen om jag inte känt mig hotad. Skulle definitivt inte ha sparkat 

honom.” (Alexander, 10p) 

Att sparka någon som ligger ned får anses som särskilt moraliskt problematiskt men genom 

att öppna för möjligheten att personen attackerar Alexander kan våldet beskrivas som ett sätt 

att neutralisera en angripare. Att det rättfärdiga våldet måste vara proportionellt och 

ändamålsenligt märks i gärningsmännens berättelser på så sätt att allt våld som inte kan 

beskrivas som sådant urskuldas i form av reducerat aktörskap. Med det menas att berättaren 

avsäger sig fullt ansvar på grund av att denne inte hade full kontroll över sina handlingar 

och/eller dess konsekvenser. I Alexanders fall används hans chocktillstånd som förklaring till 

det okarakteristiska våldet. I andra fall förklaras våldet med att man blev arg. Att skylla på 

vrede legitimerar aggression eftersom man inte förmodas ha full kontroll över sina handlingar 

när man är arg. Ifall vreden är befogad är det den som orsakat den som bär ansvaret och får i 

fall då aggressionen är riktat mot denne ”skylla sig själv” (Averil, 2002: 172).  

 ”På fråga om vad Daniel tycker om att sparka på någon som ligger säger han att det är riktigt 

dåligt. Men han gjorde det ändå, han säger att ilskan tog över.” (Daniel, 10p) 

Att skylla på alkohol kan också urskulda aggression eftersom ’alla vet’ att man inte riktigt är 

sig själv när man är berusad samt att alkohol triggar aggressivitet. Att de är män gör sannolikt 

att detta uppfattas som ’rimligt’ i högre utsträckning. 

”Han tål alkohol sådär bra och blir ibland arg när han dricker.” (Pontus, 5r) 

”På förhörsledarens fråga hur han reagerar på alkohol menade Daniel att han vanligitvis inte 

hamnade i bråk när han druckit öl, men att han blir ’galen’ när han druckit starksprit.” (Daniel, 

10p) 
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Att betona skillnaden mellan konsekvensen och intentionen är en annan form av urskuldande 

(denial of intent, Scott & Lyman, 1968: 48). Mårten beskrev i föregående avsnitt hur han 

bestämmer sig för att hälla ölen på målsägande men på vägen dit ”svartnar” det av någon 

anledning för honom och det slutar med att han istället kastar ölglaset i huvudet på 

målsäganden. I Maleks fall är minnesbilden vag samtidigt som våldet beskrivs som 

oavsiktligt: 

”Malek säger att han kan ha slagit killen i ansiktet eftersom Maleks vänstra tumme är öm men 

Malek kommer ej ihåg om detta har inträffat […] varpå alla tre ramlade omkull. Malek har 

berättat att han i den vevan kan ha råkat lägga sin fot på Tobias, men att det i sådant fall skett 

oavsiktligt och att foten träffat Tobias mage i sådant fall.” (Malek, 4r) 

Sammantaget visar det frekventa användande av urskuldanden på gärningsmännen 

konformitet till uppfattningen om våld som moraliskt tvivelaktigt. Vilket kanske inte är så 

konstigt med tanke på situationens karaktär. Även om våldet också rättfärdigas på olika sätt 

som ett ’nödvändigt ont’ i ett gott syfte är det tydligt att våldet måste vara proportionerligt och 

ändmålsenligt. Till skillnad från hypotetiska diskussioner måste gärningsmännen i sina 

berättelser förhålla sig till anklagelser om våld som inte står i proportion till det av 

gärningsmannen identifierade syftet varför olika former av urskuldande genom reducerat 

aktörskap också används. 

 

5.3 Positioneringar 

I kapitlets första stycke hävdades att gärningsmännen gör manlighet genom att sammankoppla 

orsakerna till sitt handlade med kulturella manlighetsdiskurser. Genom att legitimisera våldet 

utifrån kategorierna Skydda dina nära, Klara dig själv och Ta ingen skit positionerar sig 

gärningsmännen som Beskyddare, Oberoende respektive Dominant. I uppsatsens inledning 

diskuterades en filmscen i vilken den manliga hjältens våldsanvändning ger uttryck för 

samtliga tre ideal. Han använder våld för att skydda övriga bussresenärer från tre ’busar’ 

(Beskyddare), han försöker lösa situationen fredfullt men besvarar spydigheter med våld 

(Dominant) och han bemästrar situationen på egen hand (Oberoende). 

          I kapitlets andra stycke framgick det att våld som inte kunde beskrivas som 

instrumentellt i det av gärningsmannen identifierade syftet urskuldades genom reducerat 

aktörskap vilket går stick i stäv med kravet på självbehärskning i regeln ”Be a Sturdy Oak” 

(Hong, 2000: 274). I två av narrativen förklaras våldsbenägenheten dessutom genom att 

berättaren positionerar sig själv som ett labilt offer: 

 ”Anledningen till att han har svårt att minnas händelsen är att han har varit med om jobbiga 

händelser tidigare, bland annat rån och misshandel. Dessa erfarenheter har tagit hårt på psyket, i 
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det att han känner att han alltid vill ha en flyktväg och han är känslig för att bli rörd vid.” 

(Niklas, 1r) 

”Han har själv blivit rånad några månader tidigare, så han blev rädd.” (Tony, 2r) 

Diskursivt kan begreppen ’offer’ och ’manlig’ ses som varandras motsatser (Burcar, 2005). 

Uttalanden ovan kan därför sägas bryta både mot kravet på självbehärskning och regeln ”No 

Sissy Stuff” (Hong, 2010: 272). En viktig distinktion är dock att offerskapet i narrativen inte 

leder till passivitet utan aktivitet, i form av aggression. 

I andra fall noterar jag hur gärningsmännen omtolkar betydelsen av självberhärskning. 

James (5r) uttrycker det så här: ”Han brukar inte bli aggressiv när han dricker men om någon 

triggar honom så har han kort stubin”. Yttrandet är talande för det tolkningsutrymme 

berättaren har då det i många sammanhang skulle sättas ett likhetstecken mellan att vara 

aggressiv och ha kort stubin. Men i detta narrativ så är berättaren inte aggressiv eftersom han 

inte självmant ’tänder sin stubin’. ”Egentligen ville jag bara skydda Andreas men det gick 

överstyr” säger Erik (3p) och implicerar en diskurs som säger att när saker och ting hettar till 

agerar man inte längre medvetet utan instinktivt. Uttalandet bygger på föreställningen om att 

män går runt och bär på en inre, biologiskt driven, aggressivitet som i hotade lägen kan braka 

lös (Andersson, 2010: 84). Denna föreställning uttrycks på en mängd olika sätt i materialet då 

våldet förklaras genom att det svartnar, brister, slår slint, rinner över för gärningsmannen.  

Likt ungdomarna i Uhnoos (2011) undersökning är positioner som ’bråkmakare’ och 

’överkänslig’ något som gärningsmännen försöker undvika:  

”Det andra gänget var mest kaxiga och det var som att de letade efter bråk men de slogs inte 

säger han. Det var vi som tände till mest. De knuffade och tjafsades mest.” (James, 5p) 

I narrativet ovan positioneras det andra gänget både som ’bråkmakare’ och ’fega’ eftersom de 

söker bråk men inte vågar slåss. För att undvika att positioneras som ’överkänslig’ förklarar 

gärningsmännen att när de väl reagerat med våld är det efter en allvarlig provokation eller en 

serie mindre allvarliga. Gärningsmännen påpekar också frekvent att de inte ville bråka: 

”Anders gick mot honom och han backade bakåt och höll upp händerna som för att visa att han 

inte ville ha något bråk […] Han tyckte att det var jobbigt eftersom han inte ville ha bråk. 

Roberto och Anders stod och bråkade […] Han gick fram och sade åt dem att lägga av.” (Tony, 

2r) 

 ”Pontus bestämde sig för att undvika bråk och sa att han inte ville bråka.” (Pontus, 5r) 

”James och hans kamrater svarade att ’ingen skall bråka, vi skall ha kul’.” (James, 5p) 

På så sätt kan gärningsmännen framställa sig själva som moraliska trots, eller tack vare, 

våldsanvändningen. Hjälten som en diskursiv position har diskuterats i anslutning till teori 

och tidigare forskning (se t.ex. Whitehead, 2005; Andersson, 2008b). Hjälten söker aldrig 

bråk, utan tvingas bråka för att försvara det goda i samhället. När han väl slåss är det mot en 
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värdig motståndare och han använder aldrig några fula knep. Den manliga actionhjälten har 

skildrats på detta sätt otaliga gånger i populärkulturen. Genom kulturen förmedlas på så sätt 

en välbekant dramaturgi. Denna ’mall’ för det goda våldet kan sedan utgöra gärningsmännens 

tolkningsrepertoar, ”en uppsättning begrepp eller metaforer som används för att beskriva och 

värdera handlingar eller händelser” (Potter & Wetherell, 1987: 138, min översättning). Att det 

anses illegitimt att ge sig på någon som är oberedd märks på hur gärningsmännen beskriver 

målsäganden: 

”Erik såg att Johan var ’hetsk och stod beredd’ med händerna uppe [...].” (Erik, 3p) 

”Personen som hade slagit Desmond med paraplyet stod ’för sig själv’ och var vänd mot 

Desmond och ’var beredd’ uppgav Desmond. På förhörsledarens fråga om hur Desmond kunde 

beskriva hur han uppfattade att personen var beredd svarade Desmond att personen var ’lätt 

framåtlutad’. Handen som personen höll paraplyet i var knuten.” (Desmond, 8p) 

Jag tolkar det som att ”vara beredd” i narrativen betyder två saker. Det första är att 

gärningsmännen vill påpeka att de inte är fega och hoppar på folk innan de har en chans att 

försvara sig, vilket inte är förenligt med hjältepositionen. För det andra så tolkar jag det som 

att målsäganden genom att lyfta eller knyta händerna enligt narrativets mening uttrycker 

samtycke till en våldsam konfrontation. Syftet är att våldet inte ska betraktas som en 

misshandel utan ett slagsmål. Liksom tonårspojken i Anderssons (2008a) undersökning är 

gärningsmännen noga med att påpeka att motståndaren är större än dem: 

”[…] när killen, längre än Kristian, hoppade fram och slog fem sex slag på kompis Malek. […] 

Kristian blir förvånad över att killen faller till marken eftersom han själv är kortare än den 

okände killen.” (Kristian, 4p) 

 ”Niklas förklarar att han missade med ett slag och att killen då fick tag i Niklas kläder och att 

Niklas flög runt som en liten vante.” (Niklas, 1p) 

Tolkas beskrivingen av målsäganden i linje med den hjälte/skurk-dynamik som bl.a. 

Whitehead (2005) diskuterar gäller att ju mer skräckinjagande Skurken är desto större är 

Hjälten. Whitehead menar att manlighet kan definieras som hjältemod (2005: 413). Niklas 

uttalande om att han ”flög runt som en liten vante” är då inte ett konstaterande av Niklas 

litenhet utan, med bakgrund mot att Niklas ’besegrat’ honom, ett tecken på hans manlighet. 

Men uttalandet kan också tolkas utifrån den situationella kontexten. Då handlar det snarare 

om att undvika skurk-rollen genom att beskriva målsäganden som allt annat än ett offer, i 

betydelsen utan skuld och utan kontroll.  
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6. Diskussion 

Syftet med denna uppsats har varit att fördjupa förståelsen för varför både förövare och offer 

för våld mellan obekanta oftast är en man. Frågorna som ställdes handlade om hur 

gärningsmännen legitimerar sitt våld, vilken mening de tillskriver det samt hur deras tal 

förehåller sig till kollektivt delade idéer om våld, manlighet och moral.  

          När gärningsmännen rättfärdigade sitt våld förklarades det som en respons på 

målsägandens agerande. Samtliga framhöll att bråket instigerades av offret för våldet. 

Antingen genom att utgöra ett reellt eller upplevt hot mot en kompis eller den egna personen 

eller genom att fysiskt, rituellt eller symboliskt provocera honom. Sättet gärningsmännen 

legitimerade sitt våld delades in i tre olika kategorier som alla relaterades till traditionella 

manlighetsideal; Skydda dina nära, Klara dig själv, och Ta ingen skit. Det argumenterades 

därför att gärningsmännen gjorde manlighet genom att länka sitt handlande till 

manlighetsdiskurser. Här finns det en uppenbar risk för att slutsatserna blir tautologiska. 

Eftersom föreställningar om manlighet och våld är så tätt förknippade i vår kultur är det svårt 

att försvara eget våldsanvändande utan att ge uttryck för manliga ideal. Men där ligger 

sannolikt också en stor del av svaret på mäns överrepresentation när det kommer till våld. 

Enligt West och Zimmerman (1987) gör vi genus när vi agerar (i det här fallet talar) med 

vetskapen om att andra kommer bedöma vårt agerande utifrån ens placering i en könskategori. 

Accounts är socialt accepterade förklaringar som neutraliserar en handling eller dess 

konsekvenser när dessa har ifrågasatts (Scott & Lyman, 1968). Accounts som kan sorteras in 

under de ovan nämnda kategorierna uppfattas som ’rimligt’ och/eller ’gott’ om de ligger i 

linje med åhörarens genusförväntningar, vilket sannolikt gör dem mer effektiva för män än för 

kvinnor. Tyvärr saknas kvinnliga våldsverkare i denna undersökning, det hade varit intressant 

att se om deras sätt att prata om eget våld hade sett annorlunda ut. 

          Campbell m.fl. (2003) menar att när individer pratar om sitt eget våldsanvändande så 

tenderar kvinnor att använda olika former av urskuldande medan män i större grad rättfärdigar 

sitt handlande på olika sätt. Även om gärningsmännen i min undersökning ofta rättfärdigade 

sitt beteende så användes även olika former av urskuldande. Orsaken till det kan bero på 

situationen i vilken narrativen producerades. Den speciella kontext som polisförhör/rättegång 

innebär påverkar användandet av urskuldanden på två sätt. För det första så betonas hur fel 

det är med våld i större grad än i en intervju med en forskare som troligtvis kommer anta en 

värdeneutral hållning till intervjupersonens våldsanvändning. För det andra så präglas 

narrativet av förekomsten av konkurrerande versioner av samma händelse, från vittnen, 
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målsägande eller t.o.m. övervakningskameror. Till skillnad från t.ex. tonårspojken i 

Anderssons (2008b) studie, som var den enda i intervjusituationen som var med vid själva 

händelsen, måste männen i min undersökning bemöta anklagelser om våld som inte står i 

relation till syftet.  

          Sättet som gärningsmännen beskrev sitt våldsanvändande indikerar att våld inte 

tillskrivs ett egenvärde utan värderas utifrån de effekter det ger upphov till. När våldet inte 

kunde beskrivas som rättfärdigt eller proportionerligt användes urskuldanden i form av 

reducerat aktörskap. I analysen av gärningsmännens urskuldanden blev det uppenbart att min 

idealtyp för ett traditionellt manlighetsideal inte var helt oproblematiskt. Att tappa 

behärskningen är inte förenligt med ”Be a Sturdy Oak”-idealet (Hong, 2000: 274) samtidigt 

som det argumenterades för att sådana uttalanden vilar på antagandet att män har en ’inre 

best’ som kan komma ut om situationen når en kritisk punkt. Denna syn på våldet som 

sprunget ur situationens karaktär, men beroende av mannens biologiska våldsinstinkter, är 

flitigt dokumenterad i tidigare forskning (se Andersson, 2010; Burcar, 2005; Toch, 2002). I 

populärkulturen personifieras detta tydligast av Bruce Banner som när han blir provocerad 

förvandlas till Hulken. Motstridigheten mellan ”Be a Sturdy Oak”-idealet (Hong, 2000: 274) 

och ”tryckkokarmetaforen” (Andersson, 2010: 84) belyser svårigheten i att studera genus 

utifrån deskriptiva beskrivningar av manligt och kvinnligt, vilket West och Zimmerman tar 

upp i sin kritik av könsrollsteorin (1987: 135). Jag menar trots allt att idealtypen för ett 

traditionellt manlighetsideal behövdes för att operationalisera genusbegreppet. Detta 

baserades främst på Kieslings syn på manlighet som ”sociala uppträdanden som semiotiskt 

länkar det uppträdande subjektet till män, och inte till kvinnor, genom kulturella diskurser” 

(2005: 700, min översättning).  

          Sammantaget visar gärningsmännens användning av både rättfärdiganden och 

urskuldanden att de, i egenskap av att vara män, har god tillgång till diskursiva resurser för att 

prata om sitt våldsanvändande och samtidigt bevara en positiv självbild. De diskursiva 

resurser jag refererar till utgörs av kulturella föreställningar om mäns inneboende 

aggressivitet samt ’Hjälten’ och dess motpart ’Skurken’ (se tex. Andersson, 2008b; 2010; 

Whitehead, 2005). Vad som kännetecknar och särskiljer dessa mytologiska roller är inpräntat 

i vår kultur och lär oss vad som är legitimt och illegitimt ifråga om våld. Gärningsmännen i 

undersökningen använder Hjälte/Skurk-dramaturgin för att beskriva sin våldsanvändning på 

sådant sätt att det faller inom ramen för det goda våldet. Man sparkar inte på ett liggande och 

försvarslöst offer, man neutraliserar en angripare. Man ger sig inte tillsammans på en ensam 
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och berusad man för att han var ’uppkäftig’, man agerar proaktivt för att personen kan vara 

både drogad och beväpnad. Att förklara aggression utifrån situationens karaktär och känslor 

som vrede eller panik vilar på antagandet att män har en inre våldsam kärna som kommer 

fram i kritiska lägen. Så när Erik (3p) säger att ”Egentligen ville jag bara skydda Andreas, 

men det gick överstyr” möjliggörs uttalandet av kollektivt delade föreställningar, både om det 

goda våldet och om vad en man är.  

          Är svaret på frågan varför män är mer våldsamma än kvinnor att de i efterhand har 

lättare att prata om det? Ligger hyllandet av det ’goda’ våldet i kulturen bakom det ’onda’ 

våldet på gatan? Naturligtvis är det inte så enkelt. Denna uppsats har handlat om hur män i 

efterhand pratar om sitt eget våld och vilka diskurser deras uttalanden bygger på.  Men hur vi 

narrativt kan beskriva en handling påverkar även vår benägenhet att utföra den. Alla har väl 

någon gång övervägt en potentiell handling genom att reflektera över hur handlingen skulle 

kunna förklaras för andra. Även om det inte alltid sker medvetet så gör diskurser vissa 

handlingar möjliga och andra otänkbara. På samma gång som gärningsmännen legitimiserar 

sina våldshandlingar utifrån vålds- och manlighetsdiskurser så framstår de som manliga. 

Lakoniskt uttryckt: De är inte våldsamma på grund av att de är manliga, de är manliga 

eftersom att de är våldsamma (se West & Zimmerman, 1987; Butler, 1990).  

          Sättet gärningsmännen i denna undersökning förhöll sig till våld överenstämde väl med 

vad som framkommit av tidigare forskning, vilket pekar på att diskurserna om våld och moral 

är tämligen väldefinierade och trögföränderliga. Vad är då uppsatsens bidrag till 

forskningsfältet förutom att bekräfta att vad tidigare forskning kommit fram till gör sig 

gällande även idag? Framförallt är det kombinationen av vald frågeställning och material. Jag 

har inte funnit någon tidigare forskning om sambandet mellan manlighet, våld och moral som 

använt sig av gärningsmäns tal i polisförhör och rättegångar. Kanske beror det på en skepsis 

mot sanningshalten i sådana uttalanden, den misstänkte har många anledningar att ljuga. Men 

deras berättelser, sanna eller falska, säger en hel del om kulturellt inbäddade normer, 

värderingar, och identiteter. 
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