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Abstrakt  
Rädsla för brott är ett välstuderat fenomen som innefattar en könsrelaterad rädsla. Tidigare 
forskning visar att rädslan är differentierad mellan män och kvinnor vilket anses kunna bero på 
insocialiserade könsroller. Forskning indikerar att kvinnor upplever i högre utsträckning än 
män en rädsla att utsättas för brott, trots att män enligt statistiska undersökningar utsätts i större 
utsträckning för brott. Studien ämnar därför till att undersöka unga kvinnors rädsla att utsättas 
för brott och de eventuella konsekvenser denna rädsla har för kvinnornas beteende. Studien 
undersöker även hur brottsrelaterad information som förmedlas via media påverkar den 
upplevda rädslan. Via semistrukturerade djupintervjuer samt en tematisk analys visade 
resultatet att kvinnornas rädsla är något situationsbundet. Resultatet visar dels på en rädsla att 
bli överfallen av en främmande man samt beteendeanpassningar för att hantera rädslan och 
minimera risken att utsättas för brott. Kvinnornas beskrivningar av sin rädsla påvisar dock en 
dubbelhet i om man presenterar sig själv som rädd, där antagandet görs att samhället genererar 
konflikterande signaler på hur en kvinna ska presentera sin rädsla.  
 
Nyckelord: Rädsla för brott, Rädsloparadox, Kvinnor, Begränsat beteende, Kultivationsteorin 
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Kapitel 1 Inledning 

1.1 Inledning 

Denna uppsats har sitt fokus på den upplevda rädslan att utsättas för fysiska brott, vilket är ett 

välstuderat fenomen som under de senaste 45 åren har undersökts av många forskare som 

studerat fenomenets orsaker och konsekvenser. Fenomenet har i Sverige uppmärksammats allt 

mer och betraktas både forskningsmässigt och politiskt allt mer som ett problem i sig självt och 

numera är rädsla för brott ett fenomen som anses vara ett ämne som är minst lika viktigt att 

beakta som den faktiska brottsligheten är (Heber, 2005, s.3–5). Tidigare forskning lyfter även 

fram ett flertal faktorer som är betydelsefulla då man söker efter att förklara och förstå 

fenomenet rädsla för brott. Fenomenet påverkas av situationella faktorer och gruppfaktorer, 

men man bör även ta hänsyn till andra påverkansfaktorer, såsom olika samhällsförhållanden. 

Till samhällsfaktorer hör bland annat medier och mediernas spridning av information om brott 

som har visat sig kunna påverka människors medvetenhet gällande just brottslighet och 

påverkar därmed även den eventuella oron som en individ kan uppleva (Heber, 2005, s. 4).  

 

Sedan 2006 genomförs den nationella trygghetsundersökningen varje år i Sverige för att 

kartlägga och ge en övergripande bild av bland annat allmänhetens utsatthet samt otrygghet 

och oro för brott (Brå, 2018, s.18). De brottstyper som sammantaget definieras som brott mot 

enskild person innefattar misshandel, sexualbrott, hot, personrån, fickstöld, 

försäljningsbedrägeri, kort- och kreditbedrägeri, trakasserier och nätkränkning. Vid en 

jämförelse med den föregående undersökningen som genomfördes 2016 visar resultatet först 

och främst på en ökning vad gäller utsattheten för nästan samtliga brottstyper. Undersökningen 

visar även att män i större utsträckning än kvinnor uppger att de blivit utsatta för misshandel, 

hot, personrån, försäljningsbedrägerier samt kort- och kreditbedrägerier, vilket kan ses som en 

majoritet av de brottstyper som sammantaget kallas för brott mot enskild person. Vad gäller de 

flesta brottstyper är utsattheten alltså vanligare bland män än kvinnor. Sexualbrott och 

trakasserier är de brottstyper som flest kvinnor uppger att de utsatts för och denna könsskillnad 

menas bero på att det är ett större antal kvinnor än män som rapporterar om brott när det 

kommer till trakasserier och sexualbrott (Brå, 2018, s.38). Undersökningen visar även på stora 

åldersskillnader vad gäller utsatthet bland kvinnor och män. Män i åldrarna 16 till 19 år 

rapporterar i större utsträckning om misshandel och personrån. Kvinnor i åldrarna 20 till 24 år 
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uppger i större utsträckning att de har utsatts för sexualbrott medan kvinnor mellan 16 och 19 

år var den grupp som hade störst andel personer som uppgav att de har blivit trakasserade (Brå, 

2018, s.38). 

  

Trots att resultatet visar på att män i en större utsträckning rapporterar om en högre utsatthet 

vad gäller majoriteten av de olika brottstyperna framkommer det att kvinnor i större 

utsträckning än män upplever en otrygghet och oro för brott. Det är även en större andel kvinnor 

än män som avstår från att gå ut på grund av denna otrygghet. I en jämförelse mellan kvinnor 

och män visar undersökningen att det är fler kvinnor än män som oroar sig för att utsättas för 

en våldtäkt eller andra sexuella angrepp (Brå, 2018, s.98). Vad gäller oron för att utsättas för 

andra brottstyper skiljer det sig i övrigt inte så mycket mellan män och kvinnor (Brå, 2018, 

s.116).  

 

Det statistiken och forskningen visar är således att rädsla för brott är något könsrelaterat och 

det finns stora skillnader i hur man upplever och rapporterar om sin rädsla för brott. Ett sätt att 

uppfatta rädslan på är att se den som ett resultat av en social process där flera faktorer samspelar 

och det är i stor utsträckning kvinnor som framförallt upplever denna rädsla. Detta kan enligt 

Smith & Torstensson (1997, s.608) förklaras med hjälp av en rädsloparadox som kortfattat 

säger att kvinnor upplever rädsla att utsättas för brott i större utsträckning än män vilket 

förklaras bero på att kvinnors rädsla att utsättas för brott bättre kan förklaras som en rädsla att 

utsättas för sexualbrott. Vi anser att denna rädsla hos kvinnor är ett viktigt fenomen att studera, 

då den både kan påverka och begränsa individens liv. Om en individ är rädd för att utsättas för 

ett brott och upplever obehag eller begränsningar i sin vardag på grund av den utsatthet man 

upplever så bör detta tas på allvar. Vi anser därför att det är värdefullt att öka kunskapen om 

kvinnors rädsla för brott, vilket även ligger till grund för denna studie.  

1.2 Syfte och frågeställning 

En stor del av forskningen som undersökt människors rädsla för brott har behandlat ämnet 

med hjälp av kvantitativa metoder. Frågan har i mindre utsträckning behandlats i termer av 

vad rädslan innebär för kvinnors liv. Studien har avgränsats till fysiska brott, som innefattar 

brott mot enskild person, men som exkluderar IT-relaterade brott såsom nätkränkning, kort- 

och kreditbedrägeri och försäljningsbedrägeri.  
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Syftet med denna uppsats är att undersöka unga kvinnors rädsla att utsättas för fysiska brott, 

samt att undersöka vilka eventuella konsekvenser denna rädsla har för kvinnors beteenden.  

Syftet specificeras i följande frågeställningar: 

 

- Hur upplever unga kvinnor rädsla för brott?  

- Hur anpassar kvinnorna sitt beteende på grund av rädslan att utsättas för brott?  

- På vilket sätt påverkas dessa kvinnor av den brottsrelaterade informationen som 

förmedlas via media?  

1.3 Disposition  

Denna uppsats inleds med ett teoriavsnitt och beskriver det forskningsfält som behandlar ämnet 

rädsla för brott, den könsrelaterade rädslan för brott samt den roll som media har i att presentera 

ett brottsrelaterat innehåll. Vidare presenteras ett metodavsnitt som beskriver den valda 

metoden för denna studie, studiens urval, analysmetod samt de forskningsetiska principer som 

följts. Därefter presenteras studiens empiriska resultat i diskussion med tidigare forskning. 

Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser.  
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Kapitel 2 Teori 

I detta avsnitt presenteras forskningsområdet gällande fenomenet rädsla för brott. Här klargörs 

de diskussioner som behandlar fenomenets operationalisering och konceptualisering samt 

definitioner av relevanta begrepp, såsom begreppet viktimisering. Detta för att skapa en 

förståelse om hur fenomenet behandlats i tidigare forskning, för att klargöra betydelser av 

begrepp samt vilka faktorer som kan påverka människors rädsla för brott. Vidare presenteras 

en rädsloparadox som utgör anledningen till det könsperspektiv vi valt att inkludera i denna 

studie samt tillhörande förklaringshypoteser. Ytterligare en viktig beståndsdel i detta avsnitt är 

de samhällsfaktorer som presenteras i form av media och medias spridning av brottsrelaterad 

information på bland annat sociala medier. Detta eftersom forskning har pekat på att det finns 

en relation mellan rädsla för brott och media.  

2.1 Rädsla för brott 

Rädsla för brott är ett välstuderat fenomen vars orsaker och konsekvenser är något som många 

forskare har studerat. Det framkommer i tidigare studier att människor kan vara rädda för att 

bli utsatta för brott även om de tidigare inte har blivit utsatta för någon typ av brottslighet 

(Heber, 2005, s.3).  

 

Det var på 1960-talet i USA som ämnet rädsla för brott uppmärksammades både politiskt och 

forskningsmässigt för första gången. Detta uppmärksammades i samband med att 

opinionsundersökningar skulle genomföras i USA där syftet var att undersöka och ta reda på 

vad människor hade för uppfattningar och erfarenheter gällande kriminalitet. Därefter växte 

undersökningsintresset för fenomenet rädsla för brott och rädsla för brott ses numera som en 

helt egen inriktning inom det kriminologiska fältet. Även i Sverige blev rädsla för brott av stort 

intresse under 1990-talet. Ungefär femton regelbundna enkätstudier genomförs i Sverige i 

modern tid som ämnar till att på något sätt att undersöka och mäta människors rädsla för brott 

(Heber, 2007, s.11).  

 

Sedan en lång tid tillbaka har många forskare försökt att operationalisera och konceptualisera 

fenomenet rädsla för brott (Rader, 2017, s.1). Forskare har tidigare lagt fokus på att klargöra 

vad som ska ingå och vad som ska exkluderas från denna konceptualisering vilket har resulterat 

i flera försök till att nå en definition av fenomenet. Forskare har dessutom försökt att få en 
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tydligare bild av vilka faktorer som kan förutsäga rädslan för brott samt vilka konsekvenser 

som rädsla för brott kan leda till. Debatten gällande hur man på bästa sätt ska definiera 

fenomenet rädsla för brott har pågått under många år och dessa diskussioner har till stor del 

handlat om huruvida rädsla för brott ska konceptualiseras som en känsla eller om det istället 

ska ses som ett mått på en riskuppfattning. Fenomenet rädsla för brott har sedan en lång tid 

tillbaka kopplats samman med begreppet risk. Med andra ord har en del av diskussionen 

handlat om hur stor sannolikheten är att en individ ska bli utsatt för ett specifikt brott (Rader, 

2017, s.2).  

 

Personlig viktimisering kan förklaras som en direkt exponering av våld eller brottslig skada på 

en individ. Frånsett den faktiska utsattheten av brott har forskare studerat viktimisering som 

den psykologiska känsligheten för risken att utsättas för brott (Shippee, 2012, s.120). Nicole 

Rader (2017, s.2) menar att rädslan för brott bör definieras som det emotionella svaret på en 

potentiell viktimisering och att en upplevd risk bör definieras som en självbedömning av 

sannolikheten att bli utsatt för ett brott. Denna upplevda risk behöver inte nödvändigtvis 

innefatta en rädsla. Det emotionella gensvaret på en potentiell viktimisering och den upplevda 

risken för viktimisering, är två definitioner som är relaterade till varandra men trots detta skiljs 

det emotionella gensvaret och den upplevda risken ofta åt när det kommer till litteratur som 

diskuterar rädsla för brott. Detta på grund av att den upplevda risken för viktimiseringen kan 

påverka individers nivåer av rädsla för att utsättas för brott.  

 

Fenomenen viktimisering, rädsla för brott och en upplevd risk har implikationer för människors 

hälsa och sociala beteenden, men en viktimisering innebär inte alltid en ökad rädsla för att 

utsättas för brott. Förbindelserna mellan dessa tre är otydliga, men alla tre har visat sig påverka 

uppfattningar om den personliga kontrollen hos en individ, vilket tyder på att de speglar olika, 

men möjligen kopplade, mekanismer (Schippee, 2012, s.120). Denna studie syftar inte till att 

undersöka den personliga viktimiseringen hos informanterna utan syftar till att undersöka det 

emotionella svaret på en potentiell viktimisering samt den upplevda risken för viktimisering 

genom individers egna utsagor gällande ämnet rädsla för brott.   

 

Då man försöker förklara och förstå fenomenet rädsla för brott brukar forskning vanligtvis lyfta 

fram och diskutera ett flertal olika betydelsefulla faktorer, vilket även Anita Heber (2007, s.29) 

gör i sin avhandling. Rädslan kan exempelvis förklaras av faktorer som finns hos individen, 

situationen och samhället. De grupper som enligt forskning beskrivs vara de som upplever en 
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rädsla i en större utsträckning innefattar vanligtvis kvinnor, äldre, lågutbildade, 

låginkomsttagare, etniska minoriteter och andra minoritetsgrupper. Faktorer såsom sårbarhet, 

förklarar varför rädslan för brott skiljer sig åt mellan olika grupper men de förklarar inte varför 

rädslan varierar mellan olika situationer. Därför menas det att man även bör ta hänsyn till 

situationella faktorer som exempelvis innefattar grannskapets fysiska och sociala miljö, en väl 

planerad bebyggelse, en plats goda rykte, ordning och integration och en känsla av tillhörighet. 

Även situationella faktorer såsom mörker, nattetid och möten med okända personer som 

uppfattas avvika från normer kan ha en inverkan på människors upplevda rädsla för brott 

(Heber, 2005, s.4). Fenomenet påverkas dock inte enbart av situationella faktorer eller 

gruppfaktorer utan man bör även ta hänsyn till andra påverkansfaktorer, såsom olika 

samhällsförhållanden. Med detta menas exempelvis interaktioner och samtal med andra 

människor eftersom det kan ge utrymme för att gränsen mellan vad som är fakta och rykten 

gällande brott suddas ut och sprids mellan människor. Till dessa samhällsfaktorer hör även 

medier och mediernas spridning av information om brott som har visat sig kunna påverka 

människors medvetenhet gällande brottslighet. Detta kan även påverka den eventuella rädslan 

som en individ kan uppleva (ibid.). Då forskning lyfter fram situationella faktorer och 

samhällsfaktorer som påverkansfaktorer gällande individers rädsla för brott blir dessa centrala 

aspekter att utforska i denna studie. 

 
Vissa studier har även visat på att rädsla för brott kan kopplas samman med olika 

beteendeförändringar hos människor eftersom rädslan för brott har visat sig kunna leda till en 

rad olika försiktighetsåtgärder i det egna beteendet ur ett förebyggande syfte. Då en individ 

ändrar det egna beteendet för att inte riskera att bli utsatt för ett brott kallas detta för ett 

begränsat beteende. Det kan exempelvis handla om att en individ undviker att vistas ensam på 

vissa platser nattetid, vilket brukar benämnas som ett undvikande beteende. Att en individ till 

exempel går på en självförsvarskurs eller installerar extra lås på fönster är ett exempel på ett 

skyddande beteende. Studier har alltså visat på att känslan (att man är rädd för brott), 

sannolikheten för risken att utsättas för ett brott (den uppfattade risken) och 

försiktighetsbeteenden (begränsade beteenden) är tre komponenter som kan samverka med 

varandra, men när forskare talar om rädsla för brott så brukar det generellt sett innefatta den 

uppfattade risken tillsammans med ett begränsat beteende (Rader, 2017, s.3). Anita Heber 

menar, likt Rader, att fenomenet rädsla för brott omfattar en rad olika begrepp men en skillnad 

som Heber lyfter fram vad gäller definitionen av fenomenet är att rädsla för brott inte enbart 

definieras som en emotion eller en riskbedömning utan att det även kan definieras som ett 
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förhållningssätt. Heber menar även att valet av definition, vad gäller denna rädsla, kan påverka 

de undersökningar som görs av fenomenet (Heber, 2005, s.3). Denna studie fokuserar på en 

upplevelseinriktad förståelse av rädslan då syftet är att undersöka kvinnors upplevelser av 

känslan att utsättas för brott. 

2.2 Könsrelaterad rädsla 

Det som rädsloparadoxen bland annat förmedlar är att fenomenet rädsla för brott ser olika ut 

mellan kvinnor och män. För att skapa en djupare förståelse kring denna könsrelaterade rädsla 

presenteras här olika teorier som dels talar för biologiska skillnader, och del för insocialiserade 

könsroller. Dessa teorier kan ses som ett stöd i tolkningar och analyser av informanternas egna 

utsagor och upplevelser kring rädsla för brott.  

2.2.1 Rädsloparadoxen 

En central paradox som ofta omnämns i studier som undersöker människors rädsla för brott 

kallas för rädsloparadoxen. Paradoxen handlar om att de människor som löper minst risk för 

att utsättas för allvarliga våldsbrott har i många studier visat sig uppleva en större rädsla för 

sådana brott än vad den faktiska riskgruppen upplever. Mer specifikt är det vanligtvis kvinnor 

och äldre människor som upplever en högre nivå av rädsla för våldsbrott trots att det är män 

som löper en större risk för att utsättas för dessa våldsbrott. Istället för att avvisa denna höga 

nivå av rädsla hos kvinnor och äldre som något irrationellt har forskare istället försökt att 

förklara denna paradox vilket har resulterat i fyra allmänna förklaringar (Smith & Torstensson, 

1997, s.608).   

  

Smith och Torstensson (1997, s.609) skriver att den vanligaste förklaringen som kan användas 

för att förklara den könsrelaterade paradoxen är att män i själva verket inte blir utsatta för brott 

i en högre utsträckning än vad kvinnor blir. Detta menas kunna bero på att kvinnor och äldre 

underrapporterar den personliga viktimiseringen, vilket kan resultera i att dessa grupper av 

människor framstår som mindre utsatta för brott än vad män är. Flera forskare har hävdat att 

de höga nivåerna av rädsla hos kvinnor och äldre inte skulle utgöra en paradox om den 

personliga viktimiseringen hos dessa grupper skulle tas i beaktning. Den andra förklaringen till 

den relativt höga rädslan bland kvinnor menas bero på att de kognitiva processerna hos kvinnor 

och män ser annorlunda ut vilket man menar leder till att kvinnor upplever våld på ett annat 

sätt än vad män gör även om kvinnor inte upplever ett likadant våld som män upplever. Mer 
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specifikt menas det att kvinnor är mer benägna än män att göra generaliseringar över olika 

situationer och kontexter vilket i sin tur kan ha en inverkan på den upplevda rädslan (Smith & 

Torstensson, 1997 s.610). 

 

Den tredje förklaringen som har använts för att förklara paradoxen är ett argument som menar 

att kvinnor är mer sårbara och utsatta för att falla offer för brott än vad män är samt att kvinnor 

kan anses vara mindre kapabla till att fly eller stå emot ett fysiskt övergrepp. Kvinnor är enligt 

detta argument inte bara mer fysiskt utsatta än vad män är utan även mer känsliga för risker i 

de miljöer som de rör sig inom eftersom kvinnor kan vara utsatta för sexuella övergrepp, såsom 

våldtäkter. Det menas även här att kvinnor kan uppleva en större utsatthet för män på grund av 

frekventa erfarenheter av olika typer av trakasserier som kan fungera som en slags påminnelse 

av att man som kvinna är mer utsatt för attacker. Denna uppfattning av fysisk underlägsenhet 

hos kvinnor är en central del i vad denna studie ämnar till att undersöka. I det ovan nämnda 

argument menas det även att kvinnor reagerar på samma nivåer av risker men att detta, till 

skillnad från män, leder till en större rädsla hos kvinnorna. Även om båda könen uppfattar 

samma nivåer av risker resulterar detta ändå i en större rädsla bland kvinnor och miljöer som 

män kan uppfatta som trygga kan uppfattas som otrygga av kvinnor. En annan tolkning vad 

gäller den tredje förklaringen är att kvinnor inte bara är mer känsliga för risker utan att de även 

uppfattar risker oftare än vad män gör (Smith & Torstensson, 1997, s.610).  

 

Den sista förklaringen som har använts för att förklara rädsloparadoxen innefattar ett argument 

som menar att kvinnors nivåer av rädsla är rationella men att mäns nivåer av rädsla är 

irrationellt lägre samt att männen neutraliserar deras rädsla mer än vad kvinnor gör. Det som 

menas med detta är att män blir socialiserade till att värdera sina fysiska förmågor relativt högt 

såsom att män ska kunna slåss, ta emot slag och kunna fly. Män är även socialiserade in i en 

bild där mannen ska ses som en beskyddande figur i förhållande till kvinnor och barn. I korta 

drag menas det här att män är upplärda till att förneka att de känner sig rädda (Smith & 

Torstensson, 1997, s.611).  

2.2.2 The Vulnerability Hypothesis och The Shadow of Sexual Assault 

Hypothesis 

Rader och Haynes (2011, s.292) förklarar att de två mest konsekventa fynden som funnits i 

studier gällande orsakerna och konsekvenserna för rädsla för brott är att brottsstatistik inte 
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förutsäger nivån av rädsla för brott samt att kvinnor upplever mer rädsla för brott än män. 

Tidigare studier har även visat att just kön och rädsla för brott är två faktorer som är relaterade 

till varandra, men dessa studier förklarar sällan de processer som leder till hur män och kvinnor 

känner, tänker eller agerar då de upplever att de ska utsättas för ett potentiellt brott.  

 

Utöver Smith & Torstenssons (1997, s.609–611) fyra ovannämnda förklaringarna till 

rädsloparadoxen lyfter Rader och Haynes (2011, s.293) istället fram två andra förklaringar, 

vilka är The vulnerability hypothesis och The shadow of sexual assault hypothesis. The 

vulnerability hypothesis föreslår att kvinnor, oavsett deras faktiska risk att utsättas för brott, är 

mer rädda än män eftersom de tror att de är fysisk svagare och att de därför inte tror att de kan 

försvara sig mot en potentiell attack. The shadow of sexual assault hypothesis föreslår att 

kvinnor är mer rädda för brott än män eftersom de upplever sig vara utsatta för våldtäktsbrott. 

Hypotesen menar alltså att våldtäkt har en central plats i många kvinnors rädsla och att rädslan 

för brott bland yngre kvinnor i synnerhet kan förklaras som en rädsla för att utsättas för våldtäkt 

(Rader & Haynes, 2011, s.293). 

  

Forskare har hävdat att rädsla för brottslighet är en könsbestämd inlärning, så att män och 

kvinnor lär sig könsspecifik rädsla för brott genom budskap från sina föräldrar, medier och 

brottsbekämpande tjänstemän som förstärker de två hypoteserna The vulnerability hypothesis 

och The shadow of sexual assault. Med detta menas att män lär sig att de vid en potentiell attack 

ska kämpa emot denna attack, att rädsla visar på svaghet och att de lär sig att inte oroa sig för 

brott mot sig själva. Kvinnor lär sig istället att de kan vara mindre kapabla att fysiskt skydda 

sig mot en potentiell attack, att rädsla är ett lämpligt svar på att bli ett potentiellt offer. Kvinnor 

lär sig att oroa sig för brott vid alla tidpunkter, eftersom en främling kan utföra en våldtäkt 

(Rader & Haynes, 2011, s. 293–294). 

  

Tidigare studier visar också på att rädsla för brott leder till skillnader i beteende mellan de olika 

könen. Kvinnor använder försiktighetsåtgärder genom att ändra sitt beteende och begränsa sin 

rörlighet genom att till exempel undvika platser på natten. På så sätt har rädsla för brott verkliga 

konsekvenser i kvinnors vardagliga liv, vilket tjänar som en funktion för social kontroll. Denna 

sociala kontrollfunktion hävdas ofta begränsa kvinnors rörlighet i omvärlden och tillsäger att 

kvinnor ska anförtro deras egna säkerhet och skydd till andra människor, särskilt män. 

Beteendeförändringar för män är däremot mindre sannolika då de är mindre rädda för att 

utsättas för brott (Rader & Haynes, 2011, s.294). Eftersom studier visar att rädsla för brott har 
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verkliga konsekvenser för individers vardagliga liv ämnar därför denna studie till att undersöka 

eventuella beteendeanpassningar i relation till rädsla för brott, då upplevelsen av denna rädsla 

undersöks.  

  

Forskare som studerat mäns rädsla för brott menar att män inte svarar sanningsenligt i sådana 

undersökningarna, vilket förklaras bero på att män lär sig att det är mindre maskulint att 

uttrycka rädsla för brottslighet. Män blir socialiserade att tro att ”riktiga” män inte är rädda för 

brott och lär sig istället att skydda andra, särskilt kvinnor, i farliga situationer. Man förklarar 

att män ”neutraliserar” sin rädsla då de lär sig att det är olämpligt för dem att uttrycka sin rädsla 

för brott. Det finns studier som visar på att män verkligen är rädda för brott, dock endast under 

vissa omständigheter, och att män framförallt fruktar rädsla för andra än sig själv. Detta kallas 

för altruistisk rädsla och männen är mer benägna att frukta för makar, än för sig själva. Detta 

hänför forskare till könsroller, då män är socialiserade till att skydda sina kvinnor (Rader & 

Haynes, 2011, s.294–295).  

2.2.3 Doing gender 

Cops och Pleysier (2011, s.58) diskuterar den könsrelaterade rädslan för att utsättas för brott i 

sin artikel och menar, likt Rader och Haynes (2011, s.292), att kön är en av de mest konsekventa 

prediktorerna vad gäller skillnaderna i de rapporterade nivåerna av rädsla för brott. Utöver de 

förklaringar till rädsloparadoxen som tidigare har presenterats, presenterar Cops och Pleysier 

(2011, s.58) ett alternativt ramverk som de utvecklat som de menar kan användas för att försöka 

förklara den existerande klyftan som finns mellan kvinnors och mäns olika nivåer av rädsla för 

brott. Tidigare förklaringar såsom The vulnerability hypothesis och The shadow of sexual 

assault hypothesis menas i denna artikel vara förklaringar som har fokuserat på kvinnors ökade, 

och irrationella, nivåer av rädsla för brott (Cops & Pleysier, 2011, s.3). Författarna menar att 

tidigare forskning inte har lyckats lyfta fram och uppmärksamma den relativt låga nivån av 

rädsla som män har rapporterat. Den låga nivån av rädsla som män rapporterar har således inte 

varit ämne för forskning och detta lyfts fram som något problematiskt.  

 

Ytterligare kritik som riktas mot de båda ovannämnda hypoteserna är att de anses fokusera på 

att bortförklara klyftan mellan de rapporterade nivåerna av rädsla och risken att utsättas för 

brott. Här kritiseras alltså den dominerande debatten gällande rationalitet och irrationalitet i 

förhållande till kvinnors rädsla för brott. Författarna menar att rädsla för brott istället bör ses 
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som något framväxande och något som ska ses i relation till personliga erfarenheter, kunskap 

om andra människors erfarenheter och medierande informationskällor (Cops & Pleysier, 2011, 

s.3).  

 

Med en utgångspunkt i feministisk forskning riktas uppmärksamheten till de effekter som 

socialisationsprocesser kan medföra gällande utvecklingen av de olika nivåer av rädsla för brott 

som existerar mellan män och kvinnor. Istället för att se denna könsrelaterade skillnad som 

något naturligt eller som ett biologiskt fenomen menas det att man istället bör fokusera på 

människors socialisationsprocesser. Detta då forskning menar att pojkar socialiseras till att vara 

orädda män samtidigt som att kvinnor socialiseras till att vara rädda kvinnor (Cops & Pleysier, 

2011, s.4). I en tidigare studie undersöktes effekten av social önskvärdhet och hur denna effekt 

påverkade människors rapporteringar gällande deras rädsla för brott. Resultatet av denna studie 

visade på att män tenderade att rapportera lägre nivåer av rädsla för brott då de svarade på ett 

sätt som ansågs vara socialt önskvärt (Sutton & Farrall, 2005 refererad i Cops & Pleysier, 2011, 

s.4) Effekten av den sociala önskvärdheten är således en aspekt som kommer tas i beaktan i 

denna empiriska studie. Slutsatsen blev att könseffekten kunde bero på en differentierad 

socialiseringsprocess som resulterar i att kvinnor socialiseras till att vara mer benägna att uppge 

och rapportera om sin rädsla samtidigt som socialisationsprocesser lär män att trycka undan 

eller dämpa sin upplevda rädsla för brott. Vikten av detta socialiseringsperspektiv menas bidra 

till att de olika nivåerna av rädsla mellan män och kvinnor kan tolkas som ett socialt fenomen 

istället för ett biologiskt fenomen.  

 

Vidare diskuteras The ‘doing gender’ thesis som menas kunna erbjuda nya synsätt när det 

kommer till att försöka förstå könsskillnaderna mellan de rapporterade nivåerna av rädsla 

mellan män och kvinnor. Vad gäller denna tes (doing gender) klargör man att det finns 

skillnader mellan begreppen kön och genus då kön anses vara ett biologiskt faktum och genus 

ses som ett socialt koncept. Vad gäller The doing gender thesis ses genus som något som 

konstrueras i människors dagliga praktiker och via sociala interaktioner. Genus är således inte 

enbart en aspekt av vad en person är utan det är istället något som en person gör i samband med 

interaktioner med andra människor (Cops & Pleysier, 2011, s.6). Det menas att med ett sådant 

perspektiv, såsom doing gender, kan en mer dynamisk förståelse nås när det kommer till genus, 

i jämförelse med socialisationsperspektivet. Doing gender innebär att relationen mellan genus 

och kulturella processer är något mer komplext än vad socialisationsperspektivet föreslår. Detta 

begrepp innefattar även ett betydligt bredare tillvägagångssätt då det även inkluderar 
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beteenden, attityder och känslor som kan ses som antingen något maskulint eller feminint 

(Cops & Pleysier, 2011, s.7).  

2.3 Media och rädsla för brott 

Som ovan nämnt beskriver Heber (2005, s.4) att forskning lyfter fram och diskuterar ett flertal 

olika betydelsefulla faktorer i ett försök att förklara och förstå fenomenet rädsla för brott. En 

av dessa faktorer är samhällsfaktorer, vilket beskrivs kunna vara medier och mediernas 

spridning om information om brott. Idag omfamnar media sociala medier. Nyhetsspridning på 

sociala medier är relevant därför relevant att diskutera i relation till denna studies syfte. I detta 

avsnitt presenterar vi teorier som förklarar vilken effekt media kan ha på människor och därmed 

vilken effekt de kan ha på individens rädsla för brott.  

2.3.1 Nyhetsspridning på sociala medier 

Medieorganisationer har omfamnat sociala medier som ett sätt att distribuera nyheter och 

ansluta sig till den offentliga publiken, vilket ger användarna ett nyhetsinnehåll som de kan 

dela och rekommendera inom sina privata nätverk (Hermida et.al 2012, s.815–816). 

Användningen av sociala medier för att dela information ersätter gradvis de traditionella 

analoga medierna som tv, tidning och radio. Det finns däremot studier som visar att information 

på sociala medier visade mindre- eller mycket mindre trovärdighet än traditionella medier. 

Detta förklaras delvis bero på bristande faktakontroll och bristande verifiering av innehållet 

(Osatyui 2013, s.2624–2625). 

 

Hermida et al. (2012, s.815) har gjort en kvantitativ studie bland kanadensiska 

internetanvändare för att undersöka hur sociala medier påverkar flödet av nyheter och 

information. Denna studie tyder på att ett betydande antal användare av sociala medier 

använder sitt personliga nätverk som ett sätt att filtrera nyheter, snarare än att bara förlita sig 

på en nyhetsorganisation eller en journalists professionella bedömning. Traditionellt sett har 

publiken betraktats som enbart mottagare av nyheter och information som skapats och 

distribuerats av professionella medieorganisationer, men numera menas det att social media 

representerar en utveckling av den offentliga sfären, vilket påverkar journalistens roll som den 

traditionella regulatorn och moderatorn i den offentliga diskursen. Web 2.0 har underlättat 

användarnas engagemang i observation, urval, filtrering, distribution och tolkning av 

händelser. Nyhetsorganisationer har lagt till sociala nätverksfunktioner på webbplatser i ett 
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försök att underlätta spridningen av innehåll och för att uppmuntra användare till att gilla eller 

dela innehåll, detta för att öka publikens räckvidd. Hermida’s et al. (2012, s.821) studie visar 

på att användare på sociala medier är mer öppna för att få nyheter och information från sina 

privata nätverk av både kamrater och journalister.  En användares sociala nätverk tar rollen 

som nyhetsredaktör och bestämmer om en historia, en video eller annat innehåll är viktigt, 

intressant eller underhållande nog att rekommendera. Användarna kringgår alltså 

professionella redaktörer och tar istället till sig nyheter baserade på rekommendationer från 

personer de litar på.  

2.3.2 Teorier om medias effekter på människor 

Två teorier som är vanligt förekommande i studier som undersöker de effekter som media kan 

ha är The Agenda Theory och The Cultivation Theory (Potter, 2014, s.98). Dessa teorier har i 

sitt ursprungliga fokus undersökt hur individer kan påverkas av traditionella media såsom 

television. Men som den forskning vi ovan har presenterat, har traditionell media idag etablerat 

sig på bland annat sociala medier för att nå ut till en bredare publik. Vi anser att dessa teorier 

kan användas i denna studie för att möjliggöra en diskussion om relationen mellan social media 

och individens rädsla för brott.  

The Agenda Theory  

Bland de teorier som Potter tar upp nämns The Agenda Setting Theory, en teori som utvecklades 

för att förklara hur massmedia formar publika åsikter. Det mest centrala i denna teori är att 

massmedierna menas skapa en offentlig agenda genom att fokusera på vissa frågor samtidigt 

som andra frågor ignoreras. Med detta menas alltså att media har en väldigt kraftfull effekt vad 

gäller att kunna influera allmänheten till att tänka på vissa specifika frågor. Effekten är att 

påverka vad allmänheten ska kunna tycka något om är större än effekten att påverka 

allmänhetens åsikter i någon bestämd riktning. Media menas alltså kunna bestämma agendan 

för vad människor ska kunna tycka och tänka till om (Potter, 2014, s.98). 

The Cultivation Theory 

Tidigt under 1970-talet skapade George Gerbner tillsammans med sina kollegor en teori som 

fick namnet The Cultivation Theory, “kultivationsteorin”. Teorin utformades som en 

förklaring på hur en populations konstanta exponering för massmedia kan forma människors 

övertygelser om den verkliga världen, och blev till en av de mest citerade 

kommunikationsteorierna mellan år 1956 till 2000. Massmedia, såsom TV-program, la grunden 
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för kultivationsteorin. Teorin menade att massmedia kunde förmedla ett innehåll som var tungt 

belastat med våldsamma inslag som i sin tur kunde resultera i förvrängda 

verklighetsuppfattningar. Människor som ofta exponerades för våldsamma inslag via TV-

program kunde, enligt teorin, skapa attityder som präglades av en rädsla gentemot världen 

(Romer, Jamieson, Bleakley & Jamieson, 2014, s.115).   

 

Enligt kultivationsteorin uppfattar de som ofta tittar på TV världen mer likt det som visas på 

TV än den faktiska verkligheten. TV-tittandet som nästan oundvikligt innefattade ett våldsamt 

innehåll kunde enligt kultivationsteorin associeras med förvrängda övertygelser om att världen 

är en elak och farlig plats som dessutom präglas av en misstro till andra människor. Detta 

mönster som Gerbner kunde urskilja fick således benämningen The Mean World Syndrome. 

Gerbner hävdade även att grupper påverkas på olika sätt och att de grupper som är mest utsatta 

för The Mean World Syndrome är kvinnor, äldre människor, lågutbildade, låginkomsttagare, 

de som inte läser tidningar regelbundet samt de människor som bor i större städer. Med andra 

ord var det de minst kraftfulla i samhället som troligen påverkades mer av The Mean World 

Syndrome (Romer et al. 2014, s.117).  

2.3.3 Medier och rädsla för brott 

Forskning om medias effekter på människor har under en längre tid visat på att det finns en 

koppling mellan konsumtion av media och en upplevd rädsla för att utsättas för brott. Dessa 

studier har nästan uteslutande fokuserat på traditionella nyhetsmedia och underhållsmedier. 

Intravia et al. (2017, s.158) menar att brottslighet och våld är ett utbrett intresse hos den 

allmänna publiken och att detta intresse kan förklaras av en ökande underhållning och 

nyhetsrapportering som behandlar ämnen associerade med kriminella och våldsamma 

handlingar. Människor tar emot mycket brottsinformation från media och attityder och 

uppfattningar gällande brottslighet kan formas av det som människor konsumerar från media. 

 

Mycket tyder på att olika typer av media- och nyhetskonsumtion, såsom tv-nyheter, radio, 

brottsrelaterade underhållningsprogram, faktiskt har en signifikant och ökande effekt vad gäller 

människors rädsla för att utsättas för brott. Den totala konsumtionen av sociala medier och den 

upplevda rädslan för brott innefattar ett förhållande som har visat sig variera beroende på hur 

pass trygga människor känner sig (Intravia et al. 2017, s.158). Den empiriska analysen kommer 

därför att innefatta ett visst fokus på medias påverkan gällande informanternas upplevda rädsla. 
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Kapitel 3 Metod 
Syftet med denna studie är att undersöka och försöka förstå kvinnors erfarenheter och 

perspektiv på sin rädsla för att utsättas för fysiska brott. För att komma åt kvinnors erfarenheter 

och upplevelser genomfördes kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkemann, 2014, s.17). Genom 

intervjuer ville vi ta del av intervjupersonernas egna ståndpunkter och åsikter i det specifika 

ämnet rädsla för brott. Metodvalet gav dessutom informanterna möjligheten att i viss mån styra 

innehållet i intervjuerna mot det som de upplevt som relevant och viktigt, vilket inte hade varit 

möjligt om metoden hade baserats på enkäter. En fördel med kvalitativa intervjuer är att de är 

flexibla och följsamma och detta skapade möjligheten att få fylliga och detaljerade 

beskrivningar av olika aspekter av ämnet rädsla för brott (Bryman, 2011, s.413). Kvalitativ 

forskning har kritiserats av företrädare för kvantitativ forskning då det har menats att det är 

svårt att generalisera utifrån dess resultat (Thornberg & Frejes, 2015, s.270). Syftet med denna 

studie var inte att uppnå en statistisk generalisering utan studien syftade istället till att producera 

tolkningar, samt identifiera processer och mönster som beskriver kvinnors rädsla att utsättas 

för fysiska brott. Med hjälp av ett icke-sannolikhetsurval är denna studie generaliserbar genom 

en så kallad situerad generalisering då resultatets gestaltning kan kännas igen i andra liknande 

situationer (Thornberg & Fejes, 2015, s.271–273).  

3.1 Urval 

Rädsloparadoxen som beskrivs i teorikapitlet påpekar att kvinnor och äldre människor upplever 

en högre nivå av rädsla för våldsbrott än män, trots att det är män som löper en större risk för 

att utsättas för dessa våldsbrott (Smith & Torstensson, 1997, s.607). För att undersöka 

paradoxen närmare utgjorde därför kvinnor den aktuella urvalsgruppen för studien. Valet att 

enbart inkludera kvinnor i intervjuerna var ett strategiskt val för att kunna analysera den 

könsrelaterade rädslan för brott. Om studien inkluderat intervjuer även med män hade vi kunnat 

få fram en flerdimensionerad bild av relationen mellan kön och rädslan för brott. Eftersom 

litteratur redan konstaterad att det är kvinnor som upplever högre nivåer av rädsla att utsättas 

för fysiska brott så menar vi att det är relevant att undersöka just kvinnor. Vidare ville vi 

inkludera just yngre kvinnor i urvalsgruppen. Vi antog att studenter inom åldersgruppen 20–

30 år skulle ha ett visst rörelsemönster som innefattar vistelser på allmänna platser under 

ospecificerade tider på dygnet.  
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Sex stycken intervjuer genomfördes individuellt med informanterna i en avskild miljö som var 

bestämd på förhand av oss intervjuare. Några av de deltagande informanterna kontaktades i 

första hand genom ett bekvämlighetsurval som enligt Bryman (2011, s.194) grundar sig i att 

inkludera människor som är tillgängliga för forskaren vid det aktuella tillfället. Detta 

bekvämlighetsurval skedde via våra egna kontakter med personer som vi visste studerade på 

universitetet. Sedan identifierade vi ytterligare några informanter genom ett så kallat 

snöbollsurval (Bryman, 2011, s.196), det vill säga att vi använde våra initiala kontakter för att 

komma i kontakt med ytterligare informanter, för att uppnå det antal informanter som vi 

önskade intervjua. Risken att informanterna i snöbollsurvalet ingick i samma umgängeskrets 

var oundviklig, men då studien syftade till att studera individernas egna erfarenheter och åsikter 

och då informanterna intervjuades enskilt, ansåg vi inte att detta skulle ha en negativ påverkan 

på datan. Urvalsmetoden kan resultera i en begränsad spridning i informanternas utbildning 

men vi resonerade att varken studieinriktning eller antal studerade år skulle ha betydelse för 

våra resultat. Urvalsgruppen anses inte nödvändigtvis vara representativ för gruppen yngre 

kvinnor men anses kunna bidra med unika erfarenheter och kunskaper i relation till upplevelsen 

av rädsla för brott.    

3.2 Datainsamling 

Intervjuerna som genomfördes var semistrukturerade. Detta ansågs fördelaktigt eftersom vi då 

kunde utforma en intervjuguide (se bilaga 1) som innehöll vissa specifika områden som vi ville 

att informanterna skulle närma sig och prata om. Dessa specifika områden bestod till stor del 

av relativt stora och öppna frågor vilket gav informanterna en frihet att kunna utforma sina svar 

på sitt eget sätt. Det semistrukturerade intervjuformatet öppnade även upp möjligheten att ställa 

följdfrågor vilket vi ansåg var betydelsefullt för studien då ämnet rädsla för brott är ett fenomen 

som inte kan fångas med enkla svar på enkla frågor. Följdfrågorna visade sig vara viktiga för 

att få fram informanternas egna beskrivningar och uppfattningar av fenomenet. I och med den 

semistrukturerade utformningen av intervjuerna behövde inte intervjufrågorna nödvändigtvis 

komma i samma ordning som i intervjuguiden vilket vi såg som en stor fördel. I stort sett 

ställdes dock intervjufrågorna i den ordning som ursprungligen fanns i intervjuguiden. Vi 

utnyttjade flexibiliteten även till att ställa frågor som inte ingick i intervjuguiden. Under 

intervjuerna kunde vi anknyta till det informanterna uttryckte i sina intervjuer.  
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Valet av semistrukturerade intervjuer grundades även i att vi inledde vår studie med ett 

förhållandevis tydligt fokus i studien. På så sätt kunde vi ta oss an specifika teman och ge 

informanterna möjlighet att respondera på dessa. Då semistrukturerade intervjuer har ett visst 

mått av struktur gav detta även möjligheten att kunna jämföra de olika intervjuerna med 

varandra och på så sätt undersöka möjliga skillnader och likheter. Under intervjuerna var vår 

medverkan relativt tillbakahållen för att inte ställa ledande frågor eller på något sätt påverka 

informanternas egna svar. Då intervjuerna var avslutade övergick samtalen med informanterna 

till betydligt mer informella dialoger som fick oss att inse att även fokusgrupper hade kunnat 

vara en lämplig intervjumetod. Diskussioner mellan informanterna, utan vår påverkan annat 

som moderatorer, hade säkert genererat intressanta insikter om hur kvinnor sig emellan pratar 

om rädsla för brott.  

3.3 Kodning 

Under den första fasen i en tematisk analys ska forskaren först och främst göra sig bekant med 

sin data (Braun & Clarke, 2006, s.87). För att bekanta oss med vårt datamaterial transkriberades 

intervjuerna för att sedan granskas upprepande gånger. Utöver detta skrev vi även ned våra 

initiala idéer och tankar som uppkom i samband med granskningen.  Därefter började vi att 

skapa initiala koder av vår data. Detta gjordes genom en identifiering av det som vi ansåg var 

kännetecknande i vår data och som vi uppfattade var av intresse för frågeställningarna. De 

initiala koderna sammanfattade de råa data som vi bedömde var meningsfulla gällande 

fenomenet rädsla för brott.  

 

Kodningsprocessen är dels en analysprocess i sig men det är även ett sätt att organisera data i 

meningsfulla grupperingar. Denna kodningsprocess kan utföras med hjälp av 

mjukvaruprogram som är specifikt utformade för att genomföra kodningar (Braun & Clarke, 

2006, s.88). Till denna studie valde vi att utföra kodningen manuellt. Hela kodningsprocessen 

präglades av ett systematiskt arbetssätt som innefattade att vi försökte ge en så fullständig och 

jämlik uppmärksamhet som möjligt åt varje datasegment som kodades. Detta för att sedan 

identifiera intressanta aspekter i vårt datamaterial som vi ansåg hade potential att utgöra de 

teman som vi sedan fokuserade på att leta efter. Att koda materialet utifrån så många potentiella 

teman som möjligt beskrivs vara en viktig men tidskrävande process (Braun & Clarke, 2006, 

s.89). Detta såg vi dock som en nödvändighet eftersom vi under denna fas inte visste vilka 

koder som skulle komma till att bli intressanta och värdefulla för arbetets kommande faser. En 
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vanligt förekommande kritik som riktas mot denna typ av kodning handlar om att kontexten i 

ett datamaterial kan gå förlorad vid en kodning (ibid.). Vi försökte att ta detta i beaktan där vi 

ansåg att kontexten var betydelsefull för en specifik kod. Därför satte vi in betydelsefull 

information om kontexten i koden med hjälp av hakparenteser, vilket kan se ut såhär: Cyklar 

snabbare [händelse efter träningen]. Kontexten för händelsen i fokus var att informanten hade 

lämnat gymmet. Kontexten i detta fall ansågs viktig att beaktas då beteendet att cykla snabbare 

inte beskrevs som ett vanligt beteende för informanten utan beteendet fick sin betydelse i den 

specifika situationen.  

 

Braun & Clarke (2006, s.89) lyfter även fram att ett datamaterial sällan är utan motsägelser 

vilket man bör vara uppmärksam på under tiden då man genomför en kodning. Datamaterialet 

innefattade en del motsägelsefulla koder som uppmärksammades och inkluderas trots att vissa 

koder innefattade vissa motstridiga egenskaper. Till exempel fann vi motstridiga svar hos en 

informant som sa att hon inte ändrar sin rutt på grund av rädslan, men hon förklarar även att 

hon ibland ändrar sin rutt. Dessa två koder, ändrar inte rutt och ändrar rutt, gjordes om till en 

och samma kod som istället fick heta ändrar inte rutt, men ändrar rutt då den återspeglar en 

betydande tvetydighet i informantens svar.  

 

Den tredje fasen började när all data hade genomgått den initiala kodningen och utmynnat i en 

lista som innefattade de identifierade koderna. Denna fas innefattade en sorteringsprocess där 

alla relevanta dataextrakt som hade kodats sorterades in i potentiella teman. I denna fas 

analyserades de framtagna koderna för att överväga huruvida koderna visade på upprepande 

mönster för att således samlas ihop till olika övergripande teman. Här påbörjades en analys av 

kodernas förhållanden till varandra och förhållanden mellan olika teman. Arbetet i denna fas 

mynnade ut i potentiella teman, varav ett exempel på ett tema är Media. Den fjärde fasen 

handlade om att granska de teman som vi ursprungligen hade skapat och att bearbeta dessa 

teman (Braun & Clarke, 2006, s.91). I denna fas upptäcktes det att vissa teman kunde brytas 

ner i olika delar, och på så sätt utgöra separata underteman. Exempel på ett undertema som 

framtagits ur temat Rädsla för brott är exempelvis Bilden av en potentiell förövare. Därefter 

tittade vi på vilka skillnader och likheter det fanns bland de initiala koder som föll in under de 

mer övergripande teman. Sedan inleddes den femte fasen, att förfina och definiera namnen på 

våra teman. Ett tema som vi ansåg behövde bearbetas var till exempel temat Rädsla för brott 

som vi ansåg var för abstrakt i relation till dess innefattade koder samt att det inte återspeglade 

kodernas essens. Detta tema döptes därför om till En situationsbunden rädsla. Fas sex innebar 
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att vi skrev ner de sammanfattade koderna under respektive tema i en löpande text där vi 

framställde likheter och olikheter under våra olika teman. Resultatet av denna process 

presenteras i resultatkapitlet.   

3.4 Forskningsetik        

Det som varit viktigt i denna studie var att informanterna vid de enskilda intervjuerna blev 

informerade om uppsatsens ämne, om deras frivilliga deltaganden och rättigheten att kunna 

avbryta sin medverkan om så önskades. Vi frågade om informanternas godkännande till att 

spela in intervjuerna. Informanterna informerades även om att deras personuppgifter och 

lämnad information skulle hanteras anonymt och att dessa uppgifter skulle hanteras så att ingen 

obehörig part skulle kunna ta del av dem. För att informanterna inte skulle kunna identifieras i 

uppsatsen valde vi att exkludera områdesbeskrivningar som ibland uppgavs i deras utsagor. 

Namnen på informanterna omkodades till fiktiva namn. Vi klargjorde även för informanterna 

att datamaterialet enbart skulle användas i ett forskningsändamål och att intervjumaterialet 

enbart skulle hanteras av oss.  
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Kapitel 4 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras utsagor från sex kvinnor gällande fenomenet rädsla för brott. De 

teman som framställdes under kodningsprocessen resulterade i tre huvudteman med tillhörande 

underteman. De huvudteman som kommer att presenteras är: En situationsbunden rädsla, 

Riskhantering och beteendeanpassning och Samhällsfaktorer. Innehållet inom dessa teman 

samt underteman kommer i detta avsnitt att redovisas och analyseras med hjälp av tidigare 

forskning.  

 

Informanterna består av kvinnor som alla är bosatta och studerande vid ett universitet i en 

medelstor stad i norra Sverige. Samtliga informanter befinner sig i åldrar mellan 20–30 år. 

Informanterna är namngivna Bianca, Mikaela, Petra, Sanna, Tina och Tilda och namnen är 

fingerade.  

4.1 En situationsbunden rädsla  

Rädslan att utsättas för brott beskrivs genomgående i samtliga intervjuer som något 

situationsbaserat och kvinnorna uppger även att de inte upplever sig själva som rädda personer. 

Den privata miljön upplevs i stort vara en trygg miljö där kvinnorna inte upplever rädsla för att 

utsättas för fysiska brott. Däremot förklaras den situationsbaserade rädslan kunna upplevas på 

offentliga miljöer på kvällen när det är mörkt samt när kvinnorna rör sig på platser där det finns 

en avsaknad av andra människor. Närvaro av andra människor på offentliga platser skapar en 

trygghetskänsla och det finns en förhoppning hos informanterna att människor i ens omgivning 

både kan förhindra ett eventuellt brott och att dessa skulle kunna ingripa om ett brott skulle 

begås.  

 

Mörkret och ensamheten i samband med offentliga miljöer är två genomgående faktorer som 

nämns i samtliga intervjuer. Det uttrycks således att mörker är en faktor som kan minska den 

upplevda kontrollen över sin omgivning och skapa en oro och en rädsla hos informanterna. 

Mörkret upplevs bidra till en känsla av att vara oskyddad och något som gör en mindre synlig 

för andra människor, vilket är något som Mikaela beskriver:  

 
Det är ju jättekonstigt egentligen, varför mörkret skulle spela någon roll. Kanske är det för att 
man inte är lika uppmärksam, jag vet inte. Att liksom mörkret gör en mer oskyddad för att andra 
människor inte ser. - Mikaela  
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När Bianca talar om offentliga miljöer och rädsla för brott nämner hon även en känsla av 

utsatthet: 

 
När man ska gå hem från stan till exempel, sent på kvällen eller då man har varit på krogen. Då 
känns det lite mer utsatt än på dagtid. Och då är det ju mindre folk ute också så man blir lite 
mer utsatt. - Bianca  
 

Heber (2005, s.4) beskriver ett flertal betydelsefulla faktorer som kan användas för att förklara 

och förstå fenomenet rädsla för brott. Situationella faktorer såsom offentliga platser, mörker, 

nattetid och möten med okända personer kan ha en inverkan på den upplevda rädslan hos en 

individ. Våra informanter beskriver, som ovan presenterat, sin upplevda rädsla som 

situationsbunden och dessa situationer präglas av faktorer som är övervägande lika de 

situationella faktorer som Heber presenterar. Informanterna beskriver att de upplever otrygghet 

och oro på offentliga platser under kvällstid, i mörker och på platser där få andra individer 

vistas. 

4.1.1 Bilden av den potentiella förövaren  

Den potentiella förövaren beskrivs både i olika utsträckning och på olika sätt, men ett 

genomgående mönster som vi finner i informanternas beskrivningar är att dessa föreställningar 

ofta innefattar en man eller en manlig gestalt i medelåldern. Denna manliga gestalt beskrivs 

många gånger dyka upp utan förvarning i deras föreställningar och är kapabel till att överfalla, 

jaga, dra iväg, kidnappa, våldta eller mörda kvinnorna. Det framkommer även att denna man 

inte har något vapen när han plötsligt framträder och ska utsätta kvinnorna för något brott. Petra 

uppger att hon upplever en strukturell rädsla för män överlag och upplever en individuell rädsla 

mot kvinnor. Detta menar hon beror på att hon anser att män har ett fysiskt övertag i jämförelse 

med kvinnor och förklarar att hon upplever att det finns ett strukturellt förtryck mot kvinnor i 

samhället i form av en makthierarki. Det framkommer även i intervjun med Mikaela att hon 

tror att det råder en allmän rädsla bland kvinnor att utsättas för fysiska brott.   

 

Petra diskuterar dessutom sin egen rädsla som innefattar en bild av en helt främmande man 

samt varför hennes bild av en potentiell förövare består av en främling:   

 
Mot främlingar, det är också spännande, att det just är främlingar som man är så jäkla rädd för. 
Jag tror att man måste skylla på någon, man måste konkretisera monstret på något sätt. Man 
måste typ fokusera på det för att inte rädslan ska ta över och då blir det ju mycket lättare att 
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lägga den delen på en främling. [...] Det är så svårt att tro att människor som man tycker om är 
kapabla till dumma saker. För då börjar man ju ifrågasätta sig själv, vad är jag för 
människokännare. [...] Det är ju irrationellt helt plötsligt. - Petra 
 

Ett intressant mönster uppenbarar sig när man ser till informanternas beskrivningar av den 

potentiella förövaren och de miljöer som upplevs vara otrygga att vistas i. De offentliga platser 

som upplevs bidra till en känsla av utsatthet beskrivs vara platser som innefattar en avsaknad 

av andra människor, alltså folktomma platser. De offentliga platserna skapar dessutom en 

känsla av utsatthet särskilt då det är mörkt på kvällen. Om man ser till den otrygga miljön som 

beskrivs av informanterna i relation till deras bilder av en potentiell förövare kan man således 

utläsa att den potentiella förövaren upplevs kunna befinna sig på offentliga och folktomma 

platser. Vår tolkning är att de mörka och folktomma platserna uppfattas som potentiella 

brottsplatser där en potentiell gärningsman förväntas komma ut ur mörkret och överfalla 

kvinnorna utan förvarning. 

 

Den könsrelaterade rädslan som rädsloparadoxen innefattar skulle tillsäga att kvinnor i högre 

utsträckning än män upplever rädsla, som i sin tur kan förklaras med hjälp av de två 

hypoteserna The shadow of sexual assault hypothesis och The vulnerability hypothesis. 

Framförallt påstår The shadow of sexual assault hypothesis att yngre kvinnors rädsla för brott 

bäst beskrivs som en rädsla för våldtäkt (Rader & Haynes, 2011, s.293). De brott som 

informanterna föreställer sig ska hända innefattar situationer där den manliga gestalten utan 

förvarning överfaller, jagar, kidnappar, mördar eller våldtar kvinnorna. Dessa brott som 

beskrivs innefattar alltså en manlig förövare som har ett fysiskt övertag i förhållande till 

kvinnorna. Vår tolkning är att det inte tyder på att kvinnornas största rädsla skulle vara att 

utsättas för våldtäkt. Även om begreppet våldtäkt förekommer under några intervjuer tolkas 

det framförallt handla om en rädsla för att hamna i ett fysiskt underläge mot en man. 

Uppfattningen att vara fysiskt svagare än en förövare skulle kunna vara något insocialiserat hos 

kvinnorna. Detta då budskapet att kvinnor är mindre kapabla till att försvara sig vid en 

potentiell attack anses vara en könsbestämd inlärning som förmedlas genom budskap av bland 

annat föräldrar och medier (Rader och Haynes, 2011, s.293–294). 
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4.2 Riskhantering och beteendeanpassning  

4.2.1 Ett begränsat beteende 

Rader (2017, s.3) menar att rädsla för brott kan kopplas samman med olika 

beteendeförändringar. Rädslan för brott har visat sig, i ett förebyggande syfte, kunna leda till 

olika försiktighetsåtgärder vad gäller det egna beteendet. Då en individ ändrar det egna 

beteendet för att minimera riskerna att bli utsatt för brott har individen ett så kallat begränsat 

beteende. Många av informanterna ger detaljerade beskrivningar på något vi uppfattar vara 

olika försiktighetsåtgärder och beteendemönster som tyder på ett behov av att utföra vissa 

beteendeanpassningar i specifika situationer. För att uppleva en trygghet väljer kvinnorna att 

gå i sällskap med minst en person istället för att gå ensamma. I situationer då de går ensamma 

väljer de att prata med någon via telefon. Mikaela berättar att hon ibland väljer att låtsas att 

prata med någon i telefon då hon är ute själv. Detta kan enligt henne även vara ett riskfyllt 

beteende:  

 
...jag låtsas prata i telefon eller pratar med någon i telefonen. Samtidigt som man också har hört 
att dom typ överfaller dom, för att dom är ofokuserade, men då är det som att jag låtsas prata i 
telefon och är skitfokuserad på min omgivning och kollar ofta bak och håller koll.  
- Mikaela  

 

En typ av begränsat beteende är enligt Rader (2017, s.3) ett så kallat undvikande beteende som 

exempelvis kan innebära att man undviker att vistas ensam på vissa platser nattetid. Några av 

kvinnorna förklarar i intervjuerna att de undviker att vistas på mindre upplysta platser på 

kvällstid och att de istället väljer mer upplysta vägar där fler människor vistas i omgivningen. 

Vissa av kvinnorna förklarar även att de aktivt byter sida av den väg som de promenerar på. 

Detta beskrivs vara ett beteende som frekvent sker, särskilt i områden som kvinnorna upplever 

som mer riskabla att vistas inom, eller vid ett möte av män i grupp som kommer i kvinnornas 

mötande riktning. Även dessa beteendebeskrivningar kan således ses som ett exempel på ett 

undvikande beteende.  
 

Några av informanterna beskriver att de av trygghetsskäl väljer att ha sina nycklar nära till 

hands. Nycklarna beskrivs dels vara ett möjligt vapen att försvara sig med vid ett eventuellt 

överfall samt som ett skydd då de snabbt kan ta sig in i sitt boende och låsa dörren efter sig. 

Detta agerande menar en av informanterna är något som hon har blivit intalad under hennes 

tonår, men hon tvivlar samtidigt på om det hade fungerat som ett effektivt försvar vid ett 
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överfall. Det anses dock kännas tryggare oavsett, då hon snabbt kan låsa upp lägenhetsdörren. 

En annan beteendeanpassning som vi anser tyder på ett begränsat beteende, mer specifikt ett 

skyddande beteende, är det sätt som Tina väljer att gå på, då hon försöker att gå på ett sätt som 

framstår som en självsäker gångstil:  

 
… bara allmänt försöker jag när jag är ute och går att jag går och jag ser självsäker ut, jag går 
med bra hållning och så vidare, för jag har typ ändå hört eller det var någonting jag läste om att 
dom kriminella människorna ofta typ ger sig på dom som ser lite svaga ut och sådär. Så då 
försöker jag se typ såhära, mig ska ni inte ge er på.  
- Tina  

 

Det Tina gör är att hon ändå vistas i den miljön som hon upplever triggar hennes rädsla, men 

istället för att undvika sådana platser använder hon sig istället av ett så kallat skyddande 

beteende för att framställa sig själv som mer självsäker och stark.  

4.2.2 Medvetenhet 

Ett genomgående mönster som vi finner i informanternas beskrivningar gällande de miljöer 

som kan skapa oro och en känsla av utsatthet, är att de är medvetna och uppmärksamma när 

det handlar om just dessa offentliga platser. Det intryck vi får av informanternas beskrivningar 

är att de i förebyggande syfte läser av sin omgivning och anpassar både sin transportväg och 

sitt beteende utifrån den aktuella situationen och vad de kan utläsa från sin omgivning. Mikaela 

tror dock att denna medvetenhet egentligen är något som sker undermedvetet och att detta kan 

ha att göra med en inneboende rädsla hos henne själv. Vi frågar Petra om hon tänker eller gör 

något speciellt innan hon går ut i mörkret på kvällen och Petra svarar:   

 
Jag tror inte att jag gör något speciellt innan eller så utan det är så här att jag kommer ut, vad är 
situationen? Vem är här? Jag skannar ju alltid av läget. Vem är du? Kollar ni på mig? [...] Det 
är ju inte så att jag alltid tror att alla vill utsätta mig för våld jämt. Men ibland… Det händer. - 
Petra  

 

Ytterligare ett mönster som framkommit från flera intervjuer är att informanterna i olika grad 

uppvisar en slags självmedvetenhet om att risken för att utsättas för de brott som föreställs i 

själva verket är en liten risk. Men enligt informanterna kan dessa känslor ändå triggas av 

mörkret och eskalera i form av föreställningar av en eller flera potentiella förövare som på 

något sätt vill skada dem. Att då reflektera kring vad man föreställer sig och hur stor 

sannolikheten är att det faktiskt kan ske är något som flera informanter gör. Petra gör här en 

reflektion: 
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Sedan är det väldigt få gånger som det händer något på det man målar upp, att det ska hända 
någonting på trottoaren. [...] sexuellt våld på en fest eller vad det nu kan vara, sånna saker som 
inte händer på öppna gatan. Men det är ändå på öppna gatan som man tar det här aktiva beslutet 
att flytta på sig. - Petra  

 

Petra menar alltså att hon är medveten om att sannolikheten är liten att hon på offentliga platser 

kommer att utsättas för de brott som hon målar upp. Men hon säger att det ändå är på de 

offentliga miljöerna som hon medvetet tar det aktiva beslutet att agera, för att minska den 

eventuella risken som upplevs finnas. Men Petra beskriver även en annan situation där hon inte 

skulle göra detta aktiva val att flytta sig, trots att hon upplever en risk att utsättas för brott. Hon 

illustrerar en situation på en buss där hon satt bredvid en man som upplevdes göra närmanden 

mot henne och att hon accepterade mannens “hotande” beteende. Hon förklarar att hon inte 

vidtog någon åtgärd, och att hon inte skulle göra det, förrän ett eventuellt brott hade begåtts. 

Petra förklarar anledningen till sitt beteende och menar att det är ett skadligt beteende som 

kvinnor blir lärda: 

 
Men det är nog en såhär social grej, både att man inte vill göra situationen obekväm, sån 
svenskhet så att säga, nu får det inte bli dålig stämning. Men sen så att säga får man inte, men 
det blir ju också sjukt, för man vill ju inte att han ska bli kränkt innan vi vet hans intentioner. 
Det känns också som ett lite skadligt beteende som man lär kvinnor att göra, sitt snällt, var snäll. 
- Petra  

 

Att Petra, under en upplevd hotande situation på en buss, medvetet inte vidtog någon åtgärd 

och inte skulle göra det förrän ett eventuellt brott hade begåtts, anser vi tyder på ett beteende 

hos en kvinna som socialiserats in i en roll som en rädd och försvarslös person, en kvinna som 

enligt Rader och Haynes (2011, s.293–294) är mindre kapabel till att skydda sig själv vid en 

potentiell attack. Petra menar att hon inte vill kränka mannen förrän hon vet hans intentioner 

och skulle därför avvakta tills skadan redan är skedd. Detta förklarar hon uttryckligen är ett 

skadligt beteende som man lär kvinnor, att man som kvinna ska sitta snällt och vara snäll mot 

andra. 

 

Tina förklarar att när hon vistas på ställen där hon känner sig otrygg så förbereder hon sig 

mentalt i ett förebyggande syfte. Hon beskriver att hon tänker på vart hon kan springa, hon 

lyssnar till hur hon känner i sin kropp och funderar på om hon är kapabel till att springa om 

något skulle ske. Detta visar på ett förebyggande beteende som vi menar tyder på en 
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medvetenhet kring den upplevda risken och den egna fysiska förmågan att kunna fly från en 

eventuell förövare.   

4.3 Brottsrelaterad information 

Brottsrelaterad information är något som samtliga informanter tar del av i olika utsträckningar 

via TV-nyheter, virtuella tidningar, Instagram, Facebook, podcasts, serier och dokumentärer 

på streamingtjänster. Den brottsrelaterade informationen som informanterna menar att de 

exponeras för innefattar brott som sker på en lokal nivå, informativa bilder, inslag om grova 

brott och utsagor som förmedlas via privatpersoner som blivit utsatta för olika typer av brott. 

Dessa utsagor tar informanterna del av framförallt via sociala medier. Innehållet beskrivs även 

kunna bestå av brott såsom sexuellt våld, misshandel, våld mot kvinnor, våld inom nära 

relationer och våld som orsakas av helt okända gärningsmän.  

4.3.1 Letar aktivt 

Några informanter beskriver att de har ett intresse i att ta del av brottsrelaterad information via 

media och att detta intresse leder till ett aktivt sökande efter sådan information via olika medier. 

Detta beskrivs av vissa informanter bero på ett intresse för brott mot kvinnor och enligt Mikaela 

beskrivs detta som ett sätt att skapa sig en förståelse om varför vissa brott sker. Samtidigt menar 

hon att det är omöjligt att nå en sådan förståelse. Mikaela förklarar att hon upplever att den 

brottsrelaterade information som förmedlas via media har ökat och att det numera finns mycket 

information och dokumentärer att tillgå. Vidare berättar hon att hennes aktiva sökande av sådan 

information ibland kan ifrågasättas av sambon och att hon “blir ju dum i huvudet” av att ta del 

av ett sådant innehåll. Detta aktiva letande beskrivs vara ett sätt för henne att försöka besvara 

frågan varför dessa brott sker. Det är också ett sätt för henne att få en insikt i förövarens egna 

berättelser och i offrens beskrivningar av det egna agerandet då brottet begicks. Det aktiva 

sökandet beskriver hon som ett sätt att förbereda sig då informationen menas kunna bidra med 

kunskap om hur brottsoffer exempelvis har försökt att skydda sig och hur de har agerat då de 

blivit utsatta för ett brott. 

  

Bland våra informanter fanns det alltså de som aktivt tog del av och letade efter brottsrelaterat 

innehåll och två av dessa medgav att en sådan typ av information kunde resultera i en upplevd 

rädsla. Sanna letar aktivt efter information som rör brott och upplever att det ibland blir för 

mycket för hennes eget bästa. Detta förklarar hon kan leda till förrädiska bilder för henne själv:  
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Jag skapar typ bilder i mitt huvud som kan vara ganska förrädiska för mig själv, har jag läst 
något kanske samma dag som jag ska gå hem från krogen själv, så har jag ju automatiskt lättare 
för att få upp den bilden i huvudet än att få upp bilden av något kanske mer troligt egentligen. 
Och jag menar lite att det kanske är för mycket för mitt eget bästa för att om de kanske påverkar 
mig negativt, så då har det kanske nått någon slags gräns kan man tycka. - Sanna 

 

Det Sanna berättar anser vi kan tyda på den effekt som kultivationsteorin beskrivs kunna ha på 

individer som exponerats för brotts- och våldsrelaterat innehåll på massmedia, eller andra typer 

av medier, såsom podcasts och sociala medier. De förrädiska bilder som Sanna beskriver anser 

vi kan grunda sig i en uppfattning av att världen är mer lik det som visas via medier än den 

faktiska verkligheten (Romer et al. 2014, s.117). Vi ser även en möjlig koppling till 

kultivationsteorin då Mikaela berättar att hon ibland upplever sig vara rädd när hon är ensam 

på kvällen efter att ha tittat på något brottsrelaterat innehåll på TV eller då hon lyssnat på en 

podcast som har behandlat brottsrelaterad information. Hon menar å andra sidan att hon inte 

upplever sig vara rädd på riktigt, men att hon skrämmer upp sig själv utan någon anledning. I 

detta sammanhang är hon rädd för att någon ska komma in i hennes hem och mörda eller 

kidnappa henne vilket kan leda till att hon kontrollerar att lägenhetsdörren är låst. De båda 

kvinnorna beskriver situationer där föreställningar om brott uppkommit efter att de exponerats 

för ett mediainnehåll som präglats av brottslighet och våld, vilket vi anser tyder på en koppling 

till kultivationsteorin.  

4.3.2 Letar inte aktivt 

Andra informanter uppger att de inte letar aktivt efter information som rör brott men att det 

ändå är något som de i viss mån tar del av via media. Det förklaras vara intressant att ta reda 

på vad som har hänt inom det lokala området som man bor inom och därför läser man artiklar 

om ämnet när det dyker upp på (sociala) medier. Tilda beskriver exempelvis att hon tar del av 

brottsrelaterad information via digitala medier men väljer att inte ta del av detta på detaljnivå, 

då det enligt henne kan orsaka en känsla av oro:  

 
Vissa historier vill jag inte höra [...] självklart är man ju medveten om i broader sense vad som 
har blivit sagt och vad som har hänt och liknande, men att man kanske inte sätter sig in i det. 
Jag gör inte det, jag sätter mig inte in i dom situationerna på detaljnivå som jag vet att kanske 
många andra gör. Till exempel här var det en våldtäkt, det var i det buskaget, den här 
busshållplatsen, den här linjen eller det här taxibolaget eller liknande. - Tilda   
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Tilda väljer alltså att inte ta del av detaljer i information som berör brott då hon upplever att 

det kan orsaka oro hos henne. Några av de andra informanterna, som inte aktivt letar efter 

brottsrelaterad information, menar att de trots detta ändå tar del av brottsrelaterad information 

då det oavsett kan “dyka upp” på exempelvis virtuella tidningar, nyhetsinslag med mera. Detta 

menar vi kan förstås med hjälp av The agenda theory; att massmedier kan skapa en offentlig 

agenda genom att fokusera på vissa frågor samtidigt som andra frågor ignoreras (Potter, 2014, 

s. 98). Således kan medier bestämma utformningen av den offentliga agendan som människor 

tar del av eller exponeras för. En informant berättar att hon upplever en ökning av den 

brottsrelaterade informationen i media och menar att det finns så mycket att ta del av. De 

informanter som väljer att inte ta del av detaljer i brottsinformation tar ändå del av sådan 

information i en viss ofrånkomlig mån då massmedierna besitter möjligheten att forma den 

offentliga agendan. 

 

Bianca förklarar att hon inte aktivt letar efter brottsrelaterad information men när hon ändå tar 

del av sådan information kan hon relatera de brott som har skett i hennes lokala närhet till sig 

själv. Tanken har slagit henne att hon själv hade kunnat vara det utsatta offret. Hon anser att 

brottsrelaterad information gör henne uppmärksam på vad som har skett, men att det inte gör 

henne jätteorolig:  

 
Man har det ju som alltid i bakhuvudet skulle jag säga. Nu, är jag inte ute supermycket längre 
men man är ju helt klart medveten om att det har hänt och kanske inte att man är liksom 
jätteorolig men [...] det går ju som inte att glömma bort helt. -Bianca  

  

Några informanter förklarar att de utifrån sin akademiska bakgrund upplever sig själva vara 

källkritiska vad gäller tillit till den brottsrelaterade informationen som förmedlas via sociala 

medier. Vidare menar flera av dem att de är källkritiska framförallt gällande den information 

som förmedlas av medieorganisationer samt enskilda journalister. Detta förtydligar en 

informant genom att förklara att hon granskar källor och statistik som omnämns i artiklar eller 

inslag om det råder tvivel gällande den information som förmedlas till henne. Flera av 

informanterna förklarar att de inte upplever att det är bekanta individer inom det privata 

nätverket på sociala medier som förmedlar brottsrelaterad information utan att den 

informationen förmedlas framförallt av medieorganisationer eller offentliga personer.  
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4.3.3 Kommunikation 

Att kommunicera om rädslan att utsättas för fysiska brott är vanligt bland informanterna och 

det anses vara ett viktigt ämne att prata om. Dels pratar kvinnorna i sin bekantskapskrets om 

vad som har blivit uppmärksammat i media gällande brott, men de samtalar även om just den 

individuella rädslan att utsättas för brott. Situationer där rädslan är påtaglig och har uppstått 

diskuteras samt hur man kan jobba bort rädslan. Rädslan beskrivs många gånger som 

gemensam inom bekantskapskretsen och det finns en delad frustration i att rädslan även 

existerar hos andra människor i deras närhet. Sanna beskriver att detta ämne diskuteras även 

med manliga bekanta som enligt henne inte delar denna rädsla, men som trots det visar en 

förståelse för att kvinnor kan uppleva en rädsla för brott.  

 

Mikaela menar att ju närmare hennes omgivning som den brottsrelaterade informationen 

kommer ifrån, till exempel genom en vän eller bekant, ju mer påverkar det henne. Hon 

beskriver ett försök att intala sig själv att hon inte kommer att utsättas för ett visst brott, men 

då slår tanken henne att det faktiskt hände en nära bekant vilket gör att rädslan inte försvinner 

utan lever kvar.  
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Kapitel 5 Slutsatser  
Syftet med denna uppsats har varit att undersöka unga kvinnors rädsla för att utsättas för fysiska 

brott, samt att undersöka vilka eventuella konsekvenser denna rädsla har för kvinnors 

beteenden. Resultatet uppvisar en dubbelhet i kvinnornas beteenden och i deras yttranden om 

rädslan att utsättas för brott. Då det kommer till att besvara forskningsfrågan om hur unga 

kvinnor upplever rädsla för brott, anser vi att vi har fångat en grupp av sex kvinnor som inte 

verkar vilja anse sig själva som rädda. Dessa kvinnor är väldigt tydliga med att rädslan enbart 

upplevs i samband med specifika situationer som de upplever präglas av en utsatthet. Forskning 

har visat att en påverkande faktor när det kommer till att rapportera om sin rädsla för brott är 

den sociala önskvärdheten. I en studie som har granskat just detta har det visat sig att män 

underrapporterar sin rädsla på grund av den sociala önskvärdheten (Cops & Pleysier, 2011, 

s.4). Vi ställer oss därmed frågan om den sociala önskvärdheten kan ha påverkat våra 

informanter, trots att informanterna består av kvinnor. Kan det vara så att det finns en social 

önskvärdhet att kvinnor ska framställa sig som självständiga och orädda?  
 

Vad gäller den andra frågeställningen som ämnar att undersöka hur kvinnorna anpassar sitt 

beteende på grund av rädslan att utsättas för brott, finner vi att vissa beteendeanpassningar 

utförs på grund av rädslan för brott. Dessa beteendeanpassningar visar sig i att kvinnorna väljer 

andra vägar att gå, väljer mer upplysta vägar och går helst inte ut ensamma på kvällen. De 

beteendeanpassningar som informanterna berättar om ser vi som begränsade beteenden då 

informanterna i utsatta situationer aktivt väljer att bete sig på ett visst sätt och utföra vissa 

handlingar på grund av sin rädsla. Mer specifikt finner vi att det finns en del undvikande och 

skyddande beteenden, som båda kan beskrivas under paraplybegreppet begränsade beteenden. 

Vissa kvinnor använder sina nycklar i förebyggande syfte för att kunna försvara sig vilket vi 

ser som ett exempel på ett skyddande beteende.  

 

Kvinnorna medger själva att de är källkritiska, akademiska och enligt vår uppfattning även 

reflekterande. Deras reflekterande förmåga synliggörs när de beskriver sin egen uppfattning av 

sin rädsla. Petra förklarar att hennes rädsla för män ligger på gruppnivå vilket hon menar är 

baserat på ett strukturellt förtryck mot kvinnor och makthierarkier i samhället. Det Petra gör 

här är att hon förflyttar sig från sin rädsla, kliver upp i en högre abstraktionsnivå och analyserar 

sin rädsla ur ett samhällsperspektiv. Vi lägger således märke till att Petra och några av de andra 
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kvinnorna i sina berättelser om situationer där de upplever rädsla, kan kliva upp på en högre 

abstraktionsnivå och reflektera över sin rädsla. 

 

Denna reflekterande förmåga innefattar enligt oss även rationaliseringar. Samtliga kvinnor har 

som sagt i olika mån och utsträckning åtgärder för att hantera sin rädsla men gör samtidigt 

rationaliseringar i relation till sina egna uttalanden under intervjuerna. Ett exempel på detta är 

då Mikaela pratar om de tillfällen då hon promenerar själv och då hon antingen brukar prata 

eller låtsas att prata i telefon samtidigt som hon riktar ett stort fokus på omgivningen. Här 

rationaliserar Mikaela sitt beteende då hon berättar att hon har hört att ofokuserade människor 

blir överfallna. Hon använder alltså något, som enligt henne, är fakta för att förklara sitt 

beteende. 

 

Några informanter uppger att de har blivit intalade av andra att nycklar är ett bra försvarsmedel 

vid ett eventuellt överfall. Detta försvarsmedel är något som bland annat Mikaela använder, 

men hon uppger samtidigt att hon tvivlar på om det skulle fungera särskilt bra vid en attack. 

Rationaliseringen tydliggörs då hon uttrycker tvivel, men ändå är beredd på att använda 

nycklarna som ett försvarsmedel. Tina förklarar att hon brukar försöka att se självsäker ut i sin 

gångstil och att hon tänker på sin hållning, då hon hört att kriminella människor ofta ger sig på 

personer som ser svaga ut. Detta förebyggande beteende som hon använder grundar sig i något 

som hon har fått berättat för sig och som hon lyfter fram som en förklaring till beteendet. I 

samband med dessa rationaliseringar uppvisas en medvetenhet och reflektion i form av att 

kvinnorna uttrycker att vissa beteenden och försvarsmedel i själva verket mest troligt inte är så 

effektiva som de blivit intalade. Trots detta använder kvinnorna ändå ett visst beteende 

samtidigt som de rationaliserar det.  

 
Vi anser att det finns en slags medvetenhet om att våra informanter inte vill vara den rädda 

kvinnan, men trots detta har kvinnorna ett flertal åtgärder för att minska riskerna att utsättas för 

ett fysiskt våld. Rädslan beskrivs vara situationsbunden och denna rädsla hanterar kvinnorna 

aktivt med hjälp av beteendeanpassningar. Att kvinnorna inte vill vara den “rädda kvinnan” 

samtidigt som de uppger att de aktivt hanterar en rädsla tror vi kan bero på konflikterande 

signaler från samhället som talar om hur de ska vara som kvinnor. Mer specifikt uttrycks dessa 

konflikterande signaler i denna studie i form av att kvinnor ska vara rädda för brott samtidigt 

som de inte ska vara rädda för brott. Den första typen av signaler, att kvinnor ska vara rädda, 
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är vad vi kallar en “populär sanning” som pekar på att brott mot kvinnor ofta förekommer och 

att kvinnor helt enkelt ska vara rädda.  

 

Denna typ av “sanning” menar vi delvis kan besvara den tredje frågeställningen relaterad till 

hur kvinnorna påverkas av den brottsrelaterade informationen som förmedlas via media. Den 

typ av “sanning”, att brott mot kvinnor ofta förekommer och att kvinnor ska vara rädda, kan 

ses som en sanning som förmedlas via massmedier. Kvinnorna skapar en verklighet som liknar 

det brottsrelaterade innehållet som de blir exponerade för via media. Detta är något som vi har 

kunnat se då åtminstone två av våra informanter uttryckligen lyfter fram att de blivit påverkade 

av det brottsrelaterade innehållet som har skapat bilder och föreställningar hos dem och som 

gjort dem rädda. Media menas ha en kraftfull effekt vad gäller att förmedla vissa frågor, vilket 

i detta fall kan innefatta ett brottsrelaterat innehåll. Detta kan relateras till utsagor där några av 

kvinnorna, som inte aktivt letade efter brottsrelaterad information ändå tog del av brottsrelaterat 

innehåll då media presenterar sådan information i hög utsträckning. Oavsett om man letar aktivt 

efter en brottsrelaterad information eller inte, uttrycker några av informanterna att detta är en 

slags information som man inte kan undvika att exponeras för. Således kan vi se indikationer 

på att media har en viss effekt på våra informanter i form av en “populär sanning”. Denna 

“sanning” som sprids i samhället, förmedlas dels via populära medier, men även genom rykten 

och historier från kvinna till kvinna eller från bekanta. 

 

Den andra typen av signaler som kvinnor får från samhället är att kvinnor inte ska vara rädda. 

Dessa signaler kan ses som en “rationell sanning” som säger att risken att utsättas för fysiska 

brott på offentliga platser är ytterst liten och att våldsbrott mot okända kvinnor sällan 

förekommer. Dessa signaler säger att det är irrationellt att vara rädd. Den “rationella 

sanningen” förmedlas genom mer seriösa medier och tidningar, forskning och statistik. Denna 

dubbelhet, eller kluvenhet, som kvinnorna ger uttryck för när det gäller sin egen rädsla ser vi 

som ett uttryck för dessa motsägelsefulla signaler från samhället.  
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Bilaga 1 

 
Rädslan att utsättas för brott 

- Upplever du dig själv som en rädd person? 
- Kan du berätta om den senaste gången du var rädd för att du skulle bli utsatt för något 

slags brott?  
 

- Kan du berätta vad det var som du var rädd skulle hända?  
 

- När var du rädd? Kan du beskriva platsen du befann dig på? 
 

- Vad gjorde du innan du blev rädd? 
 

- När du blev rädd, vad gjorde du då?  
 

- I den situationen, var du ensam eller hade du sällskap av någon?  
 
Rädslan att utsättas i olika miljöer 

- Den här platsen som du beskrev att du blev rädd på är i en offentlig miljö, upplever du 
att du även kan känna denna rädsla i en privat miljö?  

 
- Brukar du uppleva denna rädsla någon annan tid på dygnet än den tiden som du 

beskriver (dagtid/kvällstid)?  
 

Beteendeförändring 
- Är det något speciellt som du brukar tänka på när du ska gå ut?  

  
- Har du märkt någon gång att du valt att göra vissa saker annorlunda än vad du 

egentligen hade tänkt (på grund av rädslan)?  
 

- Om ett exempel ges, varför väljer du att göra just en sådan sak innan du ska gå 
ut?  
 

- (Om det känns tryggare, kan du förklara varför det känns tryggare? 
 
Kommunikation  

- I vilka sammanhang pratar du om sånt här med andra? 
  

- Har du någon gång blivit rädd på grund av något som någon annan har berättat för 
dig? (Om man har pratat med någon om brott) 
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- Har du någon i din bekantskapskrets som du vet har varit med om något 
fysiskt brott någon gång?   
 

Media och social media 
- Via media presenteras ju väldigt mycket brottsrelaterad information, exempelvis på 

sociala medier, brukar du också ta del av sådan information på sociala medier? 
 

- Är brottsrelaterad information något som du aktivt letar efter? Hur gör du det isåfall? 
  

- Kan du ge ett exempel på hur det kan se ut?  
 

- Vad för sociala medier kan det hända att du ser/hör sådan information via?  
 

- Vem är det som exempelvis kan dela sån information?  
 

- Hur pålitligt tycker du att det är? Litar du verkligen på det som andra 
publicerar? 
  

- Vilken information litar man mer/mindre på av det som framställs?  
 

- Ökar ditt förtroende för innehållet om det publiceras av någon som står dig 
nära? Eller om det kommer från en nyhetssajt? Skillnaden!  
 

- Tror du att sån här typ av information (brottsrelaterad information) påverkar dig i din 
vardag på något sätt?  

 

 


	Kapitel 1 Inledning
	1.1 Inledning
	1.2 Syfte och frågeställning
	1.3 Disposition

	Kapitel 2 Teori
	2.1 Rädsla för brott
	2.2 Könsrelaterad rädsla
	2.2.1 Rädsloparadoxen
	2.2.2 The Vulnerability Hypothesis och The Shadow of Sexual Assault Hypothesis
	2.2.3 Doing gender

	2.3 Media och rädsla för brott
	2.3.1 Nyhetsspridning på sociala medier
	2.3.2 Teorier om medias effekter på människor
	The Agenda Theory
	The Cultivation Theory

	2.3.3 Medier och rädsla för brott


	Kapitel 3 Metod
	3.1 Urval
	3.2 Datainsamling
	3.3 Kodning
	3.4 Forskningsetik

	Kapitel 4 Resultat och analys
	4.1 En situationsbunden rädsla
	4.1.1 Bilden av den potentiella förövaren

	4.2 Riskhantering och beteendeanpassning
	4.2.1 Ett begränsat beteende
	4.2.2 Medvetenhet

	4.3 Brottsrelaterad information
	4.3.1 Letar aktivt
	4.3.2 Letar inte aktivt
	4.3.3 Kommunikation


	Kapitel 5 Slutsatser
	Referenser
	Bilaga 1

