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Abstrakt 

Jag har valt att skriva om våldsbilden på nätet. Jag intresserar mig för ungdomar och deras 

användning av populärkulturella och egenproducerade bilder som verktyg för att bygga bilden 

av sig själv. I examensarbetet har jag tillåtit mig att enbart undersöka bilden av våld som 

verktyg. I det här fallet ungdomars egna bilder av våld filmade med kameramobil och 

publicerade på webbplatsen YouTube. Jag inriktar mig i mitt skriftliga arbete i huvudsak på 

mitt och mina informanters betraktande av och blick på detta material samt ungdomars vilja 

att närma sig bilder med våldsamt innehåll.  

 

I den gestaltande delen av examensarbetet återkommer jag till de populärkulturella 

våldsbilderna. Gestaltningen behandlar min egen process under en tioårsperiod mellan 1987 

och 1997 då jag b la var högstadie- samt gymnasieelev. Jag hade ett stort intresse för film och 

musik och använde mig av videon på ett sätt som har påmint mig om mina informanter och 

deras användning av YouTube. Jag drogs främst till filmer och musik där jag kunde hitta 

tendenser av psykologiskt våld och mörker. Dessa filmer blev en viktig inspirationskälla i min 

egen kreativa process och för hur jag arbetade med bild i skolan. Den stora och markanta 

skillnaden mellan mitt populärkulturella material och materialet jag studerat på YouTube är 

att det på YouTube finns en mängd klipp som faktiskt händer i verkligheten men som ofta 

presenteras utan historisk bakgrund och utan sammanhang. Det kan handla enbart om ett par 

minuters misshandel eller en redigerad snutt av ett gängslagsmål. De filmer som jag tittade på 

under skolåren gav referenser och ett sug efter att få veta mer om t ex scenografitänket eller 

regissören. Genom att redigera videomaterial bestående av bl a skräckfilm och musikvideos 

som hade stor betydelse för mig tidigare, ta bort ljudet, plocka ut och sammanfoga de 

obehagliga bitarna vill jag efterlikna filmklippen på YouTube och se vad som händer med det 

material som jag känner så väl. Under arbetets gång funderade jag mycket på funktionerna att 

fjärma sig och att närma sig våldsbilden. Min gestaltning handlar om just detta. Så välbekanta 

och öppna bilder för mig men så fjärran och slutna för någon annan.  
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1 Inledning 

Jag skriver om detta ämne då jag intresserar mig för ungdomar och deras användning av 

populärkulturella och egna producerade bilder som verktyg för att bygga bilden av sig själv. I 

mitt examensarbete har jag tagit en smalare väg och undersöker enbart bilden av våld. I det 

här fallet ungdomars egna bilder av autentiskt våld filmade med kameramobil och publicerade 

på YouTube.1 I mitt undersökande arbete inriktar jag mig på betraktandet och nyttjandet av 

ett våldsamt bildmaterial och inte på producerandet av det. Jag försöker redogöra för texter 

jag läst rörande videovåld samt vad mina informanter berättar om det våldsamma bildmaterial 

de hittar på YouTube och hur de resonerar kring sitt betraktande av detta.  

 

1:1 Bakgrund 

Idag finns en mängd förebyggande informativa åtgärder för de risker som Internet innebär. 

Oroliga föräldrar kan få information om vad deras ungdomar kan utsättas för på nätet. Vi har 

fått lära oss nya begrepp som webbprostitution och grooming ”en vuxen person tar kontakt 

med ett barn på Internet. Den vuxna personen försöker lura till sig sex genom att först bli vän 

med barnet”.2 Att mobbing nu även når den mobbade i dennes eget rum via internet eller 

mobilen är de flesta av oss väl medvetna om. Kring hanteringen av autentiska våldsklipp på 

YouTube finns det ännu ingen forskning och det är svårt att få fram statistik över 

omfattningen. Kvällspressen har skrivit flera notiser rörande ungdomsvåld som filmats och 

publicerats på internet i olika sammanhang. Där hittade jag också inkörsporten till mitt ämne. 

Flera av de inblandade i notiserna var pojkar i åldrar från 15 år och uppåt och jag började 

fundera över deras val av handling. När jag i föregående kurs, Mediernas Utvidgade 

Läranderum, valde att närstudera filmer av detta slag på YouTube blev jag nyfiken på de 

personer som skrev under alias i kommentarsforumen kring filmerna. Det fanns någonting i 

kommentarerna som jag ville undersöka närmare. Jag har valt att titta på valda delar ur 

forskningen om videovåld eftersom jag har tyckt mig se likheter där. I min undersökning har 

jag också tittat på hur klippen används och hur man som användare resonerar kring detta. 

 

 

 

 

                                                
1 www.youtube.com 
2 www.ne.se 



 5 

1:2 Syfte 
Hur resonerar ungdomar kring sitt nyttjande av bilder, eller som i det här fallet filmklipp, med 

autentiskt våldsamt innehåll publicerat på YouTube, en webbplats där man som användare på 

ett enkelt vis kan registrera sig som medlem och publicera egenproducerade filmer? Som 

blivande bildpedagog vill jag undersöka vad jag kan ta till vara på av den kunskap och de 

tankar som användare av YouTube har. Kan jag kan använda mig av denna kunskap i en 

framtida undervisningssituation för att kunna arbeta mer djuplodande? Jag vill också fördjupa 

min egen kunskap i ett ämne som möjligen kan te sig som smalt men som även är ett tecken i 

tiden.  

 

1:3 Frågeställning 
Hur och varför attraheras ungdomar av bilder av våld på YouTube?  

Vad anser dessa ungdomar att de får ut av filmer innehållande autentiskt våld på YouTube 

och vilka betydelser lägger de i bildmaterialet? 

 

2 Teoretiskt perspektiv 
Jag har fått en hel del grund att stå på vad gäller psykoanalytiska kunskaper kring våld och 

fascination för våld men eftersom mitt arbete inte är av den karaktären har jag istället använt 

mig av forskningen, med sociologiskt och kulturteoretiskt perspektiv, som främst gäller unga, 

deras medievanor och medievåldets eventuella påverkan på dem. Jostein Gripsrud skriver i 

kapitlet ”Påverkan: mediernas makt och publikens vilja” ur sin bok ”Mediekultur 

Mediesamhälle” om hur bristen på reflektion i den offentliga debatten och i skolan skapar en 

grogrund för moralpanik. Forskningen har i huvudsak använt sig av två hypoteser eller 

teorier: stimulansteorier och imitations- eller inlärningsteorier där man försöker koppla 

aggressivt beteende till medievåld via inlärning.3 Gripsrud tar också upp kultiveringsteorin 

som handlar om hur vi påverkas av medievåld i det långa loppet men där man inte talar så 

mycket om aggressivitet utan om oro och rädsla som främsta resultat av att titta på filmer med 

våldsamt innehåll.4 En annan i sammanhanget tidig teori, injektionsteorin, handlar om hur vi 

som betraktare är helt och hållet försvarslösa mot medierna och sväljer allt vi ser och hör utan 

att reflektera över det.5 Dessa teorier har jag funderat över när jag har arbetat eftersom det här 

                                                
3 Jostein Gripsrud (1999), Mediekultur Mediesamhälle, Göteborg: Bokförlaget Daidalos AB, s. 48 
4 Ibid., s. 65 
5 Ibid., s. 64 
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är teorier som präglat forskningen kring b la videovåld och som präglat vår syn på vad som är 

lämpligt och vad som är mindre lämpligt att ägna sig åt.  
 

3 Undersökning 

 

3:1 Empiri 
Jag har använt mig av litteratur rörande forskning kring medievåld, främst med inriktning på 

videovåld. Jag har försökt använda samma begrepp i relation till det jag själv har undersökt. 

Här har Våldskildringsrådets (numera Medierådet) skrift ”Våld: Inre och yttre hotbilder” varit 

en mycket bra hjälp. Man har låtit ett antal psykoanalytiker skriva om våld i media vilket har 

varit en stundtals komplicerad men intressant läsning för att få djupare kunskap om våld och 

vår fascination av det. Cecilia von Feilitzen har författat en sammanfattande 

forskningsöversikt om Medievåldets påverkan. Jag har läst två artiklar, ”Våldet - en moralisk 

panik?” av Malin Åkerström publicerad i antologin ”Kriminalitet, kultur och kontroll” och 

”Den våldsbetraktande människan” av Ulf Dahlqvist publicerad i antologin ”Mardrömmar & 

Önskedrömmar - Om ungdomar och ungdomlighet i nittioalets Sverige”. Dessa båda artiklar 

behandlar bland annat medias skrämseljournalistik och ungdomars fascination för medievåld 

vilket jag bedömde vara en bra förberedande läsning. Kapitlet ”Påverkan: mediernas makt och 

publikens vilja” ur Jostein Gripsruds bok ”Mediekultur Mediesamhälle” har haft stor 

betydelse då han undersöker det som många gånger hamnar på löpsedlarna i form av 

moralpanik. Vad innebär egentligen ”mediernas påverkan” och hur ser forskningen kring 

detta ut?  

 

Texterna fick än mer tyngd när jag började få in svaren från mina sju informanter och det 

kändes relevant att utföra den delen av mitt arbete på Internet där det hela äger rum. All 

kontakt med informanterna har skett via YouTube. Jag har baserat frågorna till informanterna 

på spår som jag hittade i samband med kursen, Mediernas Utvidgade Läranderum. Där 

närstuderade jag en samling av filmat material på YouTube som en förstudie inför detta 

examensarbete. Vid dessa tillfällen tittade jag på så kallade kommentarsforum kring filmerna 

där medlemmar på YouTube kan ge uttryck för åsikter kring vad de ser. Jag valde ut tre filmer 

och därefter tjugosju signaturer från dessa tre filmers kommentarsforum. Jag har valt ut 

signaturer som jag via medlemsprofilen kunde se var mellan 15 och 18 år. Tack vare att det 

krävs medlemsskap på YouTube för att kunna kommentera en film har jag på ett enkelt sätt 
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kunnat hitta medlemsprofiler där jag kunnat kontakta dessa signaturer. Jag registrerade själv 

en medlemsprofil, författade ett mail där jag presenterade mig, mitt arbete och mina frågor 

och skickade sedan mailet till de tjugosju signaturerna. Av tjugosju kontaktade informanter 

svarade sju stycken på mina frågor. Alla informanter är pojkar och kommer i mitt 

examensarbete att representeras med varsin bokstav samt sin ålder. Fråga 1-8 mailades ut vid 

mitt första kontaktförsök då jag även presenterade mig själv och mitt syfte. Fråga 9 mailades 

ut några dagar efter att jag samlat in svar från informanterna i första mailomgången.6  

  

3:2 Metod 

Jag vill påstå att jag i första hand bygger arbetet kring informationen som jag fick via 

informanternas svar och att jag har använt tidigare forskning kring medievåld som en 

bakgrund att fästa och jämföra mina undersökningsresultat på. Läsning och intervjuer har 

pågått parallellt. I mina intervjufrågor har jag försökt att ringa in sådant jag tyckt varit 

väsentligt. Detta är exempelvis informanternas åsikter om filmklippens omfattning i 

förhållande till upplevelsen av vad kvällspressen skriver och hur de tittar på en spelfilm 

respektive ett autentiskt filmklipp. Jag har haft individuell mailkontakt med var och en av 

informanterna.  

 

3:3 Bearbetning och analys 
Jag har läst mina informanters svar och undersökt vilka jämförelser och kopplingar jag kunnat 

göra med den litteratur jag har läst. Jag har inte vänt mig till mina informanter i egenskap av 

skolelever överhuvudtaget utan enbart koncentrerat mig på vars och ens egna privata 

upplevelse av bildmaterialet på YouTube. Därefter har jag försökt att dra slutsatser kring den 

information jag fått. I tidigare arbete på ämnet, i kursen Mediernas Utvidgade Läranderum, 

tyckte jag mig se att pojkar verkade vara överrepresenterade bland dessa klipp som 

producenter, medverkande och även som mottagare. Däremot har jag inte någon statistik som 

belägg för detta. Informanterna var alla pojkar mellan 15 och 18 år. I den litteratur som jag 

läst under skrivandets gång och som till största delen har handlat om videovåld, har också 

våldsbildsbetraktaren beskrivits som en pojke, oftast i tonåren. Våld och genus är en 

diskussion som jag inte hade möjlighet att gå närmare in på i examensarbetet. Jag har istället 

försökt att fokusera på vad man har dessa bilder till. Det finns dock ett kortare intervjuavsnitt 

där jag låtit informanterna uttala sig om vad de tror om eventuella könsskillnader.  Tidigare 

                                                
6 Se bilaga 1. 
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har jag erfarit vissa rasistiska tendenser i kommentarsforumen kring filmklippen. Jag har inte 

fått någon generell information om att så skulle vara fallet i svaren från mina informanter och 

jag har heller inte försökt formulera någon fråga som behandlar detta specifikt. Däremot är det 

min egen erfarenhet, när jag har studerat kommentarsforumen på YouTube, att dessa ger 

mycket stor möjlighet för tendenser och röster av detta slag. 

 

3:4 Våldsbilden på YouTube  
Att byta videokasetter med varandra (som under videovåldets glansdagar) har ersatts med att 

byta filmklipp med varandra med hjälp av Internet. En viktig poäng är att man i YouTubes 

fall inte behöver ge någonting för att få ta del av filmklipp. YouTube kräver en 

medlemsregistrering, ett så kallat account, för att kunna ladda upp en film samt för att kunna 

öppna filmer som andra medlemmar flaggat som olämpliga och som föregås av en varning. 

Detta är kostnadsfritt. I övrigt är allt man behöver en mobil med filmfunktion, en dator med 

uppkoppling och ”världen” ligger öppen. Den tekniska hanteringen kring YouTube spelar en 

överlägsen roll och är förförisk i all sin enkelhet. När ett filmklipp är uppladdat finns en rad 

hjälpmedel som man kan använda för att underlätta och öka spridningen av sitt klipp. Ett 

sådant hjälpmedel är den kategori man väljer att sätta på sin film. Kategorierna 

”entertainment” och ”comedy” förekom ofta när jag tittade närmare på de filmer där mina 

informanter var inblandade. Allt detta kan genomföras utan att röja mer än ett IP-nummer 

(adressen till den dator som du jobbar från), en signatur och en mailadress och man kan förbli 

anonym åtminstone gentemot mottagaren. Att det är fullt möjligt att använda sig av falska 

identiteter berättade en av mina informanter: 

 
Jag har lagt ut våldsamma klipp på YouTube från två accounts. Eftersom YouTube har satt åldersgränser på 

vissa klipp har jag ett account med vuxen profil.7 
 

Vad innebär då all denna anonymitet  i förlängningen? Något uppenbart är bristen på en 

berättare och en mängd historielösa filmklipp tagna ur sitt sammanhang då man oftast bara 

publicerar själva slagsmåls- eller misshandelssekvensen. Tekniken osynliggör berättaren och 

ersätts av mediet vilket möjliggör främmandegöring och distans.8 Klippet vi ser på skärmen 

må vara autentiskt men när vi tittar på det kan vi frysa bilden, spola fram och tillbaks eller 

                                                
7 Mailkommunikation med V, 15 år. 
8 Andrzej Werbart (1997) ”Vårt behov av tabu” i Våldsskildringsrådet nr 13 (1997) Inre och yttre hotbilder, 
Stockholm: Regeringskansliets Offsetcentral, s. 76 
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bara stänga av. Mina informanter beskrev sitt intresse för filmerna på YouTube på olika sätt. 

Flera informanter hade en avslappnad inställning till klippen de sökte efter. Att klippet var 

våldsamt hade en viss betydelse men nyfikenheten över att få se något som var omskrivet i t 

ex kvällspressen spelade också roll.  

 
/…/ Det är oftast om det har stått något i tidningen eller dylikt om en filmad misshandel. Då kan det vara 

intressant att se om det stämmer som dom skriver och bilda en egen uppfattning.9  

 

I tidigare undersökning hade jag sett att det gärna kommenterades kring namn och personliga 

detaljer kring de medverkande. Man kunde t ex namnge person och plats, avslöja vilken skola 

en inblandad gick på och så vidare. I svaren jag fick kunde jag utläsa att informanterna inte 

ansåg det geografiska läget, dvs var klippet var filmat, som speciellt viktigt. Istället tog de upp 

frågan på en bredare nivå och skrev om svenska och utländska klipp. Detta hade jag stött på 

tidigare då jag hade mailkontakt med Anders Ahlqvist på Polismyndighetens IT-rotel. Han 

menade att det finns ett flertal våldsamma filmklipp som är filmade utomlands men som det 

sedan påstås är filmade i till exempel Sverige.10 Nyfikenheten lockar helt enkelt fler tittare. 

Det finns också möjligheter att tjäna pengar då klippen läggs ut på sajter där man betalar för 

att få se dem. YouTube fungerar dock inte på detta sätt. Flera slagsmål på YouTube visar sig 

också vara uppgjorda på förhand när man undersöker dem. Detta är en bidragande faktor till 

att det är svårt att föra statistik över hur stor omfattningen av de autentiska klippen är. En del 

klipp är helt enkelt inte vad de ser ut att vara. 

 
3:5 Våldsbildens funktion - Önskeskräck 
Jag fastnade för begreppet Önskeskräck, myntat av Cecilia von Feilitzen i hennes skrift 

”Medievåldets påverkan”. 11 Viktigt att påpeka är att von Feilitzen här skriver om medievåld i 

form av exempelvis spelfilm och inte om filmer innehållande autentiskt våld. Önskeskräcken 

handlar om en önskan att erfara det som vi inte är eller vill vara. En önskan som uttrycks 

genom att medvetet och mer eller mindre frivilligt närma sig bilderna. Önskeskräcken kan ses 

som sprungen ur sagans värld och funktion där vi försöker bibehålla våra gränser och skydda 

oss från oss själva. I berättelsen (eller genom att titta på spelfilmerna) kan vi leka och 

överträda våra inre gränser och vår inre moral. Vi tar kontakt med ”vår inre vettvilling”12 som 

                                                
9 Mailkommunikation med S, 18 år. 
10 E-post mottagen 2007 03 06 
11 Cecilia von Feilitzen (2001) Medievåldets påverkan, Göteborg: Nordicom, s. 11 
12 Anders Berge (1997) ”Förövaren och offret” i Våldsskildringsrådet nr 13 (1997) Inre och yttre hotbilder, 
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inte bara har med våld och aggressivitet att göra. Här skulle jag t ex vilja placera den svarta 

humorn och de aspekter av våld som ligger nära absurditetens gräns som t ex splatterfilmen. 

Det gick överhuvudtaget inte att utläsa spår av lek och ”på skoj” när jag tittade på filmklippen 

på YouTube och jag hittade också många klipp som bestod av uppenbart arrangerat våld i 

sann Jackass-anda, ett amerikanskt program där man utsätter sig själv och andra för diverse 

hyss och stunts med våldsamt innehåll.13 Detta är ett spår som kan ha både ett moment av 

identifikation och ett moment av avståndstagande i sig. Genom att leka eller att vara på låtsas 

kan man bearbeta sina känslor kring våldet.  
 

/…/ jag är producent o medverkar själv ( Det är på låtsas när jag gör filmer).14  

 

Man kan vara attraherad men ändå medveten. Flera av informanterna tog även bestämt 

avstånd från att själva bruka våld mot andra och visade en klar distinktion mellan att handla 

och att bara titta. Att man använde sig av filmklippen i förebyggande syfte var också vanligt 

förekommande. Vad gällde informanternas inställning till kvällspressen och skriverierna kring 

filmklipp på YouTube påminde  svaren om varandra. 

   
/…/tidningar och siffror brukar inte vara helt sanna.15  

 

/…/median ska alltid överdriva med nåt.16  

 

Har inte kollat på kvällspressens siffror angående det, men man har lagt märke till själv att klipp med våldsamt 

innehåll är stor på Youtube.17  

 

Våld är ju ganska allvarliga saker, men i vissa fall kan jag tycka att dom (Kvällspressen) överdriver.18  

 

Von Feilitzen skriver om det dramatiska värdet som står att finna i dessa bilder och sorterar in 

såväl känslan av att få en kick som känslan av en tillfällig lättnad som anledning för att titta.19 

Till det sistnämnda kan man dra paralleller till katharsis, som betyder att man blir befriad från 

                                                                                                                                                   
Stockholm: Regeringskansliets Offsetcentral, s. 32 
13 www.mtv.com/ontv/dyn/jackass/series.jhtml#bio 
14 Mailkommunikation med G, 18 år.  
15 Mailkommunikation med L, 18 år. 
16 Mailkommunikation med C, 18 år. 
17 Mailkommunikation med V, 15 år. 
18 Mailkommunikation med M, 18 år. 
19 Von Feilitzen (2001), s. 11 
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aggression genom att som i detta exempel titta på våldsfilmer.20 Jag ville också försöka ta 

fasta på inlärningsteorin eller imitationsteorin, som hävdar att tittarna lär sig ett våldsamt 

beteendemönster av TV-program eller på film och den moralpanik som blossar upp med 

jämna mellanrum i medierna kring till exempel just ungdomsvåld på Internet.21 Jag 

formulerade en ny fråga några dagar efter den första YouTube-kontakten för att se hur 

informanterna tänkte kring blicken på autentiskt våld respektive filmvåld. Jag frågade dem om 

blicken var densamma på våldsscener ur en spelfilm och på ett klipp från en autentiskt filmad 

våldscen på YouTube för att se hur de resonerade kring detta. 

 
/…/ när det är på riktigt blir man mer uppspelt och tänker kanske på vad konsekvenserna kan bli osv. Det 

roligaste med klippen måste jag säga är kommentarerna, liksom höra vad andra tycker.22  

 

Det är ju klart att en films scener är mycket mer godtagliga än verklighetens, allt är bara så mycket råare i 

verkligheten. Jag personligen tycker att riktigt våld är mycket hemskare än filmernas, som inte alls innehåller 

samma sorts "drama".23  

 

Det är olika. När det är riktigt våld alltså med dödlig utgång kan man ibland inte titta för man tycker så synd. 

Men om man vet att det inte är det så kan det vara jätteroligt!24  

 

Jag blir inte upphetsad av det på något sätt. Dock kan man bli lite medryckt som i filmen "A Clockwork Orange" 

men inte så att man vill ut och göra samma sak. Jag kollar inte på film med våld för våldets skull.25  

 

       Det är så klart stor skillnad på hur man reagerar när man tittar på ett klipp som är riktigt och när man ser på 

ett klipp från en film. Våld i en film är mer underhållning än ett riktigt klipp. Men även våldsamma klipp ur 

filmer kan se realistiskt ut och påverka en. Fast man påverkas ännu mer om man ser något väldigt våldsamt som 

man vet är på riktigt. När jag tittar på en riktig fight blir jag på något sätt mer koncentrerad och vill se vad som 

händer. Är det något som berör en mycket händer det att jag ser om klippet flera gånger. En fight på film är ju 

mer planerat med coola effekter och mer rörelser och är på så sätt kul och spännande att titta på.26  

 

Hur kan vi koppla de autentiska filmklippen på YouTube till Önskeskräcken? ”Ett 

gränsöverskridande är möjligt bara om det finns en gräns att överskrida.”27 Genom att fortsätta 

att gå över gränsen utmanar vi oss själva men bara tillfälligt och vi blir samtidigt likgiltiga 

                                                
20 Ibid., s. 13 
21 Gripsrud (1999), s. 59 
22 Mailkommunikation med D, 18 år. 
23 Mailkommunikation med S, 18 år. 
24 Mailkommunikation med G, 18 år. 
25 Mailkommunikation med L, 18 år. 
26 Mailkommunikation med V, 15 år. 
27 Werbart (1997), s. 90 
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med tiden. Vi måste finna nya bilder att titta på. ”Paradoxalt nog behöver tabut på nytt 

återskapas för att vi skall kunna njuta av eller förfasa oss över att se och benämna det 

förbjudna.”28 Detta kallar von Feilitzen ”tillvänjning”.29 För att kunna göra begreppet 

Önskeskräcken gripbart måste vi även ta hänsyn till varje persons erfarenheter och historia. 

För den som har tidigare egna erfarenheter av våld, ligger det kanske närmare att använda sig 

av våldsbilderna genom att utgå från nästa rubrik, om våldsbildens funktion som 

gränsmarkering. 

 

3:6 Våldsbildens funktion - Gränsmarkering 
 

Om Önskeskräcken är ett begrepp där vi närmar oss så är Gränsmarkeringen begreppet där vi 

fjärmar oss. Båda begreppen går på sätt och vis in i varandra men Gränsmarkeringen handlar 

mer om att ringa in sin blick på bilden i ett särskilt syfte. Cecilia von Feilitzen har beskrivit 

följande spår baserade på forskning gjord om film- och TV-våldets effekter på barn och varför 

man tittar: 

 

Imitation - Man tittar och imiterar sedan vad man sett för att bearbeta eller för att få tips och 

instruktioner i förebyggande syfte för att sedan ha möjlighet att använda i en situation där man 

riskerar att bli utsatt för våld.  

Aggression - Den som redan är aggressiv och attraherad av medievåld riskerar att få sin 

aggression förstärkt. Våld som framstår som icke-berättigat kan snarare leda till känslor av 

avståndstagande och obehag. 

Rädsla - Identifikation med offret, känslan av icke-berättigat våld eller realistiskt våld kan ge 

starka och intensiva känslor av rädsla.  

Tillvänjning - Vi blir vana, får en högre toleranströskel och söker därför mera, starkare och 

andra sorters våld för att tillfredsställa vårt behov.  

Konstruktiva handlingar - Vi får insikt i vad våld innebär, förstår faran och kan ta avstånd. 

Identitetssökande & grupptillhörighet - Motkulturella prestationer mot en vuxenvärld som 

upplevs som förtryckande.30  

 

                                                
28 Ibid., s. 90 
29 Von Feilitzen (2001), s. 4 
30 Ibid., s. 4 
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Tidigare undersökningar hade visat mig att den övervägande delen som är inblandade i 

filmerna som jag hade hittat var killar. Skulle våldsbilden kunna vara en naturlig 

gränsmarkering för killar? Jag frågade mina informanter om de höll med om att fler killar än 

tjejer var inblandade i klippen. Svaren var samstämda och kopplade till vad man antog vara 

killars intresse för våld via fysiska kraftmätningar man mot man på lek eller på blodigt allvar. 

 
Jag skulle nog anta att detta är sant eftersom att killar antagligen är mer intresserade av våld på det sättet att de 

skojbråkar etc31  

 

Det är sant att killar har majoriteten inom våldsklipp på YouTube. För att killar slåss helt enkelt mera och lägger 

upp det på YouTube för att det anses häftigt eller för att helt enkelt försöka vinna respekt på det.32  

 

Många brukar anse att det är mer spänning mellan killar mot killar, än med tjejer. Men ändå så är en stor del av 

klippen också tjejslagsmål, vilket inte brukar vara lika "kul" att titta på. Tjejer och killar slåss på helt annorlunda 

sätt. Killarnas slagsmål brukar oftast vara våldsammare.33  

 

Killar är oftast mer våldsbenägna än tjejer.34  

 

Killar slåss ju mer och så. Det har alltid varit så.35  

 

/…/ killar är båda våldsammare och tekniskt intresserade (dvs fler manliga dator/YouTube användare)36  

 

Våldet som en del av en manlig kultur beskrevs som ett ”manligt behov” men även som att 

man i egenskap av kille skulle vara mer intresserad av tekniken kring och möjligheterna att 

publicera filmklippen. Blicken på våld beskrevs som densamma som blicken på t ex boxning. 

Det fanns inte mycket av problematisering i svaren från informanterna kring detta utan det var 

mera av ett sakligt påstående om vad män har behov av, att det alltid har varit så och hur det 

är nu. Funktionen kan vara en gränsmarkering för män att använda mot kvinnor, som inte har 

detta behov enligt några av informanterna, men även mot andra män som inte heller har detta 

behov och därmed står utanför gruppen av män som är intresserade av att utöva och titta på 

våld. 

 

                                                
31 Mailkommunikation med L, 18 år. 
32 Mailkommunikation med M, 18 år. 
33 Mailkommunikation med V, 15 år. 
34 Mailkommunikation med S, 18 år. 
35 Mailkommunikation med C, 18 år. 
36 Mailkommunikation med D, 18 år. 
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Man tillfredsställer det manliga behovet av våld på något sätt, samma gäller när man tittar på t ex boxning. 

Många har säkert ett budskap bakom det eller söker bekräftelse, någon vill kanske hetsa upp en annan folkgrupp 

och en annan kanske vill visa hur bra man slåss för sina kompisar.37  

 

Cecilia von Feilitzen skriver om teorin kring ”emotional arousal” (allt medieinnehåll som 

upplevs väcka starka känslor förstärker den sinnesstämning tittaren har redan innan han/hon 

tittar).38 Kan man hitta en skönhet i våldet och tillfredsställa något slags behov av förlösning 

eller katharsis som jag skrev om tidigare?  

 
      Anledningen till att jag söker mig till våld är just spänningen i fighterna, men samtidigt kan jag inte riktigt 

förklara varför jag vill kolla på något sådant heller. Jag kan inte säga att det är kul att kolla på två personer som 

slår ihjäl varandra, men det är någonting som lockar en och man vill bara se det helt enkelt. Det handlar inte bara 

om våldsamma slagsmål, det kan vara olyckor m m. Våld har en skönhet i sig, jag menar det finns ju så många 

sporter som t ex boxning, karate. Allt möjligt som bara är våldssporter.39  

 
Slåss är det sista man ska göra. Men ibland så måste man slåss, kanske för att försvara sig. Skönheten är kanske 

för honom som får hämnas.40  

 

Det beror på va det handlar om och hur dom går till väga. Att t ex sparka eller slå på nån som redan ligger ner är 

bara sjukt. Men att se ett slagsmål där alla/båda har lika mycket att sätta emot kan vara ganska underhållande.41  

 

Intresset verkar till stor del ligga i den sportsliga fighten. Man lockas av våldsbilderna men man ser 

hellre ett ”bra” slagsmål. Klipp innehållande våld kan skickas till kameramobiler och de sprids 

snabbt. Den som publicerar klippet behöver därmed inte vara den som filmade. Det kan 

tyckas att steget borde vara långt från att ha ett filmklipp i mobilen till att publicera det på 

Internet, men då det är så enkelt att göra det och då det finns en marknad för att se en juste 

fight, går det också relativt lätt att söka upp klipp av det här slaget på YouTube.  

 
Vissa tittar nog på det för att få en kick eller bli chockad och se något man inte ser så ofta i verkligheten. Varför 

man väljer att lägga ut ett sådant klipp vet jag inte, kanske för att visa att man kan slåss och vara tuff.42  

 

Man fascineras av tanken att slåss och uppföra sig våldsamt, jag antar att detta kan komma från en actionfilm 

                                                
37 Mailkommunikation med D, 18 år. 
38 Von Feilitzen (2001), s. 14 
39 Mailkommunikation med V, 15 år. 
40 Mailkommunikation med C, 18 år. 
41 Mailkommunikation med M, 18 år. 
42 Mailkommunikation med S, 18 år. 
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eller liknande.43  

 

Många tycker kanske att det är roligt, det gjorde jag också innan. Eller så kanske man vill lära sig att undvika 

bråk. Våld på YouTube är filmat av någon, det vill säga att det har hänt på gatan i verkliga livet. Folk (speciellt 

ungdomar) dras till sådana videos. Varför man lägger ut såna videos vet jag inte. Man kan fråga sig varför man 

lägger ut barnporr på nätet.44  

 
Att många lägger ut sina klipp är väl mest för att man själv har chockats eller blivit berörd av något våldsamt och 

vill dela med sig av de till andra. Men många anser nog att det är "coolt" med våldsamma slagsmål.45  
 
 
För att det helt enkelt är underhållande, så länge det inte rör sig om misshandel eller liknande där enskilda 

individer inte har en chans att försvara sig (enligt mitt tycke). Många tror sig vinna respekt på att lägga ut dessa 

klipp, vissa gör det just för att de tycker det är underhållande. Har även uppmärksammat vissa som gjort det i ett 

förebyggande syfte.46  
 

Man kan se en gränsmarkering då man ser filmklippen som t ex underhållning och komedi 

(två vanliga kategorier som filmklippen sorterades under på YouTube). Detta upprättar en 

gränsmarkering mot de vuxna i form av föräldrar, lärare o sv. Här blir tittandet till en kulturell 

distinktion och en egen zon där man delar sitt intresse med andra ungdomar.47 Det finns även 

en gränsmarkering i form av att man tittar men fördömer våldet i filmklippen. Att t ex 

använda våldet man ser i förebyggande syfte är också en gränsmarkering då man vill veta hur 

man ska bete sig om man blir utsatt för oprovocerat våld. Här kan vi definitivt tala om 

kopplingar till imitations- och inlärningsteorin. Detta är en gränsmarkering som lever på 

rädsla men som också kan benämnas som det trygghetsskapande våldet eftersom vi här 

strävar efter att göra det obehagliga bekant och kontrollerbart.48 

 

4 Slutdiskussion 

Jag valde att strukturera mitt material i två huvudrubriker eftersom jag tyckte mig se två 

huvudtendenser när jag sammanfattar litteraturen och min undersökning. De två tendenserna 

handlar om lusten till våldsbilden, en fascination: ”Önskeskräcken” och den mörkare sidan, 

kommen ur rädslan: ”Gränsmarkeringen”. Jag vill inte fastna i moralpaniken och jag vill inte 

                                                
43 Mailkommunikation med L, 18 år. 
44 Mailkommunikation med C, 18 år. 
45 Mailkommunikation med V, 15 år. 
46 Mailkommunikation med M, 18 år. 
47 Ulf Dalqvist (1994) ”Den våldsbetraktande människan” i Miegel Fredrik & Johansson Thomas (1994) 
Mardrömmar och Önskedrömmar, Stockholm: Bokförlag Symposion AB 
48 Ibid., s. 248 
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heller förringa betydelsen av att våldsamma bilder och filmer kan ha en negativ effekt på 

människor i form av aggression och ångest. Det krävs en viss psykisk mognad för att kunna 

arbeta med och samtala kring ett sådant material. Det krävs också av mig som lärare att jag 

har en omfattande förkunskap kring vad jag talar om. Om man för ett ögonblick bortser från 

forskningen kring påverkan och istället funderar över hur vi väljer, använder och tolkar 

medievåldet så kan vi hitta vägar att samtala kring bilder av våld på ett mer konstruktivt sätt.49  

 

Ulf Dalqvist skriver om byggandet av motidentiteten, ”en subkulturell reträttstrategi” , hur 

den som presterar dåligt i skolan vänder sig till (av skolan) mindre socialt accepterat 

medieinnehåll.50 Jag blev väldigt intresserad (och imponerad) av hur mina informanter 

resonerade kring sitt användande av filmklippen på YouTube. För de flesta innebar 

betraktandet av de våldsamma filmklippen på YouTube ingenting mer än att deras nyfikenhet 

blivit triggad av klippen men samtidigt var flera av dem noga med att fördöma våldet i 

filmerna. Jag hoppas att det finns pedagoger som tagit till vara på den kunskap de besitter 

kring bilder av det här slaget. 

 

5 Didaktiska reflektioner 
Min egen erfarenhet av skolan, som elev och nu som lärarstuderande, är känslan av att det ute 

i samhället finns ämnen och företeelser som inte anses ”rumsrena” eller moraliskt försvarbara 

och som rensas bort från skolans agenda eller i alla fall ges ett begränsat utrymme. En anti-

mobbingdag hjälper t ex inte i längden utan man behöver arbeta kontinuerligt med frågor av 

det slaget. Jag tror att följden för eleverna kan bli en upplevelse av verklighetsflykt och även 

ett slags svek från de vuxnas sida där man ökar klyftan mellan skolans värld och resten av 

samhället men också mellan ungdomar och vuxna. Upplevelsen av att det riktiga livet inte 

pågår i skolan utan någon helt annanstans är något jag har fått höra mer än en gång när jag har 

samtalat med ungdomar. Att t ex ha ämnet Livskunskap på schemat kan säkert spela en viktig 

roll när det gäller att förse sig med verktyg för att ta upp och diskutera svåra ämnen. 
 

      Ett bra samtal ger kunskap om livet för livet. Det bygger på ungdomars egna existentiella frågor om identitet, 

integritet och livskvalitet. I ett snabbt föränderligt samhälle är vilsenheten stor. En självklar värdegrund som 

delas av alla finns inte. Den formas i en ständig dialog där samhället alltid är en föränderlig samtalspartner och 

där förmågan till empati och respekt för olikheter är en nödvändighet. Att fokusera på problem har liten effekt 

                                                
49 Von Feilitzen (2001), s. 14 
50 Dalqvist (1994), s. 246 
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om man vill påverka värderingar och beteenden. Enbart information räcker inte.51  

 

För egen del skulle jag även vilja se bildämnet som en ”omkopplare” eller snarare som en 

åskledare, för att bättre förstå, åskådliggöra och resonera kring det vi inte förstår eller det vi 

inte vill se. Detta arbete är ett led i min egen process kring att försöka förstå och för att i 

framtiden kunna arbeta vidare med ämnet i mitt yrke. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
51 www.cebuh.goteborg.se/Livlust/Livskunskap/livskunskap.htm 
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Bilaga 1 
 
Frågor till informanter 
 
1 Brukar Du söka efter klipp som innehåller misshandel eller våld av annat slag på 

YouTube? 

2 Om Du söker efter klipp, spelar det geografiska läget någon roll? Alltså letar Du efter klipp 

från platser Du själv känner igen? 

3 Har Du själv lagt ut filmklipp innehållande våld på YouTube? 

4 Har Du tagit emot klipp innehållande våld till Din mobil? 

5 Vad anser Du om kvällspressens rubriker kring klipp innehållande våld på YouTube? Är 

deras siffror överdrivna tror Du? 

6 Övervägande delen inblandade i klipp innehållande våld på YouTube är killar. Sant? 

Falskt? Varför? 

7 Finns det en skönhet i våld? Om ja, förklara? 

8 Varför tittar man på filmklipp som innehåller våld tror Du? Varför väljer man att lägga ut 

ett sånt klipp? 

9 Hur upplever Du det personligen när Du tittar på ett våldsamt filmklipp som Du vet händer 

”på riktigt” och när Du tittar på t ex en våldsam scen ur någon film som du gillar på 

YouTube? Tittar Du på olika sätt tror Du? 
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