
 



”Vissa killar har en 
skev kvinnosyn” 
Publicerad 2016-01-12 

Ung i Stockholm. Del 4 

18-åringarna Gustav Lovén, Jakob Brandt och Teodor 
Tapper sitter på en bänk i en av Kungsholmens 
gymnasiums många korridorer och väntar på att nästa 
lektion ska börja. Det är första dagen i skolan efter 
jullovet och killarna har läst om händelserna i 
Kungsträdgården under lunchrasten. 

Ingen av dem har någon killkompis som de vet ofredar 
tjejer sexuellt, men de känner igen beteendet från hur 
andra killar agerade när de var yngre. 

– I min förra klass på högstadiet var vi 23 grabbar och några 
tjejer. Där var det ett hockeygäng som brukade antasta 
tjejerna i klassen på rasterna. Det skedde i korridoren utan 
att någon brydde sig, inte ens tjejerna. Det var tjejer de 
kände och då blev det liksom okej, säger Teodor. 

Vad tänker du om det i dag? 

– Jag har inte tänkt på det förrän nu faktiskt när det pratas 
så mycket i medierna. Tjejerna brydde sig säkert, och sa nog 
till efteråt när de var ensamma. 

Vad gjorde ni andra killar? 

– Vi sa nog inte till så mycket. Det låter ju helt fel, men vi 
var så unga, och eftersom de gjorde det hela tiden blev det 
ett normalt beteende. 



När Gustav för två somrar sedan besökte ungdomsfestivalen 
We Are Sthlms avslutningskonsert blev hans flickvän och 
hennes tjejkompis tafsad på av okända killar i folkvimlet. 

– Vi kunde inte se vem som gjorde så i den stora folkmassan 
där folk stod axel mot axel. Jag blev ju väldigt irriterad, men 
insåg att det inte fanns så mycket jag kunde göra. Det var 
jättefrustrerande. 

Hur pratade du sedan med din flickvän om vad som hänt? 

– Vi pratade inte jättemycket om det. Nu i efterhand kan jag 
känna att jag aldrig skulle vilja att min lillasyster går dit. 

Vad tror ni det beror på att killar gör så här? 

– Jag tror att det i vissa kompisgäng växer fram en skev 
kvinnosyn och ett beteendemönster som gör det socialt 
accepterat att hålla på så, medan det i andra grupper är 
otänkbart. I vår klass till exempel, går det inte att föreställa 
sig att någon skulle göra så, säger Gustav. 

Hur ska samhället ändra på ett sådant beteende? 

– Jag tror att det handlar om förändringar av attityder. Men 
frågan är hur man ska gå till väga, det är svårt. Ett vanligt 
svar är att ju att prata mer om det i skolan, säger Jakob. 

– Det kan vara svårt att bryta befintliga mönster i ett 
kompisgäng om tio killar. Jag tror att det krävs hårdare 
konsekvenser än de i Kungsan där killarna blev avvisade 
från publiken men sedan kunde gå in igen och fortsätta tafsa 
på tjejer. Det är skamligt och skickar signaler om att det är 
okej att göra om det om och om igen, säger Gustav. 

Känner ni att ni som killar måste ta avstånd från det som 
hänt? 



– Inte direkt, säger Jakob Brandt. 

– Nä, jag känner mig inte träffad, säger Gustav. 

Vad tänker ni kring att de utpekade misstänkta 
gärningsmännen ska ha utländsk bakgrund? 

– Det är svårt, men om man vill sätta in förebyggande 
åtgärder så är det bra att veta vilken specifik grupp man ska 
rikta dem mot, i stället för mot alla hundratusentals 
tonårspojkar i Sverige. Då blir det lättare att tackla 
problemet, säger Gustav. 

– Men det är också lätt att lägga skulden åt ett håll. Mina 
erfarenheter säger att det är killar med en blandad 
bakgrund som gör så här, både killar från Svenssonfamiljer 
och de med invandrarbakgrund, säger Teodor. 

– Ja, det får inte leda till en polarisering, säger Gustav. 

– Eller att man ställer grupp mot grupp, inflikar Jakob 
Brandt. 
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