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Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Center mot våldsbejakande extremism och Jämställdhets-
myndigheten gav professor Lucas Gottzén vid Stockholms 
universitet i uppdrag att titta närmare på forskning om  
män, maskulinitet och våldsbejakande extremism. Gottzén  
analyserar forskning publicerad åren 2000–2022 och som 
inkluderar forskning om maskulinitet inom Säkerhetspolisens 
definitioner av våldsbejakande extremism: Våldsbejakande  
vänsterextremism, våldsbejakande högerextremism och  
våldsbejakande islamistisk extremism. Gottzén introducerar 
även ett nytt begrepp, våldsbejakande misogyni, som inne-
fattar grupperingar där kvinnohat är den primära drivkraften.  
Säkerhetspolisen definierar inte våldsbejakande misogyni  
som en egen extremistmiljö i dagsläget.  

För källhänvisningar hänvisar vi till kunskapsöversikten  
Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism.
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Huvudpunkter
•  I Sverige bedöms de våldsbejakande extremistmiljöerna  

utgöras till 75–90 procent av män.

•  Trots stora ideologiska skillnader har de flesta våldsbejakande 
extremistiska miljöer liknande föreställningar om män  
och maskulinitet. De betonar ofta grundläggande skillnader 
mellan män och kvinnor och använder våld för att hävda 
manlig status.

•  Våld är centralt för maskulinitet i extremistiska miljöer.  
Våldet idealiseras och ses som ett bevis på manlighet. En 
våldsam livsstil är ofta ett sätt att särskilja sig från motståndare 
och det extremisten anser vara majoritetssamhället. Männen 
inom extremistiska miljöer framställs ofta som hjältar och 
krigare som kämpar mot fiendestyrkor för det godas seger över 
det onda.

•  Engagemang i våldsbejakande extremism kan fungera som 
ett sätt att återupprätta en upplevelse av förlorad manlighet. 
Denna så kallade remaskulinisering, det vill säga försök att 
återupprätta upplevelsen av förlorad manlighet, utlovas till 
individen. Våldet kan bli ett sätt att hantera social marginal
isering och ett manligt misslyckande.

•  Remaskulinisering utgör också en politisk strategi eftersom 
manligheten i samhället anses hotad av exempelvis feminism, 
ickevita män, västerlandet och kvinnors sexuella frihet. 

•  Unga män ansluter sig inte till våldsbejakande extremism 
enbart av ideologiska skäl utan också för att bevisa sin  
manlighet. Det är även vanligt att individen söker gemenskap 
och tillhörighet. 

•  Våldsbejakande extremistiska grupper inkluderar ofta anti
feminism och misogyni i sina ideologier. Feminismen anses  
ha fått för stort inflytande i samhället, vilket hotar den  
traditionella, heterosexuella familjen och undergräver mannens 
rätt att bestämma. Misogynin handlar ofta om att kontrollera 
kvinnors sexualitet och att (åter)införa mäns överhöghet i det 
offentliga och i det privata. Kvinnor anses vara i behov av mäns 
beskydd och ges bara marginaliserade roller i samhället och  
i extremistisk aktivism. 
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•  Misogyni och antifeminism är särskilt drivande i den så  
kallade manosfären. Manosfären definieras som ett löst  
nätverk av mansaktivister online. Långt ifrån alla i manosfären 
är våldsbejakande, men vissa incelsgrupperingar identifieras 
som ett säkerhetshot. Medan andra våldsbejakande extrem
istiska miljöer ofta anser sig vilja skydda kvinnor, oftast inom 
den egna gruppen, så hyllar misogyna extremister dödligt våld 
mot kvinnor. 

•  Vänsterextremism utgör något av ett undantag bland de 
våldsbejakande extrema miljöerna. Till stor del omfamnar den 
jämställdhet och stödjer ibland också uttryckligen feminism. 
Trots det så kan vänsteraktivister motverka jämställdhet i 
praktiken, genom att exempelvis tysta kvinnor i miljön. Det 
politiskt våldet görs till ett sätt att iscensätta en militant 
maskulinitet. I vissa fall har det även förekommit våld i nära 
relation.  

•  Det finns fortfarande lite forskning kring män, maskulinitet 
och VBE (även om den är växande). Att en överväldigande 
majoritet inom VBEmiljöer är män, beaktas sällan i arbetet 
mot VBE eller som analytiskt viktigt i den etablerade forsk
ningen.

•  Maskulinitet benämns som en blind fläck i den dominerande 
forskningen om våldsbejakande extremism, men kan bidra till 
förståelsen av våldsbejakande gruppers ideologi och praktik. 
Ett maskulinitetsperspektiv kan fördjupa förståelsen av radika
lisering, eftersom radikalisering delvis är knuten till kön.

•  Antifeminism och misogyni kan vara ett första steg i en  
radikaliseringsprocess.
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Vad är maskulinitet?
Maskulinitet förstås inom samhällsvetenskaplig forskning 
oftast som kulturellt och historiskt föränderliga sätt att vara 
man på och vad det innebär att vara man. Dessa är beroende 
av materiella och organisatoriska förutsättningar, så som pro - 
duktionsförhållanden, ekonomisk politik och globaliserings-
processer. Även individers sociala bakgrund, som etnicitet, 
klass, sexualitet och ålder kan vara avgörande för hur de  
olika maskuliniteter som män iscensätter tar sig form. En  
del forskare menar att maskulinitet även kan iscensättas  
av kvinnor. Men inte minst är maskulinitet relationellt, det  
vill säga att den skapas i relation till kvinnor och andra män.  

Vilken betydelse har maskulinitet  
för våldsbejakande extremism?
Forskning om våldsbejakande extremism med genusperspektiv 
har främst studerat kvinnor, men under de senaste decennier-
na har det vuxit fram ett mindre fält som fokuserar på män och 
maskulinitet. Denna har primärt forskat om högerextremism 
och islamistisk extremism. Forskning med fokus på maskulin-
itet i våldsbejakande vänsterextremistiska miljöer är mycket 
liten. Forskning om så kallad våldsbejakande misogyn extrem-
ism växer, särskilt den om incels (män som lever i ofrivilligt 
celibat). 
 Våldsbejakande extremistiska grupper kan ha mycket 
skilda politiska uppfattningar i andra frågor – såsom ras och 
nationen – men ha mycket lika föreställningar om maskulin-
itet. De flesta miljöer omfamnar konservativa föreställningar 
om män och deras plats i samhället. Dessa föreställningar och 
praktiker är på en skala, där många grupper ser traditionella 
föreställningar av män som något positivt, medan andra  
kan vara öppna för att män visar andra, mjukare sidor. Vissa 
grupper är positivt inställda till jämställdhet.

Våld och maskulinitet
Våld idealiseras inom extremistiska miljöer. Våld ses ofta som 
ett bevis på manlighet och en våldsam livsstil är ofta ett sätt 
att särskilja sig från andra, såväl motståndare som det som 
uppfattas som majoritetssamhället. Våldet kan rikta sig oftast 
mot andra män, motståndare eller symboler för motståndarna. 
Våldsbejakande extremister kan även uppmana eller acceptera 
våld mot kvinnor. Inte minst ensamagerande terrorister har 
ofta tidigare utövat våld mot kvinnor i nära relation.



6 7

Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Våld återkommer ofta i extremisters propaganda och tjänar  
till att skapa en militant manlighet. Såväl högerextremister  
och islamistiska extremister visar sina manliga aktivister  
klädda i svarta uniformer eller militärkläder, och har ett  
bildspråk där aktivisterna framstår som hotfulla och farliga.  
Politiskt och religiöst motiverat våld kan vara ett sätt att 
försvara sin manlighet eller att återfå status som en dominant, 
hypermaskulin man.

Våld kan också användas för att peka ut fiender som  
moraliskt underlägsna. Inom högerextrema medborgargarden 
så anses patrullerandet av nationsgränser, av bostadsområden 
och vid flyktingförläggningar inte sällan vara ett rättmätigt 
svar på det sexuella våld som migranter eller flyktingsmugg-
lare hävdas utöva mot kvinnor. Inom islamistisk extremism 
anses ett våldsamt jihad som ett berättigat sätt att hämnas den 
muslimska världen – och särskilt dess män – för den förned-
ring man tycker att västvärlden utsatt dem för. Det våldsamma 
försvarandet av hedern ses som ett manligt ansvar. 

Vilken betydelse har maskulinitet för radikalisering?
Radikaliseringsprocesserna i de olika våldsbejakande extrem-
istiska miljöerna är relativt lika. Individer går ofta från att 
introduceras till kontroversiella åsikter till att gå in i extrema 
versioner av dessa åsikter genom normalisering, acklimati-
sering och avhumanisering. Unga män behöver inte ansluta 
sig till våldsbejakande extremism av ideologiska skäl. Oftast 
sker detta på grund av sökandet efter  gemenskap, spänning, 
identitet och liknande individuella behov. Dessa kan knytas 
till maskulinitet, där våldsbejakande extremism blir ett sätt att 
bevisa sin manlighet. Att gå med i en våldsbejakande extrem-
istisk miljö kan vara ett sätt att hantera skammen från att ha 
upplevt sig vara ”misslyckade män”. Väl i extremistiska miljöer 
utvecklar de unga männen extremistiska åsikter. På liknande 
sätt så behöver inte avradikalisering primärt handla om ideo-
logi utan om andra strukturella eller individuella förändringar, 
som att exempelvis bli pappa. Radikalisering till våldsbejak-
ande islamistisk extremism tycks dock vara mer ideologiskt 
driven än till exempelvis våldsbejakande högerextremism. 
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Våldsbejakande extremism och antifeminism
Våldsbejakande extremistiska grupper inkluderar ofta anti-
feminism i sina ideologier. Feminismen anses återkommande 
ha fått alldeles för mycket inflytande i samhället, vilket hotar 
den traditionella, heterosexuella familjen, undergräver den 
vita mannens bestämmanderätt och försvårar för män att ha 
tillgång till sex. Våldsbejakande islamistiska extremister ser 
feminism, tillsammans med sexuell frigörelse, som en av 
många västerländska idéer som riskerar att locka muslimer  
i väst i fördärvet. Antifeminism är särskilt central i våldsbejak-
ande misogyni och den tidigare nämnda manosfären. 

Våldsbejakande extremism och kvinnohat
Misogyni – kvinnohat – är centralt i många våldsbejakande 
extremistiska miljöer, vilket är knutet till de konservativa 
förståelser av kön som präglar extremistiska grupperingar, där 
män och kvinnor anses vara väsentligt olika och ha mycket 
skilda roller i såväl samhälle som aktivism. Inom våldsbejak-
ande extremism handlar misogyni inte bara om att vara “mot 
kvinnor” utan kan innefatta en rad olika åsikter och värdering-
ar så som att se kvinnor som underlägsna, hävda mäns sexuella 
berättigande, objektifiering av kvinnor, accepterande av våld-
täkt, hyllande av traditionella könsroller där kvinnor inte  
bara ges specifika roller utan också behöver ”skyddas” samt 
åsikter om att jämställdhet har gått för långt. Dessa frågor  
knyter till grundläggande föreställningar om kvinnor, men 
också om män och deras plats i samhället. Misogyni kan 
ta olika uttryck, men handlar ofta om kontroll av kvinnors 
sexualitet och att (åter)införa mäns makt och överhöghet i det 
offentliga och i det privata. Våldsbejakande extremism berör 
därmed frågor om jämställdhet och mäns våld mot kvinnor, 
inte minst eftersom det finns överlappningar mellan politiskt 
drivet våld och våld i nära relationer. Bland högerextrema  
kan ett påstått accepterande av kvinnors rättigheter och jäm-
ställdhet ses som något specifikt västerländskt och användas  
i fördömandet av muslimer. 
 Misogyni är särskilt central inom incelrörelsen. Kvinnor 
är enligt denna grupp av ofrivilligt celibata män mindre värda 
och endast ute efter högstatusmän. Incelmän upplever sig vara 
särskilt oattraktiva och genetiskt missgynnade, såpass att de 
aldrig kommer nå framgång på den sexuella marknaden. Detta 
föranleder ett hyllande av dödligt våld mot kvinnor.
 



8 9

Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

En återupprättad manlighet
Många våldsbejakande extrema miljöer förenas i tron på en 
återupprättad manlighet. Män som dras till våldsbejakande  
extremistiska miljöer tycks ofta ha erfarit ett ”manligt 
misslyckande” på ett personligt plan, där mannen har haft 
utmaningar med att leva upp till ideal kopplade till  manlighet,  
inte minst ekonomisk framgång. Politiskt våld kan här vara  
ett sätt att hantera social marginalisering. Känslan av miss-
lyckande tycks vara särskilt vanlig bland ensamagerande 
terror ister. Våldsbejakande islamistisk radikalisering kan 
ibland ses som en förändring i relation till andra maskulin-
iteter. Att bli en militant jihadist kan möjliggöra en väg från  
en underordnad maskulinitet i väst till en maskulinitet med 
hög status inom islamistiska miljöer.

Inom många våldsbejakande extremistiska miljöer så ses 
manligheten i samhället och kulturen som hotad, exempelvis 
av feminism, av icke-vita män, av västerlandet och av kvinnors 
sexuella frihet. Som svar på detta behövs remaskulinisering 
– en idé om att återupprätta ursprungliga egenskaper eller till-
stånd som anses ha gått förlorade. Politiskt och/eller religiöst 
våld är då inte bara ett sätt att återfå status som hypermaskulin 
man på ett individuellt plan, utan också en politisk strategi för 
att rädda mäns (eller gruppens) hotade dominans i samhället. 
Remaskulinisering kan också göras genom renlevnad, träning, 
avhållsamhet från pornografi och inte minst genom att umgås 
med andra män.

I våldsbejakande vänsterextremistiska miljöer är inte  
våld en del av ett samhälleligt projekt för remaskulinisering, 
till stor del eftersom antifeminism och misogyni inte är central  
i miljön. Däremot kan politiskt våld för den enskilde aktivisten  
vara ett sätt att bevisa sig som man. 



10

Män, maskulinitet och våldsbejakande extremism

Maskulinitet och förebyggande  
av våldsbejakande extremism
Vissa av de metoder som används för förebyggande arbete  
av mäns våld mot kvinnor kan  komma till användning  
i arbetet mot våldsbejakande extremism. Eftersom sexism, 
misogyni och inte minst traditionella föreställningar om män 
och kvinnor ofta är bärande inom våldsbejakande extremism 
så kan genusförändrande ansatser vara fruktbara i det före-
byggande arbetet mot våldsbejakande extremism. 
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