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ABSTRACT 
 

Which way should I take, is it still daylight when I am going home, will it be more people on 

that place or is it complete desolated? Have to pretend talking in the mobile phone and have 

the keys ready in the hand, just in case… 

If you are a female individual in the society of today, you always have to think twice when 

you are in the public room of society. You have to have different strategies to make use of, to 

be able to feel a little bit more secure. Because of the increasing amount of violence and 

sexual assaults, the fear of being exposed has become a central part of a woman’s life. 

The forthcoming study focus on women’s fear of sexual assault, how the fear comes into 

existence and how it is affecting their lives. We have used a quantitative method and have 

conduct a survey at the University of Halmstad, extending 100 individuals. Out of this study 

we got material which we have analyzed both from a liberal feminist perspective and with 

help of a socialization theory, where we discuss how fear can arise. 

We can say that the main conclusion of this study is that the majority of the women who 

participated felt a fear of being exposed, but most of the women didn’t experience that they 

were noteworthy limited in their lives. Most of the women did what they wanted to, but still, 

almost everybody who was asked stated that they use different strategies to feel safer. 
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1. INLEDNING 
 

Vi tycker oss se en skrämmande tendens till en allt mer utbredd och grövre form av sexuellt 

överfallsvåld mot kvinnor i samhället idag. 

Det våld som vi tänker på och i denna uppsats kommer att fokusera på, är överfallsvåldet mot 

kvinnor i det offentliga rummet, och inte det våld som tyvärr också förekommer i hemmen. 

Vi tror att många kvinnor idag känner en rädsla för det sexuella överfallsvåldet som är riktade 

mot oss, och som sker helt oprovocerat. Vi tror inte att man går runt med en konstant och 

påtaglig rädsla för att bli överfallen och våldtagen, men vi tror inte heller att det finns någon 

kvinna som känner sig immun mot möjligheten att drabbas. 

Vi (författarna tillika kvinnor) har båda varit i situationer där vi känt oss utsatta, vilket i viss 

mån har gjort att vi har ändrat beteende för att försöka undvika att hamna i liknade situationer 

igen. Detta tror vi inte är unikt på något sätt. Vi tror att många kvinnor har ändrat sina vanor 

under senare år för att försöka undvika att hamna i utsatta situationer. 

 

Rädslan för sexuellt överfallsvåld i det offentliga rummet är fenomenet som vi bestämde oss 

för att skriva vår C-uppsats om. Syftet var att göra en undersökning som visar på i hur stor 

utsträckning kvinnor känner rädsla för att bli utsatta och hur deras rädsla påverkar och 

begränsar deras liv. 

 

För varje artikel om våldtäkt, försök till, eller annat överfallsvåld man läser i tidningen, blir 

man mer medveten och påmind om att ingen är skyddad till 100 %. 

Den rädslan som vi tror att de flesta kvinnor bär med sig begränsar våra liv. Det för med sig 

att våra handlingar krymper, och vi börjar använda oss utav strategier för att känna oss lite 

säkrare. Vi frågar oss själva? Vågar jag detta eller inte? Hur skall jag i så fall bete mig? Vad 

skall jag ha med mig och vilken väg är säkrast att gå? Detta kan få konsekvenser på vårt sätt 

att leva, och på den frihet som vi har rätt till. Vi kanske måste tacka nej till ett arbete vi vill ha 

för att vi inte vågar ta oss hem själva sent på natten om arbetsplatsen ligger skumt och 

avlägset. I samband med detta så sker en anpassning och begränsning i kvinnans dagliga 

rutiner. 

 

Vi anser att när en kvinna drabbas av en våldtäkt, så drabbas även alla andra kvinnor indirekt 

också. Det är självklart en av de mest fruktansvärda saker att vara med om för den som är 
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direkt drabbad och ger oftast psykiska men för livet, men varje övergrepp som sker är ju 

samtidigt ett övergrepp på alla kvinnors trygghet, och bidrar till vår begränsning i våra sociala 

liv. Den enda anledningen till att en kvinna blir våldtagen, är just att hon är en kvinna!  

Detta gör oss (författarna) så fruktansvärt arga, vilken rätt har dessa män som utför dessa 

handlingar, att begränsa våra liv! 

 

Vi anser att kvinnors rädsla för sexuellt överfallsvåld är ett högst relevant ämne i dagens 

samhälle, och ville dra vårt strå till stacken. Vad man ska göra åt detta fenomen vet nog ingen, 

men vi tror att det är viktigt att detta tas fram i ljuset som ett stort politiskt samhällsproblem, 

som i grund och botten handlar om något så grundläggande som jämställdhet och demokrati. 

Vi anser att i vårt svenska samhälle råder det varken jämställdhet eller demokrati, för hade det 

gjort det hade även kvinnorna kunnat vistas ute i det offentliga rummet vilken tid på dygnet 

som helst, och ändå känt sig trygga. 

 

1.1 DISPOSITION 

Den föreliggande uppsatsen kommer att vara disponerad på följande sätt. Näst efter 

inledningen kommer information om bakgrunden till detta fenomen och vi redogör där också 

för en del tidigare forskning som har gjorts om detta ämne. Vi har tagit del av doktoranden 

Carina Listerborn´s avhandling i stadsbyggnad, som handlar om kvinnors rädsla och hur man 

kan planera en stad så att kvinnor kan känna sig tryggare. Vi har även tagit del av statsvetaren 

Maria Wendt Höjer´s forskning om kvinnors erfarenheter i politiken, och om kvinnors rädsla 

för våld av män. 

Därefter har vi lagt metoddelen där vi redogör för hur vi har gått tillväga och varför vi tyckte 

att just kvantitativt tillvägagångssätt var den bästa metoden till den här undersökningen. Här 

tar vi även upp hur vi gjorde urvalet och bortfallsanalys. Som en del i metoden har vi också 

tagit upp etiska aspekter, då detta kan vara ett väldigt känsligt ämne om man varit drabbad 

själv eller har någon i sin närhet som blivit utsatt för sexuellt överfallsvåld. 

Av svaren som våra enkäter inbringade har vi sammanfattat en resultatdel där vi mestadels 

med siffrors hjälp presenterar materialet. Här redogör vi ”svart på vitt” hur många individer 

eller hur många procent som svarade si eller så. Vi har dels en liten del som innehåller mer 

praktisk information, och en större del som handlar om svaren vi fick angående upplevelser 

och känslor i relation till rädslan. Vi har även ett par diagram som visar en tydlig bild av hur 

majoriteten av respondenterna förhåller sig till detta fenomen. 
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I teoridelen har vi först förklarat sociologerna Peter L. Berger´s och Thomas Luckman´s teori 

om den primära och sekundära socialisationen. Deras teori fokuserar på hur viktig speciellt 

den primära socialisationen är för den fortsatta utvecklingen av vem man är, och hur viktig 

den signifikanta andres verklighet är, då det är den första verklighet som man som barn gör 

till sin egen subjektiva verklighet, och formar sitt jag efter. Därefter har vi även förklarat 

liberalfeminismen och deras syn på fenomenet ifråga. 

Dessa teorier har vi sedan i analysdelen använt när vi analyserat vårt material och byggt upp 

ett resonemang kring resultatet. Vi är av den uppfattningen att rädslan som många kvinnor 

känner beror både på inre och yttre påverkan. Den inre påverkan anser vi socialisationen är, 

då vi tror, och med socialisationsteorins hjälp, påstår att rädslan socialiseras in i den egna 

subjektiva verkligheten som man internaliserar från den närmsta signifikanta andre, som 

oftast är mamman. Mamman är förmodligen välbekant med rädslan för att kunna bli utsatt för 

sexuellt överfallsvåld, just för att hon är en kvinna, och det har en central del i hennes 

verklighet. När vi talar om yttre påverkan tänker vi framförallt på massmedia som ständigt 

rapporterar om nya sexuella överfall, och hjälper på så sätt till med att vidmakthålla rädslan. 

Liberalfeminismen har en förklarande teori om varför kvinnor är så utsatta i det offentliga 

rummet (och all annanstans). Det beror enligt dem på kvinnans underordnade position 

gentemot mannen som alltid har rått, p.g.a. ekonomiska, kulturella och sociala aspekter. Vi 

har i analysen jämfört våra svar med ett liberalfeministiskt resonemang. 

Den avslutande delen av uppsatsen är avslutande reflektioner och sammanfattning där vi 

reflekterar över resultatet och diskuterar vad vi kunde ha gjort annorlunda. Vi spekulerar även 

över vad man skulle kunna göra för att kvinnor ska känna sig säkrare. 

Sist har vi referenser och därefter två bilagor. Den första är enkäten i sin helhet, som vi 

använde oss utav och den andra är en frekvenstabell över svaren vi fick i enkäten. 
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2. BAKGRUND 
 

Att behöva vara rädd för att bli utsatt för sexuellt överfallsvåld i det offentliga rummet 

påverkar oss kvinnor på olika sätt. Vi tror att det inte bara är de som har drabbats som är 

rädda, utan även de som inte varit utsatta känner en rädsla för att drabbas. Vi kvinnor känner 

nog rädsla på olika sätt, och en del är säkert inte rädda alls, men det finns nog hos de flesta av 

oss en tanke på att det kan vara vi nästa gång. Kanske slår oss tanken om vi t.ex. läser en 

artikel i tidningen eller ser på ett nyhetsprogram på tv som handlar om sexuellt överfallsvåld. 

 

2.1 RÄDSLA 

Våld mot kvinnor har alltid funnits och med det kan vi konstatera att det alltid har funnits 

rädsla för att bli utsatt för våld. Den specifika rädsla som vi diskuterar i denna uppsats är just 

rädsla för att eventuellt bli utsatt, det finns rädslor för många saker men att ha en rädsla för 

något som ännu inte har hänt eller som förhoppningsvis inte heller kommer att hända är en 

speciell rädsla. Vi har tagit del av Carina Listerborns (2000) avhandling, ”Om rätten att slippa 

skyddas”, för att bättre förstå det vi skall undersöka, och dessutom har det varit viktigt för oss 

att ta del av annan empiri för att vår egen förförståelse inte skall prägla uppsatsen för mycket. 

Listerborn, (2000) är doktorand i stadsbyggnad och avhandlingen handlar om stadsplanering 

som hon har satt in i aspekten kvinnlig rädsla. Hon menar att kvinnan inte skulle behöva vara 

så rädd om det byggdes annorlunda och det är just rädslan som varit i fokus i hennes arbete. 

Listerborn (2000) anser också att det sker så många övergrepp, så rädslan som kvinnan har 

måste tas på största allvar och det är inget vi människor längre kan tränga undan, något måste 

göras. 

Det finns inlärda rädslor, som vi har blivit uppfostrade med att känna och kanske är det så att 

vi är mera rädda än vi behöver vara. Men faktum kvarstår, det finns verkliga hot mot kvinnor i 

det offentliga rummet idag. 

Det finns rädslor som människor frivilligt utsätter sig för, kanske för att hitta en spänning i 

livet. Som att se en hemsk film eller kanske genom att utsätta sig för något riskabelt och se 

om de kan klara av det. Detta är som sagt frivilliga rädslor som vi väljer att uppleva. Ofrivillig 

rädsla där man inte har egen kontroll är inte lika lätt att handskas med. Den rädsla som vi 

diskuterar i detta arbete kan man säga är kulturellt bunden, för många gånger så har vi kvinnor 

genom vår uppfostran ett inlärt mönster att vi skall vara försiktiga och se upp för män som är 

okända för oss (Listerborn, 2000). För i tiden var det nog många gånger tomtar och troll man 
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skrämde upp barnen med för att de skulle hålla sig hemmavid. Numera är det ”Fula Gubbar” 

eller en misstro för okända män över huvudtaget som är det som vi varnas för under vår 

uppväxt. 

 

När det gäller sexuellt överfallsvåld på kvinnor och deras rädsla för det, så kan man säga att 

det har formats en rädslotradition. Studier gjorda på svenska rädslouppfattningar har gjorts, 

och det har visat sig att rädslan har förändrats, och det har med olika skeenden i historien att 

göra. De olika rädslor som finns formas ofta i kollektiva skeenden, där historier berättas och 

formas av både ljus, mörker, plats och tid. Om vi tittar hundra år tillbaka så har rädslan 

kulturellt sett också förändrats. Förr fanns det mera rädslor för hot som man visste vad det 

var, den sociala kontrollen var då starkare än den är idag och på så vis visste man vem som 

var vem. Men också auktoritära personer som man förr i tiden gärna lyssnade och trodde 

starkt på, hjälpte till att forma olika rädslor. Man kan säga att dessa personer gärna utnyttjade 

sin position för att späda på olika rädslor, genom att de pratade illa om och påstod olika 

hemska saker om t.ex. luffare, fattiga människor och främlingar. Okunskapen och viljan att 

lyssna på auktoritära personer bidrog till att en kollektiv rädsla formades (Listerborn, 2000). 

 

Liknande situationer kan även uppstå idag, men hoten är mer diffusa för det finns så mycket 

att vara rädd för. Mycket av den rädsla som finns idag sprids genom medierna och det finns 

mycket misstro mot andra aktörer i vårt samhälle. Det verkar som om känslor av rädsla 

varierar stort mellan aktörer idag och också vad man skall eller bör vara rädd för. Globala 

rädslor så som krig, naturkatastrofer eller fattigdom skrämmer en del människor mest. Andra 

kanske är rädda för de olika brott som finns i samhället. Kriminaliteten är stor och många 

oskyldiga människor drabbas på olika sätt (Listerborn, 2000). 

 

Den rädsla som kan finnas hos kvinnor och som handlar om sexuellt överfallsvåld kan man 

kanske definiera som en vardagsrädsla. Den rädslan kan handla om att ständigt vara på sin 

vakt, att analysera och göra bedömningar i vardagslivet på huruvida man skall våga göra det 

ena eller det andra för att slippa bli utsatt. Alltså en riskbedömning på rätten till vår egen 

kropp i den omgivning vi vistas i. Kanske ställer vi oss frågan? Skall jag gå genom parken 

hem eller inte? Det blir kortare väg hem, men vågar jag? Skulle vi ändå välja vägen genom 

parken så kanske vi förbereder oss mentalt på att våga, genom strategier som t.ex. att ha 

mobiltelefonen nära till hands. Denna typ av rädsla finns kanske omedvetet hos många 

kvinnor. För att vi helt enkelt är vana vid att ha det så här (Elf Karlén & Palmström, 2005). 
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Oavsett rädsla så för det samman människorna, för ett sätt att bearbeta rädslan är att prata 

mycket om den, och på så viss formas en rädslotradition. Vi kvinnor talar gärna med varandra 

om att vi inte vågar göra det ena eller det andra och vi gör detta många gånger för att minska 

vår egen rädsla. Det känns bra att tala med andra kvinnor om den oro som finns och ofta så 

märker de att de inte är ensamma om känslan att vara rädd. Media ger oss också många 

uppslag på våld mot kvinnor som har skett och vi behöver då ventilera detta med någon annan 

för att vi känner obehag (Listerborn, 2000). 

 

Även myter om sexuellt överfallsvåld cirkulerar runt omkring oss. Bland annat så anses det att 

kvinnor som utsätts för våld och övergrepp bara finns i hem med våldsbenägna män, eller att 

det är galningar som utsätter både män och kvinnor för våld i det offentliga rummet. Dessa 

och andra myter sätter våldet som verkligen finns i en ganska smal ram, då det är mycket 

större och mer utbrett och utförs ofta av helt vanliga människor. Finns myterna till för att 

dölja våldet mot kvinnan i det offentliga rummet? Eller har de kommit till för att vi kvinnor 

inte skall oroa oss i onödan? För ofta kan det vara så att vi kvinnor anses ”nerviga” eller för 

känslosamma när vi uttrycker vår oro. Hur det förhåller sig med myterna kan vi inte säkert 

veta, men de skulle säkert se annorlunda ut om rädslan för sexuellt överfallsvåld lyftes fram 

och redogjordes för mycket mer (Elf Karlén & Palmström, 2005). 

 

Ett första steg kan vara att uppmärksamma problemet och att vi kvinnor får tänka till 

ordentligt på om, eller hur, vi är rädda. T.ex. så kan vi tänka över de situationer där vi känner 

oss rädda. Om det är för att vi har lärt oss att vara rädda i vissa situationer där vi egentligen 

inte behöver vara det, men att vi är det ändå, för att det har blivit en vana. Men också att vi 

inte ignorerar känslan när vi verkligen är rädda, att vi ifrågasätter varför måste jag vara rädd 

just nu? Finns det något jag kan göra för att slippa vara rädd? För om vi slipper vara rädda när 

vi inte behöver, så kan vi koncentrera oss på de gånger när vi verkligen blir rädda (Elf Karlén 

& Palmström, 2005). 

 

2.2 KVINNAN I DET OFFENTLIGA RUMMET  

Det har gjorts studier på kvinnans rörlighet i det offentliga rummet. Bland annat så har det 

visat sig att om vi kvinnor rör oss ute i det offentliga rummet mer, så blir vi mindre rädda. Det 

är alltså viktigt att vi vågar röra oss ute mer, men studien visar en annan verklighet. 

Exempelvis så visade det sig att det mest är killar eller män som vistas eller umgås i det 

offentliga rummet, så som parker, gator eller torg. Det offentliga rummet blir då inte offentligt 
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om inte även kvinnor kan känna sig trygga där. Att kvinnor tycker att det är obehagligt att t ex 

passera ett gäng killar på grund av att de ofta får höra tillrop med sexuell anspelning är inte 

något ovanligt. Detta är en sak som inte samhället tar på allvar och det finns ingen speciell 

gräns för problem av det här slaget. Det behöver hända oss något ”mera” allvarligt innan 

samhäller kan ge oss hjälp. Samhället tar ofta på sig ansvaret för att stävja cykelstölder och 

liknande brott, men skydd för kvinnan i det offentliga rummet finns det egentligen inget. 

Eftersom det offentliga rummet är utformat av män sen lång tid tillbaka när det mest var de 

som bestämde om det offentlig, så finns detta på sätt och vis kvar (Listerborn, 2000).  

Vi kan se det genom att kvinnan drar sig för eller helt undviker att vistas i delar av det 

offentliga rummet. Kvinnor undviker också vissa tider på dygnet att vistas där. Olika platser i 

det offentliga rummet är inte helt problemfria för männen heller, men risken att drabbas av 

hot och våld är större för kvinnan (Eliasson, 1997). Som exempel är det sällan vi höjer 

ögonbrynen när vi ser en ensam man på restaurang. Inte heller är det något konstigt med att en 

man är ute och promenerar själv sent på kvällen. Om vi kvinnor gör det så utmanar vi ödet 

och det kan sägas att vi på sätt och vis får skylla oss själva om det händer oss något. Följden 

blir att vi kvinnor måste förhandla med vår sexuella integritet och den rätt till vår kropp som 

vi faktiskt har. Den kvinnliga kroppens utsatthet som kan finnas i det offentliga rummet kan 

bestå i obscena gester och nedsättande ord från män. Likaväl kan den bestå av män som 

förföljer och eventuellt utnyttjar oss sexuellt genom våld. När sådant här förekommer så 

befinner vi oss i det offentliga rummet på mäns villkor och vi vet att denna typ av hot inte 

förekommer i någon större utsträckning över männen. Det innebär att de kan känna större 

trygghet vad det gäller rätten till sin egen kropp, likaväl som till deras sexuella integritet 

(Wendt Höjer, 2002). 

 

2.3 JÄMSTÄLLDHET  

Att ge sig på en kvinna och ofreda henne sexuellt ses i dagens samhälle, av både kvinnor och 

män, som ett icke accepterat beteende, ändå förekommer det. Vi kvinnor är mer benägna att 

anmäla en våldtäkt idag och det beror delvis på att lagstiftningen ser annorlunda ut än vad den 

gjorde för 30 år sedan.  

”En förändring av lagstiftningen skedde 1984 vilket antagligen innebar en ökad 

anmälningsgrad. Gärningsbeskrivningen av våldtäkt utvidgades och straffskalorna skärptes. 

Påföljderna för gärningsmannen har ändrats från 1975 då genomsnitts strafftid för våldtäkt 

var drygt ett år, jämfört med 1994 då strafftiden för en våldtäkt var två år och för grov 

våldtäkt nästan fem år” (Carina Listerborn, 2000, sid.18) 
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Historiskt sett så har det alltså blivit bättre för kvinnan inom de juridiska aspekterna, då det 

handlar om sexuella övergrepp. Våldtäkt på kvinnor har på olika sätt alltid straffats om det har 

blivit allmänt känt att det har hänt, men bara våldtäkt på kvinnor utanför äktenskapet. Inom 

äktenskapet var det accepterat då synen på kvinnan förr var att de tillhörde mannen och 

förvägrade kvinnan mannen sexuellt umgänge så hade han ”rätt” att våldta (Wendt Höjer, 

2002). 

När vi nu skall försöka se om rädsla för sexuella övergrepp finns och om det begränsar 

kvinnans vardag så kommer vi automatiskt in på hur jämställdheten ser ut idag. Det var 

faktiskt så sent som 1990 som våld mot kvinnor sågs som en jämställdhetsfråga. Detta kom 

upp i regeringens jämställdhetspolitiska proportion. I den ansågs det att övergrepp mot 

kvinnor, våldtäkter m.m. var ett tecken på en obalans i maktförhållandena mellan män och 

kvinnor, till följd av en bristande jämställdhet. 

Det som har behandlats mest politiskt vad det gäller jämställdhet förut, var kvinnors rätt att 

komma ut på arbetsmarknaden. Men under nittiotalet kom alltså ett annat 

jämställdhetsproblem upp på dagordningen. Det handlade om kvinnors rätt till sin kropp och 

sin egen sexualitet. Sveriges partier är överens om att det är ett problem, som politiskt 

behöver arbetas med (Wendt Höjer, 2002). 

Vi tycker att jämställdheten i allra högsta grad har att göra med eventuell rädsla för sexuella 

övergrepp. En aspekt på att vi idag inte accepterar sexuella övergrepp är att vi kvinnor har en 

annan ställning i samhället, och att vi anser oss ha rätt till vår egen kropp. Men, oavsett detta 

så finns rädslan för sexuella övergrepp och den kan prägla hur vi kvinnor använder det 

offentliga rummet. Det kan eventuellt leda till att vi är försiktiga eller helt undviker vissa 

platser. På så vis kan begränsningar i våra liv förekomma och den manliga dominansen 

fortskrider till viss del, och det blir en jämställdhetsfråga då mannen kan vistas nästan överallt 

men inte vi kvinnor, för vi vågar inte. Visserligen har den manliga dominansen luckrats upp 

en aning och vi kvinnor tar större plats i samhället än vi gjorde förut.  Mycket tack vare att vi 

kvinnor yrkesarbetar och finns i lika stor utsträckning på arbetsmarknaden som männen gör, 

till skillnad mot förr i tiden då det var mannen som var familjeförsörjare och vi kvinnor fick 

hålla oss i hemmets sfär där vi arbetade med hem, barn och familj. Så visst, jämställdheten i 

Sverige är på god väg, förutom att kvinnan finns på arbetsmarknaden som vi nämnde ovan så 

tar t.ex. en hel del pappor ut sin föräldraledighet etc. (Listerborn, 2000).  

Men, det saknas fortfarande bitar, i ett jämställt samhälle bör t.ex. kvinnorna ha lika lön som 

männen när de gör samma arbete. De borde inte heller behöva gå omkring och vara rädda för 

att utsättas för sexuella övergrepp av männen. Det har gjorts en omfångsundersökning som 
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handlar om mäns våld mot kvinnor. Sextusen enkäter skickades ut till kvinnor i Sverige och 

svarsfrekvensen var mycket hög. Den handlar inte bara om sexuellt överfallsvåld i det 

offentliga rummet, utan om våld generellt mot kvinnor. Vi har ändå valt att ta med en del 

siffror från den, för vi tyckte det var intressant. 

 

• Var fjärde kvinna i Sverige, 25 %, har efter sin femtonårsdag upplevt 

fysiskt våld av en man. 

• Att var tredje kvinna, 34 % har utsatts för sexuelltvåld. 

• 18 % har erfarenhet av att bli hotad av en man. 

Slutresultatet visar att nära hälften, 46 % av kvinnorna någon gång sedan sin femtonårsdag 

varit utsatta för fysiskt våld, sexuellt våld eller hot om våld (Elf Karlén & Palmström, 2005). 

 

Då det gällde sexuellt våld i det offentliga rummet, så var det en av tio kvinnor som upplevt 

detta av en okänd man. Undersökningen visar också att sexuella övergrepp och våld är något 

som många ser som en normalitet i tillvaron, och att männen som utövar detta använder sig av 

det för att på sätt och viss uppnå en slags kontroll. Med ett sådant resultat så kommer frågan 

om jämställdhet åter igen upp och det visar att det fortfarande finns mycket att göra inom 

detta område. Samtidigt får vi inte glömma bort de män som inte behöver använda denna 

kontroll för att hävda sig och de är ändå ganska många (Elf Karlén & Palmström, 2005). 
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3. METOD 
 

3.1 ANSATS OCH METODVAL 
Vår tanke var att mäta och beskriva kvinnors rädsla för att bli utsatt för sexuellt överfallsvåld i 

det offentliga rummet, därav vårt val av kvantitativ metod som arbetssätt. Vi vill belysa 

förekomsten av rädsla, och då är statistisk bearbetning det rätta anser vi. 

Det är siffror som blir vårt verktyg, och för att nå ut till så många som möjligt så formulerade 

vi enkäter med relevanta frågor. Vi behövde ett stort antal respondenters (kvinnors) ytliga 

åsikter istället för några få åsikter på ett djupare plan. Vår undersökning är deskriptiv, d.v.s. 

beskrivande, och genom ett deskriptivt arbetssätt kan vi belysa utbredningen (hur vanlig 

rädslan är), omfattningen (vilka som känner mest rädsla) och förekomsten (när den känslan är 

som starkast) (Arvidson & Rosengren, 2002). 

 

Vi har också valt att använda oss utav begreppen Veta, Känna och Kunna (Patel & Tebelius, 

1987), och även där kommit fram till att kvantitativ metod är den bästa forskningsmetoden för 

oss. Vi vet och känner till att hot och våld mot kvinnor i det offentliga rummet förekommer 

dagligen i Sverige idag. Vi vet detta genom media och vi har även själva blivit utsatta, så vi 

vet även lite om hur det känns.  

Enligt Arvidson & Rosengren (2002) så förutsätts det att forskaren har, och utgår från en 

hållbar kunskap om fenomenet i sig, alltså att man har tillgång till begrepp och variabler som 

fångar fenomenet. Vi har här lagt ner mycket tid på att få fram de variabler som säger mest 

om fenomenet. 

 

3.2 UTFORMNING AV ENKÄT 

Då vi utformade frågeformuläret försökte vi att fånga in så mycket som möjligt med så få 

frågor som möjligt, vilket är motsägelsefullt och svårt. Vi hade hela tiden ambitionen att 

enkäten skulle vara lättöverskådlig och lättförstålig. Vi konstruerade frågorna efter riktlinjer 

av Arvidson & Rosengren (2002), vi tänkte bl.a. på att de skulle vara enkla att förstå, att 

frågorna skulle vara korta och att de inte frågade efter mer än en sak i sänder. Det som är 

viktigt när det gäller enkätundersökningar är att man ställer rätt frågor, för att få reda på så 

mycket som möjligt. Det kan ofta vara svårare att få fram en värdefull empiri med 

enkätundersökningar än med exempelvis en kvalitativ intervju, där man kan vidareutveckla 

och ställa följdfrågor. Det är även viktigt när det gäller formuleringen av frågorna att tänka på 
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hur majoriteten förväntas svara, så man omväxlande skapar frågor där de flesta förmodligen 

skulle svara ja, respektive nej på (Arvidson & Rosengren, 2002). 

Vi konstruerade tjugofyra frågor med bundna svarsalternativ, där de fick fem olika alternativ 

att välja mellan, och tre frågor som var s.k. öppna, d.v.s. att respondenten inte får några 

svarsalternativ utan får komma på egna. 

När vi skapade frågorna tänkte vi på att uppmärksamma vardagliga situationer där man som 

kvinna ofta kan känna sig utsatt, som t.ex. på motionsspåret. Därför hade vi med frågor som 

dels handlade om de vågade utnyttja motionsspår både på dag- och kvällstid och dels om de 

kände rädsla om de trots allt vågade använda det dag- eller kvällstid. 

 Av dessa sammanlagt tjugosju frågor var nio av dem s.k. bakgrundsvariabler, d.v.s. frågor 

om t.ex. ålder, boende, civilstånd m.m. Dessa frågor hade vi med för att om möjligt se om det 

förelåg skillnader i exempelvis upplevd rädsla beroende på var man t.ex. bodde någonstans, 

eller om det fanns andra samband av vikt. 

När vi tyckte oss vara på god väg med enkäterna provade vi dem i vår seminariegrupp, som 

bestod av ca tio kvinnor i varierande ålder, och fick där värdefulla synpunkter som vi tog fasta 

på och arbetade vidare med. 

 

3.3 URVAL 

När man gör beskrivande undersökningar är det oftast den gruppen som man vill uttala sig om 

självklar, det är med dem som undersökningen är möjlig (Arvidson & Rosengren, 2002). 

Den valda populationen är kvinnor i åldrarna 20-55 år med den gemensamma nämnaren att de 

alla studerar på Högskolan i Halmstad.  

Det har inte varit möjligt för oss att undersöka alla personer i det här urvalet, därför har vi 

gjort ett s.k. stickprov bland dem. För att stickprov ska kunna vara representativt för 

populationen ska man helst använda sig av den slumpmässiga, eller den systematiska 

urvalsmetoden (där periodicitet inte föreligger). Då kan man anta att stickprovet blir en kopia, 

fast i mindre mått, av populationen (Arvidson & Rosengren, 2002).  

I vår urvalsram ingick det sammanlagt 114 kvinnor från tre olika klasser på skolan. Vi gjorde 

ett strategiskt urval som grundade sig på att vi gick till klasser där det finns fler kvinnor än 

män, och där studenterna även har en förståelse för det vi gör, när det gäller undersökningar. 

När det gäller vårt urval måste vi även ställa oss frågan om de kvinnliga studenterna på 

högskolan i Halmstad kan vara representativa för kvinnor generellt sett. Har de samma 

känslor och tankar angående rädslan och utsattheten som kvinnor som inte är studenter. Man 

kan ju tänka sig att studenter är mer ute i det offentliga rummet p.g.a. sina studier med 
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eventuella fältarbeten och andra aktiviteter än vad andra kvinnor är, som inte studerar. Man 

kan även reflektera över åldern då de flesta studenter är unga. Unga människor är ofta ute på 

olika aktiviteter m.m. Vi kan inte säga med säkerhet hur det egentligen förhåller sig, men vi 

tror att generellt sett så är man oftast mer rädd för saker som man inte vet så mycket om, och 

då borde studenter känna mindre rädsla för att bli utsatt än kvinnor generellt sett. Å andra sida 

är detta fenomen ett problem som höjer sig över alla gränser, för alla kvinnor löper risk för att 

bli utsatt, varken klass, utbildning eller ålder spelar där någon roll.  

 

3.4 GENOMFÖRANDET AV ENKÄT INSAMLINGEN  

Vi tog kontakt med lärare i olika klasser per mail och telefon där vi presenterade oss och vår 

undersökning. De gav oss sedan klartecken till att vi fick komma till en av varderas lektion, 

då många studenter är samlade på samma ställe, och dela ut våra enkäter. Vi hade valt tre 

olika klasser som hade lektion samma dag, så hela insamlingen av empirin tog oss en dag i 

anspråk. I två klasser gick vi tillväga på så sätt att vi först gick in och presenterade oss och vår 

undersökning, och talade även om att det var helt frivilligt att delta i undersökningen. De som 

ville skulle fylla i enkäten på rasten, så vi lämnade kvar enkäterna för att senare komma 

tillbaka och hämta dem och svara på eventuella frågor. I en klass delade vi ut enkäterna och 

stannade kvar i salen tills alla var färdiga, för att sedan samla in dem och ta med oss dem 

därifrån på samma gång. Man kan likna tillvägagångssättet som vid gruppenkät, då man delar 

ut enkäter till individer som befinner sig i samma lokal. Man är där när de besvaras och 

samlar sedan in dem igen. Gruppenkät är den distributionsform som kostar minst när det 

gäller tid och pengar (Arvidson & Rosengren, 2002). 

 

3.5 BEARBETNING AV DATA 

I bearbetningen av datan har det statistiska bearbetningsprogrammet SPSS varit vårt verktyg, 

och boken ”SPSS En introduktion till basmodulen” av Åke Aronsson, vår bibel. 

Vi började med att gå igenom och sortera alla enkäterna. De ofullständigt besvarade enkäterna 

gick bort, men vi behöll de som endast hade en eller i vissa fall två obesvarade frågor. Vi 

kategoriserade svaren till de öppna frågorna utefter de svar som var mest återkommande. Vi 

numrerade sedan alla svaren och även enkäterna, därefter började vi inkodningen i datorn med 

hjälp av det statistiska bearbetningsprogrammet SPSS. När man för över information från 

formuläret till koder i datorn måste det finnas ett entydigt förhållande mellan kod och 

variabelvärde så man kan härleda ett visst svar, på en viss fråga, till rätt person i rådatafilen 

(Arvidson & Rosengren, 2002).   
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När vi var färdiga med inkodningen och alla svar omförvandlade till siffror, blev materialet 

lite mer lätthanterligt och överskådligt. Vi gjorde sedan en del datakörningar för att kunna 

utläsa och jämföra olika variabler och få ett bättre grepp runt undersökningen. Vi tog först 

fram enkla frekvenstabeller där vi fick sammanställt antal personer som svarat si eller så, och 

även procentuellt uträknat. Vi gjorde sedan ett icke-parametriskt test, Chi-två, för att se på 

sambanden mellan bakgrundsvariablerna och vissa huvudvariabler, vi ville bl.a. se om ålder 

eller boende spelade någon roll avseende t.ex. rädslan för att bli utsatt för sexuellt 

överfallsvåld i det offentliga rummet. De icke-parametriska testen är bra att använda då 

nominal- och/eller ordinalskala data föreligger, då fördelningen är okänd för urvalets 

population, då man har ett litet urval och då medianen kan vara bättre att använda än 

medelvärdet p.g.a. extremvärden (Arvidson & Rosengren, 2002). 

 

3.6 BORTFALL 

Man skiljer mellan två typer av bortfall, externt och internt. Med externt bortfall menas att en 

del undersökningsenheter inte varit tillgängliga för forskaren, det saknas alltså svar från några 

individer i stickprovet av en eller annan anledning. Detta är inte så vanligt när man använder 

sig utav gruppenkäter. Är det så att individer som ingår i undersökningen har underlåtigt sig 

att besvara, eller missuppfattat några frågor, kallas bortfallet internt (Arvidson & Rosengren, 

2002). Vi använde oss till viss del utav distributionsformen liknande gruppenkäter, så i vårt 

fall borde vi inte ha något högt externt bortfall, men fick ett ganska högt ändå ca 29 %. 

I urvalsramen ingick det totalt 141 st. kvinnor, efter klasslistor räknat, hur många som var 

fysiskt närvarande vid tillfället vi var där vet vi inte med säkerhet. Av dessa 141 kvinnor fick 

vi in 107 st. besvarade enkäter, varav vi kunde använda 100 st. i vår undersökning. Vi 

sorterade bort 7 st. av de 107 besvarade enkäterna p.g.a. att de saknade svar på mer än två 

frågor, och vi ansåg då att de inte gick att använda. Därmed kan vi konstatera att vi hade ett 

externt bortfall på 41 st. individer. 

Vi kan även konstatera att vi har ett internt bortfall rörande vissa frågor, det ser vi tydligt. 

 

3.7 ETISKA ASPEKTER 

Vi påtalade för klasserna som vi sökte respondenter i, att det var helt frivilligt att delta. Vi 

informerade även om att de kommer att vara helt anonyma (utanför gruppen) och att 

materialet skulle komma att behandlas helt konfidentiellt, och slutligen att när studien är 

slutförd kommer enkäterna att förstöras. Enligt Trost (1997) skiljer man på konfidentiellitet 

och anonymitet. När det gäller konfidentiellitet är det ingen annan än de personer som arbetar 
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med just den här studien som kan ta del av materialet, och ingen kan kännas igen eller få sin 

identitet röjd. Med anonymitet menas att man inte kan få reda på namnet eller något annat 

som kan förknippas med respondenten. 

Detta ämne är högst relevant i dagsläget, men det kan även vara väldigt känsligt om det är 

någon i någon grupp som blivit allvarligt utsatt för något sexuellt överfallsvåld. Av den 

anledningen tryckte vi extra på att det var helt frivilligt att besvara enkäten, och att ingen 

behövde känna sig tvingad. 

 

3.8 STUDIENS TILLFÖRLITLIGHET 

I fråga om validitet och reliabilitet måste vi ställa oss frågorna: har vi mätt det som vi tänkte 

mäta respektive var mätinstrumentet tillförlitligt (Arvidson & Rosengren, 2002). 

När det gäller validiteten så tror vi oss ha mätt det som vi avsåg att mäta. Vi ville få fram data 

rörande utbredning, omfattning och förekomst i fråga om rädsla. Frågorna vi formulerat, 

frågar efter just detta anser vi, och när vi efter databearbetningen fått svaren i form av siffror, 

blir svaren ännu tydligare. Siffrorna bekräftar att vi ställt rätt frågor och att vi har mätt det 

som var tänkt från början.   

När det sedan gäller reliabiliteten så måste man enligt Arvidson & Rosengren (2002) alltid 

räkna med vissa slumpmässiga mätfel även om man använt rätt instrument. Det är m.a.o. 

graden av slumpmässiga mätfel som bestämmer om studien har hög eller låg reliabilitet. De 

slumpmässiga mätfelen kan uppstå av t.ex. mätinstrumentet, den som utför mätningen eller 

objektet. Vårt mätinstrument var enkäter, det var det bästa alternativet för oss ansåg vi, och 

skulle man genomföra samma undersökning igen med samma instrument tror vi att svaren 

skulle bli ungefär detsamma, därför tror vi även att reliabiliteten är relativt hög. 
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4. RESULTAT 
 

Detta kapitel inleds med en presentation av de frågor vi ställt till de etthundra kvinnor som 

varit med i vår enkätundersökning, om huruvida kvinnor känner rädsla för sexuellt 

överfallsvåld och om det påverkar deras liv.  Vi börjar presentera de frågor som är mera 

praktiska, t.ex. så som ålder, civilstånd, boende m.m. Vi kommer senare i detta kapitel 

presentera resultatet av de mer känslomässiga frågorna, t.ex. om de känner begränsningar i 

sina liv på grund av rädsla eller om de känner obehag i visa situationer.  

En del av frågorna har gett oss svar, där vi klart och tydligt kan se att en övervägande känsla 

av rädsla finns hos respondenten i olika situationer. En del av frågorna är besvarade med ett 

av våra svarsalternativ som var ”Varken ofta eller sällan” Vi har tolkat det som om 

respondenten menar att det lutar mera åt ”ja” hållet, men, att det är mera sällan. Vi vill börja 

med att redovisa de svar som vi inte gjort någon jämförelse med, (crosstabs) men vi kommer 

även längre fram i materialet (analysen), att redovisa resultat av de multivariat analyser vi 

gjort. 

 

4.1 PRAKTISK PRESENTATION 

Åldrarna på de kvinnor som besvarade enkäten är mellan 20 och 55 år, och alla är studenter 

på Högskolan i Halmstad. 

Av antalet var hela 80 % kvinnor mellan 20- 25 år.  

6 % av kvinnorna var 26-30 år.  

31-35 år var 3 %, och ytterligare 6 % var 36-40 år gamla. 

De övriga åldersgrupperna var, 41-45 år 4 %. 

46-50 år var det ingen som var 

51-55 år var det bara en kvinna som var alltså bara 1 %. 

 

Av de olika civilstånden så var 39 % av kvinnorna ensamstående/singel. De övriga var 

antingen gifta, sambo eller hade pojkvän/flickvän.  

Svaret på deras nuvarande boende visade att 59 % av kvinnorna bodde centralt i en stad, och 

29 % ej centralt i en stad. De övriga var boende i tätort 7 % eller på landet 5 %. 

 

Vi frågade om deras nuvarande bostadsområde kändes som en trygg plats kvälls och nattetid?  

Det visade sig att 54 % tyckte det. Men, det var ändå 25 %, som inte kände sig trygga där de 
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bor. De övriga 21 % kände sig otrygga till och från i sitt bostadsområde. Där kommer vi också 

in på om de vågar gå ut ensamma i sitt bostadsområde kväll/nattetid, och det visade sig att 88 

% av kvinnorna vågade det, men 12 % vågade inte. 

 

En annan praktisk fråga som vi ställde i enkäten handlade om var de var uppväxta, geografiskt 

sett. Vi tänkte att frågan kunde vara bra att få svar på om det visade sig att boendet under 

uppväxten hade gjort de mindre eller mer rädda. Svaren blev att 39 % var uppväxta i mindre 

tätort, 21 % var uppväxta på landet och 20 % vardera hade vuxit upp centralt i en stad eller i 

en stad ej centralt. 

Vi ville också veta om de hade syskon och det hade hela 97 % av dem. 

För att eventuellt kunna se en skillnad på rädsla beroende på var föräldrarna hade sitt ursprung 

så frågade vi var mamman respektive pappan var födda. Svaret var övervägande svenskfödda 

föräldrar. Mamman 74 %, respektive pappan 73 %, men också föräldrar födda i Mellanöstern 

10 % vardera. Vi kunde också se föräldrar födda Afrika och Sydostasien, dock med bara en 

procent vardera. 

 

Vad det gäller samhällsklass beroende på uppväxtfamiljens sociala status så var det 64 % som 

tycke sig tillhöra arbetarklass/lägre medelklass och 34 % övre medelklass. 

En procent vardera ansåg sig tillhöra underklass och överklass. 

För att titta på hur många som ägnade sig åt föreningsverksamhet, och om de var mycket 

aktiva, så var det bara 29 % som ägnade sig åt det. Alltså hela 71 % höll inte på med någon 

föreningsverksamhet alls. 

 

4.2 EMPIRI OM UPPLEVELSER OCH KÄNSLOR 

Våld och övergrepp på människor i det offentliga rummet sker dagligen. Det är ofta vi läser 

och lyssnar på medias rapporter om helt oprovocerat våld. Det verkar vara mest män som 

drabbas av misshandel av olika slag, men vi vet att sexuellt överfallsvåld på kvinnor är ofta 

förekommande.  Det vi i första hand tänker på i den här studien, är om kvinnor trots att de inte 

varit utsatta, ändå känner en rädsla och otrygghet i det offentliga rummet. Hur påverkas 

kvinnorna av det? Använder de strategier för att skydda sig själva? Var upplever de mest 

rädsla? Har de varit utsatta någon gång? Detta är exempel på frågor som vi har ställt och som 

vi här kommer att redogöra för. 
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För att hitta en plats som alla kan ha använt någon gång eller som personen i fråga kanske kan 

relatera till, så har vi använt oss av exemplet motionsspår i en del av våra frågor. Vi kunde 

lika gärna ha använt oss av en park eller liknande som exempel. Men vi vågar själva inte 

längre promenera eller springa ensamma i ett motionsspår och tyckte därför att det kunde vara 

ett bra exempel. 

 

Att ensam utnyttja ett motionsspår på dagtid, tyckte 39 % av kvinnorna var obehagligt.61 % 

av dem tyckte att de ”sällan eller aldrig” upplevde obehag på dagen. 98 % tyckte också att de 

vågade utnyttja ett motionsspår dagtid. 

 

På kvällstid däremot ansåg 84 % att det var obehagligt ”ofta/ganska ofta” och de övriga 

”nej sällan” eller ”aldrig”.  Vågade de då använda motionsspår ensamma överhuvudtaget på 

kvällstid? Citat om motionsspår från en av kvinnorna: 

 

”En man började blotta sig ute på motionsspåret. Polisen kom dit och pratade med oss. 

Obehagligt.” 

 

Kanske inte så konstigt att 65 % av kvinnorna inte vågade utnyttja motionsspår på kvällen om 

något sådant här kan hända. 

 

Utav de etthundra kvinnor som var med i vår enkätundersökning så var det hela 76 % som 

ibland tänkte på att de skulle kunna bli utsatta för sexuellt överfallsvåld. Det var alltså bara 24 

% som inte tänkte den tanken ibland. 

På frågan om de kände en rädsla för att bli utsatt i det offentliga rummet, så var det 70 % av 

dem som kände så. Här kan vi också nämna att 73 % av dem som svarade inte kände sig 

trygga i det offentliga rummet.   

Dessa tre frågor som alla berör känslor av rädsla och otrygghet visar alltså att runt 70 % av 

dem som var med i vår enkätundersökning känner så ibland, och det är ganska höga siffror 

tycker vi. Att gå hem ensam hem från krogen kvälls och nattetid var överraskande nog 34 % 

av kvinnorna som gjorde, men 66 % gick aldrig eller sällan hem ensam. 

 

Om det finns någon speciell förklaring till detta skall vi försöka reda ut i vår analys som ligger 

längre fram i uppsatsen. Vi tänker närmast på om kvinnliga aktörer är konstruerade att känna 

obehag och rädsla för övergrepp av män. Finns det aspekter i socialiseringsprocessen som gör 
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att vi känner rädsla och obehag eller är det samhällsbilden som formar oss till att vara rädda 

kvinnor? En kvinna hade en åsikt om detta vi nämnt ovan men också om en fråga vi ställde 

som löd: Tycker du att din vardag har begränsats på grund av rädslan för sexuellt 

överfallvåld? Hennes svar var ”ja, absolut” men hon valde att också skriva ett svar trots att det 

inte var en öppen fråga, vi citerar: 

 

”Den har inte begränsats. Den har alltid varit begränsad, jag är ju kvinna.” 

 

40 % av kvinnorna svarade att deras vardag begränsades av att de behövde tänka på att de 

skulle kunna bli utsatta för sexuellt överfallsvåld. I och med det så ansåg 40 % att det fanns 

saker de inte längre gjorde på grund av rädslan för att bli utsatt.  

Vi undrade då vad det var, som de inte längre gjorde?  Det var 95 % av dem som svarade på 

vår öppna fråga. 

Det stora flertalet gick aldrig, eller undvek att gå ut, ensam kvälls/nattetid. Flera svarade att de 

numera aldrig gick på ensliga platser själva och några valde att cykla istället för att gå. 

Några har också svarat så här: 

 

”Tar inte längre genvägar eller snabbaste vägen hem, väljer hellre belysta vägar med mycket 

folk även om det blir längre hem.” 

”Man tänker ju efter mycket mer innan man gör vissa saker.” 

”Träffar inte längre Internet människor.” 

 

4.3 STRATEGIER 

Vi valde också att ställa frågan om de hade några strategier som de använde sig utav, för att 

på så sätt känna sig säkrare när de vistades ensamma i det offentliga rummet kvälls eller 

nattetid. Vi anser att en eller flera strategier kan begränsa eller förhindra ett överfall och det är 

något som vi själva använder oss utav ibland. 

Hela 82 % använde strategier ofta. Det var bara 18 % som svarade att de inte använde 

strategier. Denna fråga följde vi också upp med en öppen fråga som handlade om vad för 

strategier de använde sig av? Denna öppna fråga svarade 96 % av kvinnorna på. 
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Den strategi som de använde sig allra mest av var mobiltelefonen. De flesta hade sin mobil 

lättillgänglig utifall de skulle behöva använda den. Någon hade fingret på 112 knappen under 

tiden de kände att det eventuellt skulle kunna hända något och flera av kvinnorna pratade med 

en kompis, pojkvän/sambo eller man under tiden de kände behov av att trygga sig själva. En 

del av dem låtsades att de pratade med någon i mobilen, för att visa att de hade kontakt med 

en annan person. 

Att använda sig utav tillhygge för att skydda sig om det skulle behövas var också flera som 

gjorde. De flesta använde sig då av nycklar som de hade på ett sätt i handen så att det gick att 

slå eller hota med om det skulle behövas. Att alltid gå på upplysta vägar eller att hålla sig till 

andra människor var också svar som var vanliga. Andra strategier kunde vara, vi citerar: 

 

”Bestämd kroppshållning och säkert intryck och inte visa rädsla.” 

”Går mitt i gatan om det inte kommer bilar, samt använder överfallslarm.” 

”Gå mer manligt (hjulbent och med tydliga axelrörelser), dra upp luvan och försöka  

få folk att tro att jag är kille.” 

 

Vi har tydligt sett att strategier är något som de flesta tänker på och också använder sig av för 

att slippa bli utsatt. Detta om något tycker vi visar att vi kvinnor är påverkade på olika sätt av 

det våld som kan förekomma i det offentliga rummet idag. 

 

Vi undrade också om hur kvinnorna känner när det gäller att vistas på stan kväll/nattetid. Har 

de upplevt rädsla för överfall någon gång? På de jakande svarsalternativen svarade 85 % att 

de har upplevt rädsla för överfall. 13 % svarade ”nej, sällan” och 2 % ”nej, aldrig”. 
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Det visade sig att många av dem någon gång känt sig flera hotade eller utsatta i det offentliga 

rummet. 

 

 
 

I frågan hade vi med exempel på där man eventuellt kunde ha upplevt hot, såsom park, tåg 

eller gatan, och det visade sig att 62 % hade varit med om detta.  

Följdfrågan blev ännu en öppen fråga. Vi undrade om de kunde ge exempel på var någonstans 

och vid vilka/viket tillfälle de känt sig hotade eller utsatta? 

 

 
 

Resultatet visade att den största hotbilden var på väg hem, kväll/nattetid. I samband med 

kollektivtrafik var det också ett flertal som hade varit utsatta. Andra ställen som de upplevt 

hot på, var bland annat krogen eller av påverkade människor. Några andra exempel på 

upplevda hot citerar vi här: 
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”Jag har känt mig hotad i ett bostadsområde 5.30 på väg till arbete. Nattetid har jag känt hot 

på väg hem, oftast av en ensam man eller liten grupp män.” 

”På gatan, en man cyklade efter mig hem från staden, vid 20.00 tiden.” 

 

Resultatet visar att de upplever rädsla och otrygghet i det offentliga rummet på många sätt. En 

del frågor visar på mer rädsla och obehag än andra. Begränsningar i kvinnornas liv 

förekommer, om än inte i någon större utsträckning. Vi kan väl ändå dra slutsatsen att en 

övervägande rädsla finns hos dessa kvinnor som har varit med i vår enkätundersökning. 

Den rädsla vi känner är grundad på att vi är kvinnor. Kvinnor som är rädda för att någon av 

det motsatta könet skall förgripa sig på oss. Det för med sig en känsla osäkerhet, inte bara för 

de män som är främmande för oss, utan också en osäkerhet som följer oss i livet och sätter 

upp ramar för hur vi skall leva våra liv till viss del. Som exempel på vad vi menar så har vi 

valt att citera ytterligare några respondenters svar som vi tycker bekräftar det ovan nämnda. 

 

- ”Jag har alltid mobil och tårgas med mig.” 

- ”Jag ser till att aldrig vara ensam när jag skall ta mig hem.” 

- ”Går över på motsatt sida av gatan om någon går bakom mig.” 

- ”Går ej på ensliga eller mörka platser. Är förövrigt livrädd att min 14 åriga dotter 

skall råka illa ut på kvällar eller helger.” 

- ”Håller nycklar i handen som vapen. Är alltid beredd på ett övergrepp” 

- ”Jag undviker att gå nära stillastående bilar på kvällen.” 
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5. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 
 

Vi kommer här att förklara de teorier som kommer att stödja vårt resonemang i analysen kring 

rädslan för att bli utsatt för sexuellt överfallsvåld och hur den rädslan påverkar kvinnors liv, 

och jämföra med den insamlade empirin. 

 

Vi anser att rädslan de flesta kvinnor känner för att bli utsatt för sexuellt överfallsvåld byggs 

upp redan i barndomen. Den överförs från de signifikanta andra först och främst i den primära 

socialiseringen, framförallt av mamman. Den generaliseras och normaliseras under uppväxten 

och innan ens flickan är vuxen är det en nästintill självklar egenskap att ha en viss rädsla och 

vara på sin vakt mot män. Detta understryks gång på gång av medierna varje gång det sker ett 

sexuellt överfall mot någon flicka/kvinna, och rädslan vidmakthålls. 

Vi tycker inte att vi lever i ett demokratiskt och jämställt samhälle, hade vi gjort det så skulle 

även vi kvinnor kunna vistas obehindrat i det offentliga rummet vilken tid på dygnet som 

helst, och ändå känna oss trygga. För att diskutera den aspekten på hur rädslan påverkar och 

begränsar kvinnors liv, har vi tagit hjälp av feministiska teorier som fokuserar på kvinnans 

underordnade position gentemot mannen.  

 

Vi kommer först att beskriva sociologerna Peter L. Berger och Thomas Luckman´s teorier om 

deras kunskapssociologi. Vi kommer att fokusera på begreppen primär- och sekundär 

socialisation och förklara hur den subjektiva verkligheten kan vidmakthållas och omvandlas. 

Från det att man är barn till det man är vuxen pågår en s.k. socialiseringsprocess, och den 

fortsätter även i viss mån under hela livstiden. Man kan förklara socialisationen med att säga 

att det är en slags inskolning för att bli medlem av samhället, och för att kunna bli medlem i 

samhället så måste man först förstå det. Det handlar om att andra individer delar med sig av 

sin verklighet, så att barnet får en subjektiv verklighet att utgå ifrån i den fortsatta 

socialiseringen. I nästa del kommer vi att ta upp feministisk teori och generella feministiska 

perspektiv för att påvisa hur det patriarkiska samhälle som vi lever i, visar vägen till kvinnans 

underordnade position gentemot mannen. 

 

5.1 PRIMÄR SOCIALISATION 

När barnet föds är det helt nollställt, det vet ingenting om den sociala värld som det har fötts 

in i, här börjar den som Berger och Luckman (2003) kallar primära socialisationen.  
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Det är den första socialisationen som ett barn går igenom för att bli medlem i samhället. 

Under hela den primära socialiseringsprocessen är det de individer som står barnet allra 

närmast som är de signifikanta andra, i de flesta fallen är det föräldrarna och eventuella 

syskon. 

Den viktigaste processen är internaliseringen, det är den första tolkningen eller upplevelse 

som barnet gör av en objektiv händelse, det kan t.ex. vara en yttring av någon annans 

subjektiva processer som på så sätt blir subjektivt meningsfullt för barnet.  

Det kan ske genom att exempelvis mamman skrattar och barnet tolkar det som att mamman är 

glad, och kanske själv börjar skratta. Barnet kan visserligen missförstå mamman, hon kanske 

skrattade av nervositet istället för att hon var glad, men likväl så blir mammans subjektiva 

känslouttryck objektivt åtkomliga och meningsfulla för barnet. Även om de båda parternas 

subjektiva processer inte stämmer överens, sker ändå internaliseringen (Berger & Luckman, 

2003).  

Denna process är inte möjlig om individer lever isolerat från andra individer, hela processen 

utgår från att barnet tar över, exempelvis mammans verklighet, mer och mer och gör den till 

sin egen subjektiva verklighet. När barnet har fått ett visst mått av egen verklighet, kan den 

både modifieras och i vissa sällsynta fall omskapas.  

Internaliseringen är en komplex process och när barnet har genomgått den så inte bara kan det 

förstå mammans subjektiva processer utan även förstå den värld i vilken mamman lever i, och 

den världen blir då även barnets. 

För att detta ska vara möjligt krävs det att barnet och de signifikanta andra lever nära och 

delar tiden med varandra så helhetsperspektivet knyts samman intersubjektivt.  

När barnet och exempelvis mamman har etablerat dessa band så inte bara förstår de varandras 

definitioner av gemensamma situationer, utan de definierar dem ömsesidigt. Detta band 

sträcker sig in i framtiden, och en ömsesidig identifikation kommer att fortlöpa. Nu delar 

barnet och den signifikanta andra både värld och tillvaro (Berger & Luckman, 2003).  

Barnet kan inte själv välja sina signifikanta andra, och det är deras definition av barnets 

situation som blir barnets objektiva verklighet. När de signifikanta andra överför sin 

verklighet till barnet kan de även modifiera den lite så att det passar med deras egen plats i 

den sociala strukturen, detta kan gälla t.ex. klass och könsstrukturer. För att denna 

känsloladdade inlärningsprocess ska komma till stånd krävs det att barnet har starka 

känslomässiga band till de signifikanta andra, som de identifierar sig med. Internalisering kan 

bara ske i samverkan med identifikation.  
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När barnet internaliserar de signifikanta andras roller och attityder d.v.s. tar över dem och gör 

dem till sina egna, identifierar det sig med de signifikanta andra och på så sätt klarar barnet 

även av att identifiera sig med sig själv. På så sätt blir barnets jag en entitet som återspeglar de 

signifikanta andras attityder (Berger & Luckman, 2003).  

Språket är ett viktigt redskap i socialiseringen, och även det måste från början internaliseras. 

Med hjälp av språket internaliseras olika motivations- och tolkningsscheman som är 

institutionellt identifierade, och ofta även olika identifierade för pojkar och flickor.  

Dessa scheman visar barnet hur olika institutionella program i det vardagliga livet ska vara, 

t.ex. att flickor ska vara försiktiga och att pojkar ska vara modiga. Vissa sociala beteenden i 

de här schemana tillhör den efterkommande sekundära socialiseringsprocessen, men att veta 

”varför” flickor ska vara försiktiga och pojkar modiga tillhör det omedelbara och hjälper till 

att konstruera barnets första värld (Berger & Luckman, 2003). 

 

Det sker även en internalisering i fråga om normer. Från t.ex. det att barnet ser att mamman är 

arg på det nu, till det att barnet vet att mamman alltid blir arg när det räcker ut tungan, har det 

skett en internalisering. Detta sker genom att fler signifikanta andra är inblandade, t.ex. 

mormor, morfar m.m. och också påvisar sitt missnöje när barnet räcker ut tungan, då får 

normen större allmängiltighet subjektivt. När barnet inser att alla är emot att räcka ut tungan, 

blir det en generaliserande norm att man helt enkelt inte gör så.  

Denna abstraktion är vad man kallar för den generaliserade andre, och i och med detta kan 

barnet även identifiera sig med allmänheten, d.v.s. samhället.  

Barnet kan nu skapa sig ett förhållningssätt mellan objektiv och subjektiv verklighet, men 

man måste alltid komma ihåg att det aldrig kan råda ett hundra procentigt överensstämmande 

mellan den objektiva och den subjektiva verkligheten, för det kommer alltid att finnas mer 

objektiv verklighet än vad en individ kan internalisera och göra till en subjektiv verklighet. 

Den primära socialisationen är över när barnet har etablerat begreppet den generaliserande 

andre i sitt medvetande, och när denna nivå av internalisering är uppnådd är barnet en medlem 

av samhället. Den primära socialisationen är oftast den som är allra viktigast för en individ 

och strukturen på den sekundära socialisationen bör likna strukturen i den primära (Berger & 

Luckman, 2003). 

 

5.2 SEKUNDÄR SOCIALISATION 

Enligt Berger och Luckman (2003) är den sekundära socialisationen en fortlöpande 

internalisering, fast mer institutionellt baserad.  
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Den baseras på arbetsfördelningen vilket i sin tur ger sociala kunskapsfördelningar och olika 

roller. Den sekundära socialisationen föregås alltid av primär socialisation, där ett begynnande 

jag redan har formats och den subjektiva världen redan har internaliserats, detta kan bli ett 

problem om den redan internaliserade världen behöver modifieras. Har man som barn t.ex. 

lärt sig att vara försiktig och även rädd för vissa saker kan det senare i livet skapa problem om 

man av någon anledning blir tvungen att handla annorlunda.  

I sekundär socialisation är det inte längre nödvändigt att barnet kan identifiera sig med de 

signifikanta andra på ett känslomässigt plan, det räcker med den grundläggande 

identifikationen som uppstår under en interaktion med en annan människa, vem som helst. I 

den sekundära socialisationen kommer ibland barnet till insikt att den världen som har 

internaliserats från t.ex. föräldrarna, som hittills har varit den enda världen, är egentligen inte 

det. Det finns andra, och ibland bättre. Senare i livet förstår man att en speciell värld går hand 

i hand med den sociala lokaliseringen som t.ex. klass eller kön (Berger & Luckman, 2003). 

De biologiska begränsningar man har spelar nu en mindre roll i inlärningsavseende, nu talar 

man mest institutionellt inlärande, där olika institutionella enheter ”lär ut” deras subjektiva 

verkligheter inom sina domäner. Lärarna behöver inte vara några signifikanta andra utan de 

har bara funktionen att överföra en viss kunskap. De flesta roller som existerar i sekundär 

socialisation är anonyma, m.a.o. det behöver inte vara en speciell lärare som lär ut just detta, 

utan det kan vara vilken lärare som helst.  

De personer som överför kunskap till en individ i den sekundära socialisationen, kan lätt bytas 

ut eller när man slutar skolan på dagen så lämnar man ju kvar läraren på skolan.  

I den primära socialisationen däremot är det skillnad med de signifikanta andra, man kan 

aldrig byta ut sin mamma eller lämna henne kvar någonstans för man delar världen och man 

har känslomässiga band till varandra. 

Anonymiteten i den sekundära socialisationen får till följd att det som lärs in inte får ett lika 

starkt intryck och inte befästs i den utsträckning som det görs i den primära socialisationen, 

därför är den subjektiva känslan mer övergående och inte bestående. Berger och Luckman 

(2003) skriver att det är hemmet som är barnets ursprungliga verklighet och jämfört med det 

är alla andra verkligheter ”konstgjorda”. Berger och Luckman (2003) menar vidare att 

utvecklingen av skolväsendet är ett bra exempel på sekundär socialisation, där varje lärare har 

kontroll över just sitt område. 

Man befinner sig ständigt i den sekundära socialiseringsfasen eftersom den aldrig slutförs, och 

allt som av individen ständigt internaliseras hotar ibland den subjektiva verklighet som man 
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besitter. Av den anledningen måste samhället på något sätt se till att det råder harmoni mellan 

subjektiv och objektiv verklighet (Berger & Luckman, 2003).  

I och med den mindre befästa subjektiva verklighet, som man inhämtat under den sekundära 

socialisationen, så är det lättare att omvandla den när det i livet dyker upp andra definitioner 

av verkligheter.  

Oftast, med få undantag så vidmakthåller den vardagliga verkligheten sig själv genom att man 

lever sitt vardagsliv ganska rutinartat, och även genom att man interagerar med andra 

individer. Så den subjektiva vardagliga verklighet man lever i vidmakthålls av en social 

process, och den internaliserades även genom en annan social process. Detta visar att den 

subjektiva verkligheten måste existera parallellt med den objektiva verkligheten som är socialt 

accepterad för att kunna vidmakthållas och bekräftas av andra individer, både signifikanta 

andra och okända människor. Denna bekräftelse behöver man för att överhuvudtaget kunna 

behålla sin egen subjektiva verklighet. Signifikanta andra är däremot väldigt viktiga när det 

gäller den egna identifikationen, vem man är.  

Ibland måste man använda speciella verklighetsbibehållande processer om det t.ex. 

uppkommer verkligheter med en hotbild angående något fenomen. Man använder olika 

försvarsmetoder beroende på hur stort hotet är, en metod kan t.ex. vara att man svär över hotet 

och skjuter det ifrån sig eller att man måste genomgå någon ritual av något slag. Ibland 

arrangerar samhället själv procedurer för att vidmakthålla verkligheten när det finns en risk att 

verkligheten ska falla isär (Berger & Luckman, 2003).  

 

5.3 FEMINISTISK TEORI 

Det finns tre olika huvudsakliga förklaringar till våldet mot kvinnor, två traditionellt manliga 

och en feministisk. 

Den traditionalistiska förklaringen innebär att det alltid är kvinnans eget fel p.g.a. hur hon har 

betett sig. Ur det liberala och psykiatriska perspektivet är antingen männen sjuka, eller så är 

de ”offer” för de utsatta kvinnorna. Det feministiska perspektivet har ett generellt synsätt som 

innebär att kvinnor har en position som är underordnad mannen (Abbott & Wallace, 1998). 

Även om det inte finns något enhetligt feministiskt perspektiv, utan flera olika inriktningar, 

kommer vi ändå att fokusera på det generella feministiska tänkande och använda det som 

förklaringsmodell. 

Enligt feministisk teori är kvinnan förtryckt och lever underordnad mannen. Deras 

handlingsfrihet begränsas av männens makt ekonomiskt, kulturellt och socialt. Förtrycket 
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finns både på kollektiv institutionell nivå som på det vardagliga planet i konkreta upplevelser 

(Abbott & Wallace, 1998). 

Både kvinnor och män löper risk för att utsättas för brott, men kvinnor är mest utsatta för 

kända och okända mäns fysiska våldshandlingar av sexuell natur. Kvinnorna är inte bara ett 

offer när det väl sker, utan rädslan för att bli utsatt är ständigt närvarande och utövar en viss 

kontroll över deras liv.  

Feminismen framhåller att allt som hotar eller skrämmer kvinnor kan inte annat än ses i 

samband med mannens kontroll. Kvinnors rädsla för att bli utsatta för sexuellt överfallsvåld 

begränsar deras liv och handlingar (Abbott & Wallace, 1998). 

Journalisten Susan Brownmiller som är en radikal feminist påstår att våldtäkt är en handling 

som har till syfte att skapa fruktan hos alla kvinnor, och används som en medveten hot- och 

skrämseltaktik. Hon menar att det är därför som kvinnorna är underordnade männen (Abbott 

& Wallace, 1998).  

Det grundläggande och genomgående enligt feminismen är att våld står för så mycket mer än 

bara en konkret handling, ett konkret överfall. Inom ramen för våld ingår allt som av männen 

bidrar till att skrämma och kontrollera kvinnor. En definition som sociologen och feministen 

Liz Kelly (Abbott & Wallace, 1998, sid.290) har gjort av sexuellt våld lyder följande: 

”Sexuellt våld inbegriper varje fysisk, visuell, verbal och sexuell handling som av kvinnan 

eller flickan (vid den aktuella tidpunkten eller senare) upplevs hot eller fara och som får den 

effekten att den skadar, sårar eller förnedrar och/eller tar ifrån henne möjligheten att 

kontrollera graden av närhet i kontakten.” 

Med andra ord menar Liz Kelly att de allra flesta kvinnor någon gång har utsatts för sexuellt 

övergrepp. Alla övergrepp är fruktansvärda och våldtäkten är som en symbol för det värsta 

som kan hända kvinnor, och påverkar således deras liv och rörelse i det offentliga rummet 

(Abbott & Wallace, 1998). 

En annan feminist, och professor i genusvetenskap, vid namn av Lynne Segal (Abbott & 

Wallace, 1998) menar att det sexuella våldet uppstår ifrån olika sociala könsroller, hon 

förklarar det genom att den patriarkiska ideologin delar in kvinnor i olika fack, antingen som 

mödrar eller sexualobjekt. Mödrarna ska respekteras och sexualobjekten finns enbart till för 

att tillfredsställa männen.   

Forskningsresultat har visat på att kvinnors beteende har p.g.a. av fruktan för männen blivit 

väldigt begränsat, både i hemmet och i det offentliga rummet. Det spelar oftast ingen roll 
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viken ålder man har eller från vilken samhällsklass man kommer ifrån, det manliga våldet 

påverkar alla kvinnor i vårt patriarkiska samhälle (Abbott & Wallace, 1998).  

 

5.4 LIBERAL FEMINISM 

Den liberal feministiska inriktningen bygger på att kvinnor inte i har haft samma rättigheter 

som mannen då de har uteslutits från dels lagliga rättigheter som det politiska.  Kvinnan har 

inte heller kunnat delta i arbetslivet på det sätt som mannen alltid har kunnat göra.  

Liberalfeminismen har arbetat med detta sen lång tid tillbaka och även kvinnors rätt att 

utbilda sig. 

Att kvinnor lever underordnad mannen menar de beror på att kvinnan har socialiserats in i 

samhället genom sin uppfostran som består av att flickor anses inneha andra egenskaper än 

pojkar. Flickor uppfostras till omvårdande känslosamma individer bara därför att de är flickor, 

och att det sedan lång tid tillbaka alltid har ansetts att flickor skall ha de egenskaperna.Detta 

vill liberalfeminismen ändra på och menar att en människas kön inte bestämmer hur man blir, 

utan det beror på hur man uppfostrats och socialiserats in i samhället. Om inte kvinnan hade 

uppfostrats på det viset hade hon mera kunnat visa upp sin fulla potential och att hon är 

kapabel till samma saker som mannen (Abbott & Wallace, 1998). 

 

Feministen Mary Wollstonecraft skrev redan 1792 en bok vid namn ”Till förvar av kvinnans 

rättigheter” och redan då så menade hon, vi citerar: 

 

”Kvinnan är inte skapad för att vara mannen tillbehag, utan är en självständig varelse som 

har rätt till en uppfostran och utbildning som uppmuntrar henne att utveckla samma dygder 

och förmågor som mannen” (Gemzöe, 2003, sid.33) 

 

 I grund och botten så är män och kvinnor lika förnuftiga och skall därmed ha samma 

rättigheter. De kroppsliga skillnaderna gör här ingen skillnad, det är alltså bara förnuftet som 

bestämmer och där menar de att män och kvinnor är helt lika. 

Liberalfeminismen anser att de rätta medlen till en förändring vad det gäller den manliga 

dominansen är utbildning, uppfostran och att påverka attityder. 
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6. ANALYS 
 

Vi kommer i analysen att diskutera hur rädslan kan socialiseras in redan som liten, för att 

sedan bli en bestående del i en kvinnas liv. Vi diskuterar även hur den känslan vidmakthålls 

och hur den manliga dominansen påverkar och har påverkat kvinnans liv.  

 

6.1 STRATEGI 

Siffror talar aldrig för sig själva heter det, men i det här fallet tycker vi nästan att de gör det, 

70 % av de tillfrågade kvinnorna kände en viss rädsla för att kunna bli utsatta för sexuellt 

överfallsvåld. En skrämmande siffra, men ändå inte oförväntad.  

På frågan om man använder sig utav olika strategier för att kunna känna sig säkrare svarade 

hela 82 % att de gjorde det. Men hur kommer det sig då att om det nu ändå var 30 % som inte 

kände någon rädsla alls för att bli utsatt, på den andra frågan svarar att de använder sig utav 

olika strategier för att förhindra ett ev. överfall eller för att känna sig säkrare. Det hänger inte 

riktigt ihop, varför behöver man strategier för att känna sig säkrare om man inte är rädd? Vi 

tror att det är en sådan självklar sak att man hela tiden känner och ska känna en viss rädsla, så 

man inte alltid tänker på det. Vi vill påstå att rädslan är internaliserad i den primära 

socialisationen, genom exempelvis mamman. I mammans verklighet ingår det en viss rädsla 

för att bli utsatt för sexuellt överfallsvåld, vilken hon för över till sitt barn genom att barnet 

internaliserar, tar in, hennes verklighet och gör den till sin egen subjektiva verklighet (Berger 

& Luckman, 2003). I och med detta så får rädslan en sådan fast förankrad plats i barnets 

medvetande, att när flickan blir äldre finns detta i ”bakhuvudet” som något så självklart att 

hon inte alltid ens tänker på det.  

 

Rädslan har oftast alltid en central del i en kvinnas liv och bestämmer till stor del hur hon 

använder det offentliga rummet. 82 % av de tillfrågade kvinnorna i vår undersökning uppgav 

att de använder sig utav olika strategier för att skulle känna sig säkrare, strategier begränsar 

deras handlande. Man hör aldrig rådet att exempelvis män ska hålla sig inomhus på 

kvällen/natten eller att aldrig vistas ensamma på ensliga platser, som kvinnor ”ska” (Abbott & 

Wallace, 1998). Kvinnors rädsla för män är ännu en indikation på att det inte råder 

jämställdhet mellan könen, den visar på kvinnans underordnade position gentemot mannen. 
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Den strategi som var den mest förekommande var att man gick och pratade, alternativt låtsas 

pratade, i mobilen för att en eventuell förövare inte skulle ge sig på en. Den andra tätt följande 

strategin var att man hela tiden var beredd på ett eventuellt överfall, och gick med nycklarna i 

handen redo att använda dem som ett vapen för att försvara sig.  

Dessa strategier var de två vanligast förekommande, och de kompletterades även ofta med 

någon annan strategi också, allt för att kunna känna sig lite säkrare.  

 

6.2 RÄDSLAN 

Rädslan är oftast en sådan central del av en kvinnas liv att hon många gånger inte ens tänker 

på det. Från det att kvinnan är barn har det pågått en socialiseringsprocess, som förvisso 

fortfarande pågår men präglar barnet så mycket starkare i den primära socialisationen i 

barndomen.  

Vi ställde nio stycken bakgrunds frågor i våra enkäter som handlade om ålder, bostadsort, 

uppväxtort, civilstånd, föräldrars hemland, samhällsklass, eventuella syskon och om man var 

aktiv i någon förening. Dessa bakgrundsvariabler körde vi i s.k. ”crosstabs”, för att se om de 

olika variablerna gjorde någon skillnad ifråga om upplevd rädsla. Det visade sig att inga 

större skillnader förelåg som vi skulle kunna koppla till de olika bakgrundsvariablerna.  

 

80 % av respondenterna var i åldern 20-25 år och av dessa uppgav 75 % att de kände en viss 

rädsla för att bli utsatt för sexuellt överfallsvåld, de som kände minst rädsla var kvinnor i 

åldern 31-35 år. Kanske kan det vara så att yngre kvinnor är ute och rör sig på ett helt annat 

sätt i det offentliga rummet än vad lite äldre kvinnor är, och på så sätt råkar ut för fler 

incidenter och upplever därav mer rädsla. Vi tänkte att man kanske kände sig lite tryggare om 

man hade en partner än om man var singel, att man då eventuellt kände sig mindre utsatt. Men 

det visade sig inte spela någon roll alls, alla olika grupper rörande civilstånd kände sig mer 

eller mindre otrygga i det offentliga rummet.  

 

Vi menar att rädslan och otryggheten i det offentliga rummet, speciellt kvälls- och nattetid, är 

något som ingår i socialiseringsprocessen. Det är ju oftast mamman som står barnet allra 

närmast, även om givetvis båda föräldrar räknas till de signifikanta andra, och mamman har 

förmodligen i sin tur haft sin mamma som den närmsta signifikanta andra. I mammans 

subjektiva verklighet är förmodligen rädslan för att utsättas för sexuellt överfallsvåld 

närvarande som en självklar del av hennes liv, liksom i alla andra kvinnors. För att barnet ska 

kunna växa upp i ett samhälle krävs det att barnet förstår samhället, sin omvärld. Därför för 
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mamman över sin verklighet med allt vad det innebär till sitt barn, så det får något att utgå 

ifrån när det ska forma sin egen verklighet (Berger & Luckman, 2003).  

Rädslan är kanske en känsla som man överför mer omedvetet i början, men den är så starkt 

rotad så vi tror faktiskt att den färgar allt som rör vårt liv.  

För att återknyta till de olika strategier som våra respondenter använde sig utav, så tror vi inte 

att man går ute med exempelvis nycklar beredda i handen som ett vapen att använda vid ett 

eventuellt överfall, och sedan när man har kommit i trygghet, bara skakar av sig känslan av 

rädsla och utsatthet. Vi menar att man i allra högsta grad även är påverkad när man befinner 

sig i tillfällig ”trygghet”! 

 

Vi gjorde ”crosstabs” när det gällde boende och uppväxtort och jämförde det med bl.a. 

användandet av olika strategier, det visade sig att även här spelade det mindre roll var man 

bor eller är uppväxt någonstans. Oberoende på var man var uppväxt eller var man nu var 

boende någonstans så använde den övervägande delen av de tillfrågade ofta olika strategier. 

Men däremot såg vi små skillnader när det gällde var man i nuläget var bosatt och rädslan för 

att bli utsatt för sexuellt överfallsvåld, även om skillnaderna var marginella. De som kände 

mest rädsla för att bli utsatta var de kvinnor som bodde i staden men ej centralt, därefter kom 

de som var bosatta i en tätort, sedan kvinnorna som bodde centralt i en stad och de som kände 

minst rädsla var de som bodde på landet.  

 

Vi tyckte även att det kunde vara intressant att se om det fanns några skillnader rörande 

samhällsklass och otrygghet. Barnet socialiseras alltid med utgångspunkt från de signifikanta 

andras plats i den sociala strukturen. Tillhör barnets föräldrar exempelvis överklassen så 

socialiseras barnet utefter normer och värderingar som är typiska för överklassen, detsamma 

gäller alla de olika sociala klasserna (Berger & Luckman, 2003).  

Fördelningen i vår undersökning var följande, 64 % uppgav att de tillhörde arbetar-/lägre 

medelklass, 34 % övre medelklass och 1 % vardera ansåg sig tillhöra underklassen respektive 

överklassen. I och med att spridningen var så ojämn kunde vi inte utläsa några generella 

skillnader, men på frågan om de någon gång känt sig hotade eller utsatta i det offentliga 

rummet, svarade 61 % av kvinnorna ur arbetar-/lägre medelklass ja, och 62 % av kvinnorna ur 

den övre medelklassen svarade även de ja på samma fråga. 

  

När det gäller den primära socialisationen så tror vi att det oftast är mamman som är den mest 

betydande signifikanta andra, hon är oftare hemma med barnen när de är små och det är oftast 
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hon som står för det mesta arbetet hemma. Det är en spännande tanke om man kunde jämföra 

barn, framför allt flickor då, och senare dessa i skepnad av kvinnor, för att se om det 

föreligger skillnader i exempelvis rädsla för att bli utsatt för sexuellt överfallsvåld, beroende 

på om det varit en man eller en kvinna som varit den mest betydande signifikanta andra. Om 

man antar att män är mindre rädda för att saker ska hända, att det finns mindre rädsla i deras 

subjektiva verklighet, så borde de även överföra mindre rädsla till barnet. Om så skulle vara 

fallet, vet vi faktiskt inte om vi tycker att det skulle vara bättre eller sämre. Samtidigt som vi 

naturligtvis inte själva vill vara rädda, så inser vi att det finns en reell hotbild mot oss, och alla 

andra flickor och kvinnor i vår värld. Enligt Berger & Luckman (2003), så modifierar ofta den 

signifikanta andra verkligheten lite så en bild ges till barnet som stämmer in med 

sammanhanget och den sociala struktur i vilken man befinner sig i. Enligt det påståendet så 

borde grunden för den senare rädslan läggas redan där beroende på könsstrukturen. 

 

En annan aspekt på rädslan baserat på genus, kan säkert också ha med de institutionella 

vardagliga programmen som är gällande, att pojkar ska vara på ett sätt och flickor på ett annat 

(Berger & Luckman, 2003). De här schemana talar om att pojkar ska vara modiga och orädda 

och att flickorna ska vara försiktiga och rädda (de ska passa sig). Schemana talar också om 

varför flickorna ska vara försiktiga och pojkarna modiga, detta är en fortlöpande process som 

fortsätter in i den sekundära socialisationen, och blir där mer uppenbar. När barnet blir äldre 

vet det varför det ska vara modigt respektive försiktig, pojken vet att han ska vara modig och 

orädd för hans uppgift kommer att vara att beskydda kvinnorna i hans närhet. Flickan vet att 

hon måste vara försiktig och inte komma i närheten av, eller tala med okända män för man 

måste hela tiden passa sig för att ingenting hemskt ska hända.  

Man kan säga att det är en norm att som tjej vara försiktig och rädd. I barndomen blir en norm 

internaliserad och befäst genom att fler signifikanta andra också håller med om att en speciell 

sak är på detta vis, precis som exempelvis mamman eller pappan har sagt.  

När andra personer i flickans närhet, exempelvis mormor eller morfar, också säger att hon 

måste passa sig för ”fula gubbar” så stödjer de rädslan. Normen stärks och generaliseras till 

att man helt enkelt ska vara rädd, om man är en kvinna  

Från det att den lilla flickan kan förstå och sedan blir en mer självständig individ så nöts 

samma ord in, du måsta passa dig, det finns hela tiden något hemskt och farligt runt knuten 

som man helt enkelt måste passa sig för. Detta hemska och farliga som man känner en rädsla 

för, är kanske i början mörkret och tänkbara spöken eller ”fula gubbar” som gömmer sig där, 

för att senare i livet när man blivit äldre övergå till att gälla mörkret och tänkbara 
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våldtäktsmän. För nu är det rädslan för att bli utsatt för sexuellt överfallsvåld som är det 

ständigt närvarande hotet, och man måste faktiskt passa sig… det vet varenda tjej, och det 

sitter i ryggmärgen. 

 

6.3 VIDMAKTHÅLLANDE AV RÄDSLAN 

Känslan av otrygghet som kvinnor bär med sig blir ofta ett normalt inslag i det vardagliga 

livet, och vidmakthålls hela tiden av den sociala konstruktionen i vilken vi lever i. 

Rädslan som vi (författarna) och många mer ur både äldre och yngre generationer känner för 

att bli utsatta för sexuellt överfallsvåld kan aldrig, i det samhälle som vi i dag lever i, tas bort 

ur oss.  

Vi påstår att i de flesta kvinnors subjektiva verklighet ingår det att känna rädsla, och för att 

understryka detta så frågade vi våra respondenter i enkäten om de ibland tänker på att de kan 

bli utsatta för sexuellt överfallsvåld i det offentliga rummet, och om de känner en rädsla för 

att bli utsatt. 76 % respektive 70 % av kvinnorna svarade jakande på dessa båda frågor, vilket 

visar att vår förförståelse stämmer.  

De flesta av oss har fått den verkligheten genom den primära socialisationen av 

omtänksamma och rädda mammor, som enbart har sett till vårt bästa och försökt att skydda 

oss så gott det går. Senare i den sekundära socialisationen, som vi till viss del fortfarande 

befinner oss i, har rädslan hela tiden underbyggts av medierna och andra individer som man 

interagerar med som t.ex. kompisar, kompisars syskon, lärare m.m.  

I och med att både barn och vuxna lever ett ganska rutinartat liv så vidmakthålls den 

vardagliga verkligheten av sig själv i ganska stor utsträckning (Berger & Luckman, 2003). 

Den identifikationen som hela tiden sker exempelvis mellan tjejkompisar är ett bekräftande på 

varandras subjektiva verkligheter, som genom deras ömsesidiga bekräftelse även är gällande 

som den objektiva verkligheten, d.v.s. att känslan av rädsla både är ett subjektivt och ett 

objektivt fenomen, den existerar i bådas verkligheter.  

I den socialt accepterade objektiva verkligheten ingår även media och den ständiga 

rapporteringen om sexuellt överfallsvåld i en aldrig sinande ström. Vi har bl.a. den ökända 

”Hagamannen” i sällskap med den s.k. ”Västeråsmannen” plus alla övriga rapporteringar om 

våldtäkter, hot, våld och sexuella trakasserier. All information från medierna angående detta 

fenomen, som något av våra sinnen tar in, befäster den rädslan som vi redan besitter och ser 

till att den vidmakthålls i vår subjektiva verklighet. 
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6.4 MANLIG DOMINANS  

Det generella feministiska synsättet innebär att kvinnans position i förhållande till mannen är 

underordnat. De olika feministiska inriktningarna ser på varför, det är så, på lite olika sätt, 

men oavsett synsätt så kämpar feminismen med att kvinnor skall kunna känna sig fria från 

mannens dominans. För att analysera kvinnors rädsla för sexuellt överfallsvåld och hur det 

påverkar deras liv så är alltså den gemensamma faktorn den manliga dominansen över 

kvinnan. Vi har sett att rädslan finns och till viss del påverkar den deras liv 

 

Liberalfeminismen som vi har fördjupats oss lite mera i, menar att vi kvinnor har socialiserats 

in i samhället som mindre värda, beroende på att vi inte ses som lika förnuftiga som mannen.  

Det är bland annat detta som har gjort att kvinnan har diskriminerats och fortfarande till viss 

del gör (Abbott & Wallace, 1998). Det liberalfeministiska synsättet präglas också av att för att 

kvinnan skall få en mera framträdande roll i samhället, och att det demokratiskt skall ha 

samma rättigheter och friheter som mannen, så måste man arbeta med utbildning, uppfostran 

och attityder (Gemzöe, 2003). Vi anser inte att vi lever i ett jämställt och demokratiskt 

samhälle idag här i Sverige, och vi kvinnor har definitivt inte samma självklara rättigheter 

som en man har. Tittar vi på svaren av våra enkäter blir det även där uppenbart, majoriteten av 

respondenterna har någon gång känt sig hotad eller utsatt i det offentliga rummet. Vi ställde 

frågan om var eller vid vilka tillfällen som de kände sig hotade eller utsatta, och svaren kunde 

vara följande, vi citerar: 

 

”På stan, så fort det är mörkt ute.”   

”I en hiss, av en man som tog av sig byxorna och hindrade mig från att gå ur” 

”Vid bussen, tvättstugan” 

”På krogen” 

”Känner mig oftast rädd eller orolig när det är mörkt och speciellt om man går i områden 

som är okända för mig” 

 

Det offentliga rummet, speciellt när det är mörkt, är en plats där kvinnor ofta känner sig 

utsatta, och ingen kan påstå att kvinnan har frihet nog att kunna vistas där när hon vill. Många 

kvinnor har i vår enkät även uppgett att de ofta känner sig utsatta i samband med 

kollektivtrafiken, både när de väntar på bus, spårvagn eller tåg och även under tiden som de 

åker med.    
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Utbildning, uppfostran och attityder är aspekter som vi också anser verkar varar de bästa 

verktygen att arbeta med, för att förklara rädslan för sexuellt överfallsvåld och vi tror också 

att det kan vara en väg till att minska överfallen och därmed minska kvinnors rädsla. Om 

kvinnan plats i samhället blir mera respekterad så kanske även hennes kropp blir mera 

respekterad och hon ses inte som ett sexualobjekt utan som kvinna likställd med mannen på 

alla sätt.  

 

6.5 ATTITYDER  

Aspekterna ovan ger vi som exempel för att det verkar som dessa, och andra problem vad det 

gäller jämställdhet och manligdominans oftare kommer upp på ytan än vad rädslan för 

sexuellt överfallsvåld gör.  Vi tycker det verkar som om kvinnor finner sig i rädslan, de lever 

med den som en naturlig del i vardagen. Detta har vi sett på de svar vi fick på våra enkäter, då 

det var, som vi nämnt tidigare, hela 70 % som kände en rädsla för att bli utsatt. Rädslan verkar 

vara det sista vi plockar fram när vi talar om vår underordnade position gentemot mannen. Är 

det så att vi inte ser rädslan som en del av att vi är underordnande mannen? Det kanske är 

samhället attityd mot sexuellt våld som är problemet? 

 

Det återkommer ganska ofta i litteraturen om feminism som vi tagit del av, att kvinnor ibland 

inte tas på allvar när de talar om för någon att de har råkat ut för sexuella trakasserier eller 

sexuellt överfallsvåld. 

Om en kvinna blir antastad på öppen gata så är det inte ovanligt att de får frågan vad gjorde 

du där då? Tänkte du inte på att du kunde bli överfallen? Du vet väl att du inte skall gå ut när 

det är mörkt ute mm. Frågor som hur betedde du dig och vad hade du på dig kanske också 

ställs. Detta är frågor som inte bara polisen, massmedia eller domstolar ställer till oss, utan 

också vi kvinnor ”dömer” varandra på sätt och vis när vi kommenterar ett överfall med sådana 

frågor (Abbott & Wallace, 1998). En av respondenterna skrev följande i en enkät, vi citerar:  

 

”Jag är inte ensam ute på natten! Borde vara en självklarhet för alla tjejer som har en 

hjärna.” 

 

Det kan tolkas som: är man ute ensam på natten så har man ingen hjärna, och därmed får man 

skylla sig lite själv. Det kan ju verka konstigt och dumt att även vi kvinnor dömer varandra, 

men det är nog helt enkelt en naturlig del utav den samhälliga sekundära socialisationen som 

sändigt pågår, tror vi.  
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Enligt Abbott & Wallace (1998) så hjälper attityder från samhället till med att reproducera 

rädslan för att bli utsatt för sexuellt överfallsvåld i det offentliga rummet. Och vi tror även att 

den kan reproduceras just på grund utav att den inte tas på riktigt allvar. Istället är kvinnan 

tvungen att skydda sig på olika sätt och utvecklar strategier för att överhuvudtaget våga sig ut 

i det offentliga rummet när det är mörkt ute, och en del stannar helt enkelt hemma. Vi ställde 

frågor angående det sistnämnda beteendet som vi anser är relevant i det här sammanhanget. 

Först frågade vi om det fanns saker som de inte gör längre p.g.a. av rädslan för att bli utsatt, 

och där fick vi ett ganska förvånande svar, för hela 60 % uppgav att det inte fanns saker som 

de inte gör längre. Här kopplar vi återigen till frågan vi ställde om användandet av strategier 

där det var hela 82 % som uppgav att de använde sig utav olika strategier. Vår slutsats av 

dessa svar blir att de flesta kvinnorna i vår undersökning försöker att leva och göra saker som 

de själva vill, men använder samtidigt sig utav olika strategier för att känna sig tryggare, och 

det begränsar till viss del deras liv. 40 % av respondenterna uppgav att deras vardag har 

begränsats p.g.a. rädslan och lika stor del uppgav att det finns saker de nu undviker att göra av 

samma anledning. Det som var det mest dominerande av de saker man undviker att göra, är 

att gå ute ensam på kvällen/natten, man stannar hellre hemma.  

 

6.6 UPPFOSTRAN OCH UTBILDNING 

Oavsett kön så har vi samma förmåga menar liberalfeminismen och vi skall då också ha 

samma rättigheter som mannen och det är också något som vi håller med om. Den primära 

och sekundära socialisationen som vi har analyserat med hjälp av Berger & Luckman, (2003) 

visar på hur den eventuella rädslan mamman känner, påverkar barnet och vi har genom den 

teorin sett hur uppfostran påverkar oss kvinnor. Liberalfeminismen stärker den teorin 

ytterligare då de har arbetat utifrån ett sociologiskt perspektiv med hur vi uppfostras.  De 

menar ”att de olika sätt varpå pojkar och flickor (redan från födseln) uppfostras hindrar 

kvinnor från att utveckla sin fulla potential som människor” (Abbott & Wallace, 1998 sid.46) 

Den uppdelning som finns idag som t.ex. att män är mera logiska eller oftare aggressiva än 

kvinnan och att kvinnan uppfattas som mera känslosam beror på hur vi har uppfostrats och 

inte på manliga eller kvinnliga egenskaper. Vi är visserligen fysiskt olika utrustade men det är 

det enda som skiljer män och kvinnor åt (Gemzöe, 2003). 

Det ligger mycket i detta synsätt, det är viktigt att vi uppfostrar våra barn så jämlikt som 

möjligt och att visa på att några direkta skillnader inte finns, i alla fall inte skillnader som 

säger att männen är bättre än kvinnan. Men det är också en svår uppgift, för vi vill så gärna 
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skydda våra barn från sådant som vi själva är rädda för. Man får som förälder försöka 

överbrygga sin egen rädsla för sexuellt överfallsvåld för att inte föra den vidare.  

Utbildningen idag bör om möjligt försöka inrikta sig på att ge både pojkar och flickor en 

grund att stå på där de får lära sig att oavsett kön så kan man lära sig samma saker och därmed 

får barnen ett självförtroende som kanske medför att killar inte känner behov av att dominera 

och flickor behöver inte heller då känna sig rädda och dominerande av pojkar. 

Liberalfeminismen har haft stort inflytande i utbildningssektorn och deras syn på att oavsett 

kön så skall alla ha samma rättigheter i skolan. Det är ett sådant arbete som senare kommer att 

visa sig i ett mera jämställt samhälle (Abbott & Wallace, 1998). 

Det vi inte lär oss hemma lär vi oss förhoppningsvis i skolan. Det är familjen som uppfostrar 

men också skolan har stor del i hur vi ser på oss själva. I hemmet kan det vara flickan som får 

hjälpa till mest med hemarbete som exempel och redan där, visar föräldrarna vem som skall 

syssla med sådant. I utbildnings syfte är det därför viktigt att skolan följer läroplanen som 

menar att man skall ha samma förväntningar på pojkar och flickor. Detta är inte alltid fallet i 

skolans värld, om t.ex. en flicka inte intresserar sig för teknik så anser läraren att det inte är 

någon idé att stimulera henne till fortsatt lärande för att hon är just flicka, och de är av naturen 

inte intresserade av ämnet. När detta händer har läroplanen glömts bort och i stället för att 

hitta andra sätt att lära ut på så ger läraren upp. Vilket får till följd att flickan i sin tur inte tror 

att hon kan. Att ha en känsla av att inte kunna, får konsekvenser i den fortsatta utbildningen 

då hon inte får samma pedagogiska möjlighet att lära sig som pojkar får  

(Abbott & Wallace, 1998).  

 

Det finns många exempel som förklarar och visar på att kvinnor står i underordnad position 

gentemot mannen och enligt liberalfeministisk synsätt så är det vi tagit upp ovan, redskap för 

att ändra på detta.  Vi håller med om att uppfostran och utbildning kan göra skillnad. 

Framförallt till ett mera jämställt samhälle som vi anser är den metod som bäst kan göra 

skillnad för att slippa råka ut för sexuella övergrepp. För att förändra måste vi börja när 

barnen är små. Den feministiska forskning har bidragit till hur vi kvinnor ser på den 

underordnande positionen gentemot mannen och det har bidragit till en större förståelse. Att 

få kvinnor att förstå sin situation när det gäller sexuellt våld, ofredande eller trakasserier kan 

hjälpa dem att känna större frihet. Feminismen menar att det är mycket viktigt att belysa att 

det aldrig är kvinnans fel om de drabbas, då det är en vanlig känsla många kvinnor bär på. Vid 

eventuella övergrepp så frågar sig en del kvinnor, varför råkade jag ut för detta? Uppmuntrade 

jag denna man på något sätt? Dessa och liknande frågor skall en kvinna inte behöva ställa sig, 
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då de har samma rätt till att vistas i det offentliga rummet som männen (Abbott & Wallace, 

1998). Den diskriminering som är så uppenbar för oss handlar just om rätten till att vistas i det 

offentliga rummet. Vi har laglig rätt att vistas där under vilken tid på dygnet som helst, men 

rädslan som dessa män, som begår dessa fruktansvärda handlingar, ger oss, berövar oss vår 

frihet att välja hur vi vill leva våra liv, och begränsar vårt handlande. Det är inte bilden av ett 

jämställt samhälle som framträder, det kan det inte finnas någon som tycker. Våra 

respondenter gav oss några väldigt talande meningar som man kan ha i bakhuvudet när man 

talar om kvinnors och mäns lika rätt att vistas i det offentliga rummet, vi citerar: 

 

”Jag går nästan aldrig själv längre och vågar knappt gå ut själv kvälls eller nattetid.” 

”Jag tänker ut en plan på vad jag skall göra om jag blir överfallen.” 

”Tänker på var jag går, gärna där det finns mycket folk.” 

 

Vi har förstått att uppfostran och den socialisationsprocess som äger rum när vi växer upp 

påverkar vår känsla av rädsla för sexuellt överfallsvåld.  Följden bli att kvinnor, även om vi 

inte varit utsatta för sexuellt överfallsvåld, ändå har en känsla av rädsla inbyggt, och det 

medför till viss del att det kan förekomma begränsningar i kvinnors liv. För att detta skall 

minska så anser vi att jämställdhetsarbetet måste fortskrida med större kraft. Den manliga 

dominansen måste alltså försvinna för att jämställdhetsarbetet skall ha en chans. Vi kvinnor 

skall ha lika stora rättigheter och möjligheter som mannen och genom det så tror vi att 

kvinnan blir mer respekterad och därigenom även hennes kropp och sexuella integritet. 

Genom uppfostran av våra barn så kan vi påverka. Genom att föräldrarna visar på att några 

stora skillnader inte finns och att flickor har samma möjligheter som pojkar. Om inte flickor 

och pojkar behandlas jämlikt i skolan så hänger känslan av ojämlikhet med upp i vuxen livet. 

En del kvinnliga aktörer har attityder gentemot de som har drabbats och för att begränsa detta 

så behövs det kunskap och upplysningar av problematiken sexuellt överfallsvåld i det 

offentliga rummet. Kvinnor bör inte döma varandra för något som aldrig kan vara deras eget 

fel. Det finns även attityder i samhället och även där tycker vi att det visar på en okunskap av 

problemet.

 41



7. AVSLUTANDE REFLEKTIONER OCH SAMMANFATTNING 
 

7.1 VAD VI KUNDE GJORT ANNORLUNDA 

Eftersom vi under utbildningens gång har gjort flera uppsatser där vi har använt kvalitativ 

metod så valde vi till denna C-uppsats att arbeta kvantitativt. Vi ansåg att ämnet, rädsla för 

sexuellt överfallsvåld och om det påverkar kvinnors liv, skulle behöva många respondenter 

för att mera generellt kunna se om denna rädsla fanns. Vi valde också kvantitativ metod för att 

få mer kunskap om hur en sådan metod fungerar. Det var inga problem att få enkäterna ifyllda 

(100 st), och vi upplevde att ämnet intresserade de flesta, så svarsfrekvensen var hög. 

Vi är överlag nöjda med vårt arbete men vi har under arbetets gång stött på en del aspekter 

som vi anser vi kunde ha gjort annorlunda. 

 

När det gäller svarsalternativen i vår enkät så har vi mest använt oss av bundna svarsalternativ 

med så kallade Likertskalor (Rosengren & Arvidsson, 2002). I en del av frågorna hade 

respondenten fem olika svarsalternativ att välja på och det mittersta bestod av svaret ”varken 

ja eller nej”. Detta svarsalternativ tycker vi så här i efterhand att vi kunde ha låtit bli att ha 

med, då det är svårt att veta vad de egentligen tyckte. ”Varken ja eller nej” svar, kanske också 

medförde att respondenten ringande in just det svaret när de inte riktigt visste vad de skulle 

svara och istället för att tänka till ordentligt så ringade de in ett alternativ för att få enkäten 

ifylld så snabbt som möjligt. På några av frågorna så fanns svarsalternativet ”varken ofta eller 

sällan” med. Detta svarsalternativ är också lite ”luddigt” men det var ändå lite lättare att tolka 

detta svarsalternativ anser vi. ”Varken ofta eller sällan” tycker vi står för ”ja det händer, men 

inte så ofta” och på så viss så tolkade vi det mera åt det jakande hållet. Det hade kanske varit 

bättre med svarsalternativ, som vi inte hade behövt tolka på vårt sätt, utan som mera tydligt 

visade vad det stod för. 

 

Åldersfördelningen är en annan sak som vi i efterhand har tänkt en del på. Vi hade 

åldersintervaller på fem år och spannet var på mellan 20-60 år. 

Det visade sig att hela 80 % av respondenterna var mellan 20-25 år, kanske skulle vi ha 

fokuserat bara på den åldersgruppen. Nu valde vi att ha med alla åldrar ändå och vi anser att 

det har blivit ett bra resultat men, en större spridning på åldrarna hade med ”facit i hand” varit 

bättre för att kunna göra jämförelser när vi gjorde våra ”crosstabs” i SPSS. Det är lätt att vara 

efterklok, men det positiva med att göra små misstag är att man lär sig av dem. 
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7.2 REFLEKTIONER OM RESULTATET 

Förövrigt så har det varit mycket intressant att skriva denna C-uppsats. Det har också varit 

lärorikt då vi har fått en insikt i hur rädslan för sexuella övergrepp inte bara finns för dem som 

har varit drabbade utan också finns i stor utsträckning hos dem som inte varit utsatta. Vi har 

också fått kunskap om hur rädslan formar mycket av kvinnors liv och att rädslan finns 

inbyggd i kvinnans inre utan att de alltid tänker på den. 

I Folkhälsorapporten (2005) så fick vi reda på att det sedan 1980-talet har våld eller hot mot 

kvinnor fördubblats. År 2003 anmäldes över 10 000 sexualbrott. En fjärdedel av dem var 

våldtäkt, och ett mörkertal vad det gäller anmälningar är troligen ganska stort. Andra brott 

som ingår i den siffran är blottning och annat sexuellt ofredande. När siffror som de här 

presenteras så blev vi mer övertygande om att det var en undersökning på kvinnors rädsla för 

sexuellt överfallsvåld som vi ville göra och som vi nu också har gjort. Under tiden vi arbetat 

med uppsatsen så har vi flera gånger känt oss både frustrerade och arga och det infinner sig en 

lust att kunna göra något som förändrar. Något som vi båda tror på och som också har 

framkommit i vår undersökning är att jämställdhetsarbetet i vårt land måste fortskida med 

större kraft. Vi tyckte att vi levde ganska jämställt i Sverige i dag men när vi grävde djupare i 

vår hög med litteratur så fann vi att det trots allt finns mycket kvar att göra. För att se det lite 

mera konkret så har vi valt att citera något av det som har gjorts för kvinnors rätt i Sverige. 

Men hur det ändå, ser ut (Elf Karlen & Palmström, 2005). 

 

• Allmän rösträtt. 

• Fri abort. 

• Tillåtna oh subventionerade preventivmedel. 

• Ett utbyggt välfärdssystem med barn- och äldreomsorg, ger kvinnor 

möjlighet att lönearbeta och få egen inkomst. 

• En jämställdhetslag för arbetsmarknaden. 

      Men… 

• Kvinnor tjänar i snitt 83 % av vad männen gör. 

• Kvinnor har svårare än män att klara av de ekonomiska följderna av en 

skilsmässa. 

• År 2003 anmäldes 16 780 fall av misshandel mot en kvinna utförd av en 

bekant. 

• 2003 anmäldes 2565 våldtäkter. 
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• 56 % av Sveriges kvinnor har blivit utsatta för sexuella trakasserier. 

(Elf Karlén & Palmström, 2005, sid.17) 

 

Vi tror att arbetet med jämställdhet är en av de viktigaste faktorerna för att få till en 

förändring. Om arbetet med jämställdhet går framåt så kommer kvinnan att ses som 

jämbördig med mannen på alla plan och då kanske det sexuella överfallsvåldet minskar. Det 

kvinnliga könet måste få mer respekt i samhället. Attityder, uppfostran och utbildning som vi 

har redogjort för i analysen och som liberalfeminismen anser är bra verktyg att arbeta med, 

tycker vi verkar vara ett bra synsätt för att minska den manliga dominansen, och det är en av 

vägarna till ett mera jämställt samhälle. 

 

Det är skrämmande att inte kvinnor kan gå ut utan att vara rädda för att bli överfallna. Skall vi 

verkligen behöva beväpna oss med hårspray, nycklar och tårgas för att gå ut en stund på 

kvällen eller natten själva? Ja det verkar inte bättre och det är precis vad denna undersökning 

också har visat.  Som vi tidigare också har nämnt så verkar det som att rädslan ligger latent i 

bakhuvudet och kvinnor skyddar sig med strategier eller så undviker de att göra olika saker.  

Kvinnor måste nog börja med att plocka fram rädslan och visa att den finns och ställa krav på 

samhället så att vi vågar finnas i det offentliga rummet på samma premisser som männen. 

Kvinnan borde sluta med att finna sig i rädslan. Hur gör man det då? Ja, det är en bra fråga 

och vi har inte något svar på det egentligen men vi tror att kvinnan till en början med kan 

börja fokusera på sin egen jämställdhet och se till att de har det jämställt runt omkring sin 

egen person. Vi tror också att kvinnor måste hjälpa varandra mer, genom att ändra sin 

inställning och sina attityder mot andra kvinnor som har drabbats på ett eller annat sätt. De 

måste sluta ställa frågor som, vad gjorde du där själv på kvällen? Eller hur kan du vara så dum 

så att du går ut när det är mörkt? För det är precis det som vi har rätt till, att få gå vart vi vill i 

det offentliga rummet precis som mannen får. Wendt, Höjer (2002) menar också att det finns 

en attityd hos oss kvinnor som vi måste föröka att förändra. Om en kvinna varit utsatt för ett 

övergrepp av sexuellt slag som inte har lett till våldtäkt så anser hon att kvinnan försöker 

skyla över det som har hänt genom att förminska problemet. Kvinnor får det att låta som att 

det är ingen större skada skedd för jag blev som tur är inte våldtagen. Vi måste sluta tänka så, 

för varje gång vi blir antastade varken det är lite eller mycket så är det en gång för mycket. 

 

Vårt resultat har gett oss information om att nästan hälften av kvinnorna kände begränsningar 

i sina liv. Lika många var det som undvek att göra vissa saker t.ex. att inte längre gå ut ensam 
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när det är kväll eller natt. Det var också flera som inte längre vågade gå på ensliga platser 

själva. Över hälften hade också känt hot eller utsatthet i det offentliga rummet och bland dem 

så var det ganska många som känt detta hot i samband med kollektivtrafiken. På väg till/från 

en busshållpalts eller tågstation var det inte ovanligt att kvinnorna känt hot eller utsatthet. 

Vi tror att om det fanns fler sociologer eller en viss sociologisk utbildning i olika 

yrkesgrupper som t.ex. statsplanerare, politiker eller andra professioner som har med 

bebyggelse och infrastruktur att göra, så kanske det hade kunnat göra skillnad. Som sociolog 

så finns det stor kunskap om hur individens sociala beteende fungerar i de olika processer som 

finns i samhället. Det hade kanske tagits bättre beslut ur en kvinnas synvinkel om de hade 

varit mer pålästa av sociologi och feminism. För att återigen anknyta till kollektivtrafiken så 

tror vi att beslut om t.ex. var en ny busshållsplats skall ligga, så tas det mest hänsyn till det 

ekonomiska och hur det ur trafiksäkerhetssynpunkt blir bäst. Med ett sociologiskt och 

feministiskt perspektiv dessutom så tänkte man kanske mera på dem som skall åka med 

bussen också. En stor del av dem är kvinnor och de skulle nog önska att hållplatsen låg väl 

synlig, att den var ordentligt upplyst och kanske att den var kameraövervakad m.m. Med 

sociologins hjälp så ser vi inte bara samhället, utan även hur individen samspelar med 

samhället, och kan vi försöka påverka så att det blir bättre för både samhället och den utsatta 

kvinnan, så har vi vunnit en seger. Inte bara en känslomässig förbättring för kvinnor utan 

troligtvis också en ekonomisk vinst eftersom våld mot kvinnor också kostar pengar. Kvinnan 

kanske behöver både fysisk och psykisk läkarvård för de sår hon får om hon blir utsatt för 

sexuellt överfallsvåld och det är inte heller gratis. Vi anser alltså att det inte hade varit fel med 

ett sociologiskt feministiskt hänsynstagande på fler myndigheter i Sverige idag. 

Vi får inte glömma mannen i detta sammanhang. Vi kvinnor vill inte bli utsatta för sexuellt 

överfallsvåld, och det finns självklart många män som arbetar och stöttar oss kvinnor i denna 

fråga. Vi vill betona att de flesta män inte utnyttjar sin position och styrka genom att ge sig på 

kvinnor. De är modiga män tycker vi och vi behöver männen i våra liv. Förändringar fungerar 

nog bäst om kvinnor och män hjälps åt. 
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BILAGA 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hej! 
Vi heter Marie och Gunéla och går programmet för sociologi och socialt 
utvecklingsarbete. Vi ska nu skriva vår C-uppsats och har valt att fokusera på 
hur kvinnors rädsla för att bli utsatt för sexuellt överfallsvåld i det offentliga 
rummet, påverkar deras liv. 
Vi tycker oss se en skrämmande tendens till en allt mer utbredd och grövre form 
av överfallsvåld mot kvinnor i samhället idag. Vi tror inte att man går runt och 
känner en konstant rädsla för att bli överfallen och våldtagen, men vi tror inte 
heller att det finns någon kvinna som känner sig immun mot möjligheten att 
drabbas! Därför tycker vi att det är viktigt att belysa detta fenomen. 
Vi garanterar anonymitet och svaren kommer att hanteras konfidentiellt.  
 
 
Ringa in det alternativ som stämmer in på dig. 
 
1. Hur gammal är du? 
 
 
20-25          26-30          31-35          36-40          41-45          46-50          51-55          56-60 
 
 
2. Vilket är ditt civilstånd? 
 
 
Pojkvän/flickvän          sambo           singel          gift 
 
 
3. Var bor du? 
 
 
Centralt i en stad          ej centralt i en stad          i mindre tätort          på landet 
 
 
4. Var är du uppväxt? 
 
 
På landet          i mindre tätort          ej centralt i en stad          centralt i en stad 
 
 
5. Har du några syskon (om ja, hur många, äldre/yngre och vilket kön) 
 
 
Ja          nej          kvinnliga äldre…….     kvinnliga yngre…….     manliga äldre…….     manliga yngre……. 
                                                                          (skriv antal av varje)         
 
6. Från vilket land/område härstammar din mamma? 
 
 
Norden          Sydeuropa          Mellanöstern          Afrika         Sydamerika          Sydostasien          annat 
 
 



7. Från vilket land/område härstammar din pappa? 
 
 
Norden          Sydeuropa          Mellanöstern          Afrika          Sydamerika          Sydostasien          annat 
 
 
8. I vilken samhällsklass tycker du själv att du ingår i, beroende på din uppväxtfamiljs sociala 
status? 
 
 
Underklass          arbetarklass/lägre medelklass          övre medelklass          överklass 
 
 
9. Är du aktiv i någon föreningsverksamhet eller liknande? 
 
 
Nej          ja, ca 1-2 gånger/vecka          ja, ca 3-5 gånger/vecka          ja, varje dag 
 
  
 
 
Ringa in det alternativ som du tycker stämmer bäst in på dig. 
 
 
10. Har du upplevt rädsla (för överfall) när du gått ensam på stan nattetid? 
 
 
Ja, ofta                  ja, ganska ofta                  varken ofta eller sällan                    nej,sällan                      nej, aldrig  
 
 
 
11.  Känner du obehag om du använder motionsspår ensam dagtid? 
 
 
Ja, ofta ja, ganska ofta varken ofta eller sällan  nej, sällan  nej, aldrig 
 
 
 
12. Känner du obehag om du använder motionsspår ensam kvällstid? 
 
 
Ja, ofta ja, ganska ofta varken ofta eller sällan nej, sällan nej, aldrig 
 
 
 
13. Har du någon gång känt dig hotad eller utsatt i det offentliga rummet?  (t.ex. på gatan, i 
motionsspåret, i en park, på tåget m.m.) 
 
 
Ja          nej 
 
 
 



14. Om du svarat ja på ovanstående fråga. Ge exempel på var någonstans och vid vilket/vilka 
tillfällen du känt dig hotad! 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
15. Tänker du ibland på att du kan bli utsatt för sexuellt överfallsvåld i det offentliga rummet? 
 
 
Ja, ofta ja, ganska ofta varken ofta eller sällan nej, sällan nej, aldrig 
 
 
 
16. Känner du en rädsla för att bli utsatt för sexuellt överfallsvåld i det offentliga rummet? 
 
 
Ja,ofta ja, ganska ofta varken ofta eller sällan nej, sällan nej, aldrig 
 
 
 
17. Känner du dig trygg i det offentliga rummet kvälls/nattetid? 
 
 
Ja, absolut ja, i stort sett varken ja eller nej nej, i stort sett inte  nej, inte alls  
 
 
 
18. Känner du dig trygg i ditt bostadsområde kvälls/nattetid? 
 
 
Ja, absolut ja, i stort sett varken ja eller nej nej, i stort sett inte  nej, inte alls 
 
 
 
19. Brukar du gå ensam hem från krogen kvälls/nattetid? 
 
 
Ja, ofta ja, ganska ofta varken ofta eller sällan nej, sällan nej, aldrig 
 
 
 
 
 



20. Finns det saker som du inte gör längre p.g.a. rädslan för att bli utsatt för sexuellt 
överfallsvåld? 
 
 
Ja, absolut  nej, inte alls 
 
 
 
21. Om du svarat ja på ovanstående fråga. Ge exempel på vad det är som du inte gör längre! 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
 
22. Tycker du att din vardag har begränsats p.g.a. rädslan för att bli utsatt för sexuellt 
överfallsvåld? 
 
 
Ja, absolut ja, i stort sett varken ja eller nej nej, i stort sett inte  nej, inte alls 
 
 
 
23. Använder du dig av olika strategier för att känna dig säkrare? ( som t.ex. prata i mobilen 
om du måste gå ensam en skum sträcka på kvällen/natten eller att bara gå på gator/vägar som 
är upplysta) 
 
 
Ja, ofta nej, aldrig 
 
 
 
24. Om du svarat ja på ovanstående fråga. Ge exempel på olika strategier som du ibland 
tillämpar för att känna dig säkrare! 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………………………………………………. 
 



25. Vågar du utnyttja motionsspår ensam dagtid? 
 
 
Ja, absolut ja, i stort sett varken ja eller nej nej, i stort sett inte  nej, inte alls 
 
 
 
26. Vågar du utnyttja motionsspår ensam kvällstid? 
 
 
Ja, absolut ja, i stort sett varken ja eller nej nej, i stort sett inte  nej, inte alls  
 
 
 
27. vågar du gå ensam i ditt bostadsområde kvälls/nattetid? 
 
 
Ja, absolut ja, i stort sett  varken ja eller nej nej, i stort sett inte  nej, inte alls 
 
 

 
 
 

Tack för din medverkan! 
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