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Sammanfattning: The aim of this qualitative study is: to explore the new discipline of Geo-
graphy of fear, and to examine how and why fear of crime is restricting some women’s access
to, and activity in, public space. The theoretical frameworks consist of the constraints used
in Time-geography, and the literature around the discipline of Geography of fear.

This research is founded on an analysis of empirical data from in-depth interviews, with
eight women in Umeå. An attempt to identify patterns from the stories has been made of
the spatial constraints in women’s lives.The fear of crime is partly unrelated to actual victi-
misation.

The women felt that they adopted their life, and made some adjustment in their everyday
life. The adjustment where quite small, but they still had an influence on their movability.
The women I interviewed all adopted different strategies to feel safer. The dominated strate-
gy were to avoid ”dangerous places” at ”dangerous times”. The more personal strategies were
to arm them self with keys or hairspray, or what ever cold come in hand. Women’s inability
to use public space freely is not regarded as a serious constraint, but rather as a normal and
accepted condition.
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Förord

En målsättning inom forskningsprogrammet Urban Design är att fånga en bred
repertoar av frågeställningar som hänger samman med en stadsregions attraktivitet
och konkurrenskraft. En viktig dimension av attraktionskraften är att stadsmiljön
känns trygg och tillgänglig för alla invånare under dygnets olika delar. I byggandet
av stadsmiljöer har denna aspekt ofta inte beaktats speciellt. En växande tendens
till våldsbrott av olika slag i stadsmiljöerna har dock lyft fram frågan om hur, var
och när människor upplever risker för att bli utsatta för överfall.

I denna C-uppsats i kulturgeografi presenterar Linda Sandberg dels en översikt
över forskning på temat rädslans geografi, dels resultat av en fallstudie bland kvin-
nor i Umeå stad. Uppsatsarbetet har handletts av universitetslektor Aina Tollefsen
Altamirano.

Umeå i april 

Ulf Wiberg

Förord 





. Inledning

. Bakgrund

Människors och framförallt kvinnors rädsla för våld i det offentliga rummet ökar.
Trots att de flesta övergreppen sker inom hemmet, är det bilden av den okända
förövaren som skrämmer mest. Kvinnors tillgänglighet till, och rörelsefrihet i, det
offentliga rummet inskränks på grund av detta upplevda hot.

Frågan om den upplevda otryggheten har kommit att uppmärksammas allt mer
i den samhällsvetenskapliga forskningen. Mycket har fokuserat på hur städernas
utformning kan påverka den upplevda tryggheten. Rädslan för våld som ett feno-
men i sig har också kommit att stå allt mer i fokus. Första gången rädsla för brott
uppmärksammades var i slutet av sextiotalet i samband med brottsofferundersök-
ningar i . Detta spred sig sedan till Storbritannien och andra europeiska länder.

I Norden har kvinnors rädsla börjat diskuteras först på senare år. Den främsta
anledningen till detta är att frekvenserna av våld och övergrepp mot kvinnor i det
offentliga rummet, skiljer sig från andra västländer, men det kan även bero på att
den offentliga jämställdhets debatten i Sverige framförallt har fokuserat på arbets-
marknadsfrågor.

Rädslan för brott och den upplevda otryggheten förändrar som regel inte vad
människor gör, utan snarare hur de gör det. Det kan handla om att individer vidtar
försiktighets åtgärder som att undvika vissa områden, gå hem tidigare för att hinna
med sista bussen, beväpna sig med en pepparburk eller hårspray. I extremfallet kan
rädslan leda till att individen isolerar sig själv, för att helt undvika riskerna.

Enligt en undersökning som tidningen Aftonbladet har genomfört, där  

gymnasieungdomar, i åtta städer runt om i landet har besvarat en enkäten så är
% av alla flickor rädda att gå ensam på stan en fredagskväll. Andelen pojkar som
uppgav att de var rädda för att gå ut ensamma var endast %. Och allra räddast
var flickorna i Umeå, där % kände sig rädda. Detta förklaras bl.a. med de sprid-
da ryktena om Hagamannens dåd. I mitten av september behandlades dessutom
detta ämne i en kort artikelserie i en av de lokala tidningarna i Umeåregionen.

Den ökade uppmärksamheten på kvinnors rädsla, och då i förlängningen Räds-
lans geografi, har fångat mitt intresse, och jag anser att det är extra lämpligt att
studera kvinnors rädsla för brott i Umeå, p.g.a. att debatten har varit så stor och
ämnet var högaktuellt för drygt ett år sedan. Hela staden engagerade sig i kvin-
nornas säkerhet. Det hölls bl.a. möten och det bildades nätverk som skulle kunna
eskortera ensamma kvinnor hem. Även om debatten som följde Hagamannen i dag
har avtagit, så är den långt ifrån glömd.

Inom kulturgeografin är intresset för rörelser i rummet stort. Med hjälp utav
tidsgeografin har man länge studerat individers rumsliga beteende. För min studie
så har tiden och rummet visat sig vara viktiga begrepp, och hur kvinnor använder
rummet, eller väljer att inte använda det, kan till viss del förklaras med rädsla.
Tiden och platsen är väsentliga för den upplevda tryggheten.

Rädslans geografi är en nyare inriktning inom kulturgeografin. Även här är rö-
relser inom rummet en central utgångspunkt, men här finns det också en ny foku-

 Listerborn :

 Listerborn,:

 Tiby, :

 Aftonbladet ––

 ”Hagamannen” har under ett och ett halvt års tid överfallit och våldtagit sex kvinnor i Umeå. Det första
överfallet ägde rum i maj  och gärningsmannen är fortfarande på fri fot. Det finns inget system
bakom mannens överfall, förutom att de inträffar på helgnätter. (Aftonbladet ––) Överfallen har
ägt rum på olika områden inom staden, så det är inte något särskilt område som upplevs som farligt,
utan mer en allmän, diffus hotbild.
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sering på just kvinnor och deras rörelser i offentliga miljöer.

. Syfte och frågeställningar

Syftet med denna uppsats är dels att studera den teoribildning som behandlar
Rädslans geografi och dels att genom djupintervjuer med kvinnor i Umeå söka för-
ståelse för hur rädslan för brott påverkar deras liv. Genom att undersöka om käns-
lor och individens egna uppfattning om verkligheten påverkar individens hand-
lingsalternativ, vill jag undersöka om rädslan för att bli utsatt för våldsbrott, påver-
kar eller ändrar individers beteende, och om individen uppfattar det som negativt.
Jag kommer att försöka se om detta kan kopplas till tidsgeografins restriktionsbe-
grepp.

Rädslans geografi är ett relativt nytt forskningsområde och därför anser jag att
det är bra att inleda mitt arbete med en översikt om vad som faktiskt sägs inom
detta nya forskningsfält.

Utifrån kvinnornas berättelser kommer jag att försöka besvara följande fråge-
ställningar:

✗ Hur ser kvinnors rädsla ut idag, vad och var är de rädda?
✗ Hur kan rädsla ses/kopplas till tidsgeografins restriktioner?
✗ Hur påverkar rädsla kvinnors möjlighet att utföra olika projekt i tidrummet?
✗ Hur påverkas kvinnors rörelsefrihet, och därmed tillträde till rummet av räds-

la?

. Metod

Kvantitativa studier har visat hur stor andel av kvinnorna som är rädda, t.ex. Tiby
(), Statistiska centralbyrån, , och samtidigt visat vilka platser som anses far-
liga. Jag har valt att genomföra en kvalitativ studie, där jag går in mera på djupet
med ett fåtal intervjuer. Den kvalitativa forskningsmetoden har framförallt ett för-
stående syfte, och präglas av närhet till informationskällan. En av fördelarna med
att använda en kvalitativ metod är att man kan upptäcka nya saker och få nya in-
fallsvinklar. Jag har delvis inspirerats av ”Grounded theory”, dvs teorigenerering
på empirisk grund, som framför allt används som en kvalitativ metod.

Jag har genomfört en källanalys av litteraturen kring problematiken och kom-
pletterat med ett antal djupintervjuer.

De intervjuade kvinnorna utgår i sina berättelser från upplevda eller föreställda
situationer och platser, där de inte känner sig trygga. Varje kvinna representerar
sig själv och därmed är det svårt att dra några generaliseringar. Vissa mönster går
däremot att utskilja.

.. Teorigenerering på empirisk grund

Grounded theory utvecklades ursprungligen av sociologerna Glaser och Strauss
, då de gav ut boken ”The discovery of grounded theory”. Starrin m. fl. har
inspirerats av detta och utvecklat den svenska skolan, ”teorigenerering på empi-
risk grund”. Det är en metod som omfattar alla steg från datainsamling till den
anslutande teoretiska skrivningen, och kan användas som en generell analysmetod
oavsett om det är fråga om mjuk- eller hårddata. Sociologerna Ekerwald och Jo-
hansson, anser däremot att Grounded theory inte är någon metod, eftersom det

 Holme & Solvang, :ff

 Starrin 

 Ibis, s. 

 Ekerwald & Johansson :





aldrig beskrivs exempelvis hur en kvalitativ intervju genomförs. Det är däremot en
modell för att generera hypotser, som sedan kan ligga till grund för teorier.

Genom att data organiseras och kategoriseras försöker man namnge olika fö-
reteelser, och detta kan eventuellt leda till att en ny teori genereras. Det innebär
att det teoretiska arbetet måste beröra de förhållanden som råder, och inte enbart
den observerade verkligheten. Målet behöver inte alltid vara att generera en ny
teori, eftersom det är ett väldigt svårt arbete, utan det kan istället handla om att
formulera nya hypoteser. Poängen med Grounded theory är därmed inte att orga-
nisera en mängd data, utan att organisera en mängd idéer, som är genererade från
datamaterialet.

Teoriutveckling är inte utgångspunkten för forskningen, utan det är en process
som utvecklas parallellt med insamlingen av data och det är denna data som blir
utgångspunkten. Analysen i arbetet påbörjas redan vid starten av datainsamlingen,
teorigenerering och informationssökande sker alltså parallellt. ”Grounded theory
förespråkar en ständig fram och tillbaka gång mellan datainsamling och analys,
mellan empiri och teori”. Efter varje datainsamlingstillfälle, t.ex. intervju, så ana-
lyseras den data som har samlats in, organiseras och kategoriseras. Denna arbets-
gång väcker nya frågor, som kan ligga till grund och besvaras vid nästa intervju.

Användandet av ett flertal olika datainsamlingsmetoder förespråkas, för att på
så vis få en så pass bred och täckande bild som möjligt. Olika metoder kan lyfta
fram olika data, och en kombination är därför ofta önskvärd.

Det är viktigt att man vid användandet av Grounded theory, har så få förutfatta-
de meningar som möjligt, att man är öppen för nya tankegångar. Det handlar om
att kunna tolka information och verkligheten fördomsfritt, utan att placera den
nya informationen i redan på förhand uppställda antaganden. Kritik har riktats
mot just synsättet att forskaren ska komma tomhänt och utan förutfattade me-
ningar om sitt område. Det går inte att komma helt tomhänt. Endast om man är
väl medveten som om var man står, och vad man för med sig så kan man komma
relativt sett tomhänt, dvs med ökad medvetenhet är det lättare att inte påverkas av
sina förutfattade meningar. Alla bär med sig sin ”vardagskunskap” och det hand-
lar om att trots detta så försöker man vara så pass öppen som möjligt och genom
intervjuerna ta reda på hur det ligger till. Det är omöjligt att vara opåverkad. De
flesta har åtminstone hört en diskussion om ämnet, eller läst någon artikel osv. Det
ökar naturligtvis kraven på att man vid intervjun inte antar saker som man enbart
vill ha bekräftade och därmed filtrerar informationen efter det.

Begreppsbildningen är väldigt centralt i Grounded Theory, och bildas genom
katagorisering. Begreppen är en sorts kod som verkar som en länk mellan data och
teori. De begrepp som bildas skall spegla egenskaper hos de individer som stude-
rats, inte själva individerna. ”Begreppen utgör inte direkt avspeglingar av verklig-
heten utan teoretiska konstruktioner av förhållanden i verkligheten”. Genom en
sk. öppen kodning försöker man hitta de termer, begrepp, som kan sammanfatta
olika delar av intervjun, och som sedan kan användas i analysen. Från den öpp-
na kodningen går man sedan vidare med en selektiv kodning. Där väljs de öppna
koderna som är bra ut och slås därefter ihop för att bilda kategorier. Utifrån dessa
kategorier försöker man sedan skapa en integration mellan det upptäckta och exi-
sterande teorier. I teoretiskt avseende så är det bra när man med så pass få begrepp
som möjligt kan förklara så mycket som möjligt av de undersökta problemen.

Grounded theory lämpar sig för användandet av teoretisk urval, som i stort sett
betyder att forskaren väljer att undersöka personer vars egenskaper kan tänkas be-
svara de frågor som är av intresse. Vid många olika undersökningar har man inte
möjlighet att använda ett statistiska representativt urval. Där kan det i stället lämpa

 Starrin, :

 Ekerwald & Johansson, :

 Ibid, s. 

 Ekerwald & Johansson, :

 Ibid s. 

 Ibid s. 
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sig att använda teoretiskt urval och studera mindre grupper, som är utvalda p.g.a.
att de besitter olika egenskaper.

Jag har, som jag tidigare nämnt, delvis inspirerats av Grounded Theory. Det
anses inom Grounded Theory att det är bra att komma med så får förutfattade
meningar som möjligt till intervjutillfällena. Detta innebär egentligen att man inte
ska vara så pass påläst som jag var, när jag påbörjade med mina intervjuer. Trots
det valde jag att sätta mig in ordentligt i området Rädslans geografi innan jag ge-
nomförde intervjuerna. Detta p.g.a. av att jag ville få uppslag och idéer för hur jag
skulle kunna inrikta mitt arbete, men också för att det inte bara skulle bli en upp-
repning av tidigare studier. I Umeå, där undersökningen är genomförd, går det inte
heller att vara helt opåverkad och öppen i frågor som behandlar kvinnors rädsla,
eftersom debatten runt Hagamannen var så pass omfattande för drygt ett år se-
dan. Jag fick lite mera perspektiv till området när jag läste in mig på ämnet, än om
jag enbart hade haft med mig min ”vardagskunskap”. När jag bar med mig denna
ökade insikt kunde jag vid intervjutillfällena undvika att rikta intervjuerna till att
rättfärdiga mitt eget beteende och vanor. Det gjorde mig också mer medveten om
att jag inte skulle försöka bekräfta saker som jag på förhand hade antagit.

Det jag har inspirerats av från Grounded Theory är framför allt synen på hur
det insamlade materialet skall bearbetas. Genom att organisera data och sk öppen
kodning har jag försökt att hitta teman. Dessa skall försöka sammanfatta de olika
delarna av berättelsen. Från dessa teman har jag fortsatt med den selektiva kod-
ningen, för att komma på begrepp som beskriver olika företeelser. Jag har valt att
använda den öppna kodningen som ”rubriker” i empiri avsnittet. Den selektiva
kodningen har jag använt som bakgrund för de begrepp jag presenterar i analsyav-
snittet. De begrepp jag har valt att lyfta fram i analysdelen är dels konstruerade av
mig eller så har jag använt mig utav ett träffande uttryck som någon av responden-
terna nämnt vid intervjuerna.

.. Den Kvalitativa intervjun

Den kvalitativa intervjun påminner om ett vanligt samtal. Forskaren skall ställa
upp de tematiska ramarna, men skall samtidigt inte styra samtalet allt för mycket.
Vid den kvalitativa intervjun använder man sig inte utav standardiserade fråge-
formulär, eftersom samtalet då blir allt för styrt. En manual, där man på förhand
har skrivit vilka frågor som är viktiga och som man vill belysa vid intervjun, är ett
betydligt bättre redskap. Under själva intervjun behöver man inte följa manualen
punktvis, utan mer ta frågorna när det faller sig naturligt. Det är självklart viktigt
att intervjun täcker de områden som var avsedda på förhand, men det skall samti-
digt lämnas utrymme för nya idéer. ”Syftet med den kvalitativa intervjun ska vara
att öka informationsvärdet och skapa en grund för djupare och en mer fullständig
uppfattning om det som studeras”.

.. Gruppdiskussion

Gruppintervju eller gruppdiskussion är en diskussion mellan människor som till-
sammans utvecklar uppfattningar och åsikter. Jag har valt komplettera de djupin-
tervjuer jag har genomfört, med två gruppdiskussioner. Den här formen av samtal
innebär många fördelar. Där kan respondenterna fritt tala runt frågorna, och jag
upplever det som att dessa diskussioner blir mindre styrda, än djupintervjuerna.
Vid dessa diskussioner ”väcker” respondenterna nya tankar hos varandra, genom
att berätta om sina egna erfarenheter. Samtidigt kan det ibland ske att responden-
terna avbryter varandra mitt i en berättelse. Detta behöver i sig egentligen inte vara
någonting negativt, då ett inlägg mycket väl kan innebära att nya infallsvinklar lyfts
fram.

 Holme & Solvang,:ff

 Ibid, s. 
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.. Intervjumanualen

Den intervjumanual jag har använt mig utav har varit relativt strukturerad. I inled-
ningen av intervjun ombads kvinnorna att kort beskriva sin bakgrund, som t.ex.
sysselsättning, bostad, familjeförhållande. Ett antal följdfrågor ställdes därefter för
att leda samtalet över till rädslan för brott, föreställningar om hot och risker samt
olika strategier. Jag upplevde det som att dessa följdfrågor var av stor betydelse för
innehållet på intervjuerna, då respondenterna inte spontant började prata om sina
erfarenheter och föreställningar.

Manualen var ett bra hjälpmedel för att täcka det som jag var intresserad av.
Vid vissa tillfällen var det lämpligt att komplettera med frågor under intervjuns
gång, allt eftersom nya frågor uppkom. De nya tankegångarna som väcktes under
intervjuerna har jag kompletterat manualen med allteftersom. Det är endast ett
fåtal av frågorna som inte fanns med på den ursprungliga manualen. Den slutgiltiga
intervjumanualen presenterar jag som en bilaga sist i studien.

. Urval

Urvalet till den kvalitativa intervjun görs systematiskt utifrån vissa, på förhand
uppställda, kriterier. Det kan handla om att man söker ”extrema” fall och inte
genomsnittet, för att få en större variationsbredd. Genom att få största möjliga
variationsbredd får man ett så omfattande informationsinnehåll som möjligt.

Jag har eftersträvat att få viss variation, gällande bakgrund, ålder, familjesitua-
tion och var i Umeå personen är bosatt. Ett flertal av kvinnorna är studenter, och
använder det offentliga rummet aktivt, under olika tider. Gällande studenterna har
jag också sökt variation gällande erfarenheter, som t.ex. längre utlandsvistelser och
hur länge de varit bosatta i Umeå. Kvinnorna jag har valt att intervjua känner sig
mer eller mindre ofta rädda för att vistas i det offentliga rummet ensam.

Det empiriska materialet består av totalt sex intervjuer. Två av dessa är gruppin-
tervjuer där jag har intervjuat två kvinnor i samma ålder vid bägge intervjutillfälle-
na. De övriga fyra intervjuerna är enskilda samtal, med kvinnor i olika åldrar och
bakgrund.

Totalt har jag samtalat med åtta kvinnor. De två yngsta hade ännu inte, eller
precis börjat på gymnasiet och bor fortfarande hemma hos sina föräldrar. Deras
boendesituation skiljer sig åt. En av flickorna bor ensam med sin mamma, och den
andra tillsammans med bägge föräldrar och syskon.

Fyra av kvinnorna är i åldern – år. Tre av dessa studerar för tillfället vid
universitetet, och har bott i Umeå en längre tid. Den fjärde kvinnan i samma ål-
dersgrupp är för närvarande mammaledig och har framtida planer på att börja
studera. Hon har endast bott i Umeå i drygt ett år. En av kvinnorna är strax över
 år, och har efter några år ute i arbetslivet valt att studera vidare. Hon har bott på
ett flertal olika ställen och haft många olika sysselsättningar.

Den äldsta kvinnan är strax under  år och har nyss blivit avtalspensionerad.
Hon har bott i kommunen hela sitt liv och bor nu en bit utanför Umeå.

Ett flertal av kvinnorna bor i lägenhet eller i studentboende, relativt centralt i
Umeå. Fyra av kvinnorna har också bott utomlands under en period av sitt liv. Vid
tidpunkten för intervjuerna var det ingen av kvinnorna som arbetade på heltid. Sex
studerade och arbetade till viss del extra.

Jag har sökt variation angående kvinnornas erfarenheter. Det innebär inte att
jag har sökt någon form av representativitet, efter som det skulle vara omöjligt
med ett så pass litet urval. Jag har inte gjort något slumpmässigt urval, utan kom-
mit i kontakt med kvinnorna via bekanta. Respondenterna skall vara anonyma och
därför kommer jag inte att ge någon vidare definiering. Jag kommer att citera lös-
ryckta stycken, från intervjuerna, för att kunna återge sammanhanget, utan att det
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ska kunna kopplas till personer. Under arbetes gång har jag ändrat mitt val av re-
spondenter, och de slutgiltiga var inte de som jag hade avsett vid arbetets början.
Anledningen till detta var att intervjuerna väckte nya idéer och frågor som jag ville
ha besvarade, och jag valde respondenter efter det. Fokus ligger på kvinnor i Umeå,
som på något vis påverkas av sin rädsla. Jag har genomfört ett teoretiskt urval, som
innebär jag har valt att undersöka personer vars egenskaper kan tänkas besvara de
frågor som är av intresse för denna studie.

. Genomförandet

Intervjuerna genomfördes i en informell, bekväm miljö, antingen hemma hos mig
eller hemma hos den intervjuade kvinnan. Tonen på intervjun blev mer som ett
samtal, både i grupp- och de enskilda intervjuerna. Jag har använt mig utav ljud-
bandsinspelning.

Att jag spelade in intervjuerna på band var en klar fördel, både vid själva in-
tervjun och vid efterarbetet. Vid intervjun hade jag möjlighet att koncentrera mig
på kvinnornas berättelser och under intervjuns gång ställa kompletterande frågor
för att bättre belysa händelser och företeelser som kom upp, istället för att föra
anteckningar.

När intervjuerna var avslutade nedtecknades dessa ordagrannt, för att få en bra
överblick och sedan kunna bearbeta materialet ordentligt. Ljudbandsupptagningen
gjorde efterarbetet lättare och jag upptäckte vid ett flertal tillfällen, vid utskriften,
sådant som jag inte reflekterat nämnvärt över vid intervjun. Vid många av inter-
vjuerna kom det fram viktig information efter att själva intervjun var avslutad och
bandet var avstängt. Det rörde sig om saker som kvinnorna kom på i efterhand, när
vi satt och pratade lite, eller sådana saker som de nästan skämdes över, och det kän-
des då lättare att säga dem utan att det spelades in. Vid sådana tillfällen antecknade
jag bara ned det efteråt och tillförde dessa anteckningar till utskriften av intervjun.

De enskilda intervjuerna tog drygt en timme, och gruppdiskussionerna vara-
de något längre. Vid de första intervjutillfällena, då jag var lite osäker på min roll
som intervjuare, hade jag svårt att låta det vara tyst, och invänta att respondenten
skulle vidareutveckla spontant. Detta gav sig efter som, men det resulterade i att de
intervjuer jag genomförde först blev något kortare än de senare.

. Avgränsningar

Ett flertal studier, bl.a. Tiby (), () har visat att kvinnor är mer rädda än män.
Därför har jag valt att fokusera denna studie på kvinnor och framför allt på om de
uppfattar sin rädsla som en restriktion. Jag har alltså valt att endast studera kvin-
nor, trots att det är unga män som utsätts för de flesta våldsbrotten i det offentliga
rummet. Jag har dessutom enbart studerat det offentliga rummet, och helt lämnat
det privata utanför. När jag i fortsättningen talar om rädsla syftar jag på rädsla för
våldsbrott, om inte någonting annat anges.

. Disposition

Kapitel  innehåller en presentation av tidsgeografin, dess begränsningar samt den
kritik som har riktats mot den. Kapitlet innehåller även en presentation av räds-
lans geografi. I kapitel  diskuterar jag varför kvinnor är mer rädda än män och
vilka faktorer som kan påverkar rädslan, samt hur det är att leva med rädslan. Det
följande kapitlet är en presentation av det empiriska arbetet och baseras på de in-
tervjuer jag har genomfört. Den avslutande delen, kapitel , innehåller en analys
och en diskussion runt mina frågeställningar.





. Teoretiska utgångspunkter

Tidigare forskning har visat hur stor andel av befolkningen som är rädda ex. Tiby
() och, , som sedan i slutet av -talet har undersökt människors rädsla.

En studie utförd i Skaraborgs län , undersökte om invånarna någon gång
hade avstått från att gå ut om kvällen p.g.a. att de inte kände sig trygga, och om de
var rädda när de gick ut. Urvalet skedde slumpvis i åldrarna – år och inklude-
rade invånare i samtliga kommuner. Där svarade % av kvinnorna att de någon
gång under det senaste året avstått i från att gå ut på kvällen p.g.a. oro att bli ut-
satt för någon form av våld. Endast % av männen upplevde denna rädsla. %
av kvinnorna och % av männen, uppgav dessutom att de var rädda för att gå ut
om kvällarna. I åldersgruppen – år var det en högre andel, än inom de övriga
grupperna, som ansåg sig vara rädda. Vid en jämförelse av olika socioekonomiska
grupper så var procentuellt sett studenterna räddast, hela %. Det var även inom
denna grupp som flest uppgav att de hade stannat hemma någon gång p.g.a. oro.

År  kartlades ungdomars fritidsvanor i en undersökning i Västerås kom-
mun. Urvalet till undersökningen gjordes bland samtliga högstadie- och gymna-
sieskolor där varje årskurs fanns representerade. På frågan: Är du rädd för att gå
ut om kvällen? svarade tre gånger så många flickor, som pojkar, att de inte vågade
gå ut om kvällen. I rapporten förklaras det med både ”konkreta erfarenheter” och
”föreställningar om hot”, men även med flickors risk för att bli utsatt för våldtäkt.
Ytterligare en förklaring var att flickor och pojkar uppfostras på olika sätt. Pojkar
bör inte vara rädda, medan det är tillåtet för flickor att vara det. Framför allt var
det i årskurs sju som de största skillnaderna mellan könen fanns, där en väldigt
hög andel flickor och en väldigt låg andel pojkar uppger att de är rädda för att gå
ut under kvällstid. Undersökningen pekar även på att färre ungdomar som bor i
områden med hög status, uppger att de är rädda för att gå ut om kvällen. Studien
kom fram till att det inte finns några enkla samband med olika förklaringsvariabler.
Istället påverkas det av två komponenter för hur risker upplevs dvs: Föreställningar
om risker, som man i och för sig kan ha lite egen erfarenhet utav, men som har
förmedlats via media och bekantas varningar samt egna erfarenhet av olika faror.

 har sedan i slutet av -talet kartlagt fenomenet rädsla för våld. Åren
/ uppgav hela % av Sveriges befolkning, mellan  och  år, att de nå-
gon gång under det senaste året avstått att gå ut under kvällstid p.g.a. oro för att bli
utsatt för våldsbrott eller att på något annat sätt bli ofredad. Denna rädsla är högst
bland de äldre, kvinnor och bland de som bor i storstäderna.

År  genomförde  en större opinionsundersökning, om rädslan för brott.
Hela % av respondenterna uppgav att de kände oro för brott. För att inte utsätta
sig för brott undvek minst hälften av de som deltog i undersökningen att vistas i
eller passera vissa områden när det var mörkt. För yngre människor var den van-
ligaste strategin att undvika personer som uppfattades som hotfulla, och för äldre
var det att undvika att gå ut ensam när det är mörkt ute.

Dessa undersökningar visar att det inte enbart handlar om små grupper av kvin-
nor uppger rädsla för att utsättas för brott, utan om att en stor andel faktiskt, mer
eller mindre, begränsar sin rörlighet för att de känner sig rädda.
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Tid

Rum

Figur : Tidrum diagram, där rummet är på x-axeln och tiden påy-axeln. Prisman illustrerar
möjligheten för en individ att nå olika platser inom ett geografiskt områden, inom en viss
tid.

. Tidsgeografi

Tidsgeografin skapades av Torsten Hägerstrand, professor vid Kulturgeografiska
institutionen vid Lunds Universitet. Han presenterade redan  en avhandling
där synsättet introducerades. Det var dock först på -talet som ett mera enhet-
ligt synsätt skapades.

Tidsgeografin har hämtat viss inspiration av regionalgeografin, och det är
samexistensen mellan olika företeelser som ses som det intressanta perspektivet
både inom tidsgeografin och regionalgeografin. Inom tidsgeografin kallas detta ett
närhetsperspektiv, och förklaras bäst med ett diorama, att studera företeelser i si-
na faktiska sammanhang, närvaro av olika fenomen. Det intressanta är att fånga
situationer, och därmed förskjuts fokuseringen från plats till situation.

Inom den kulturgeografiska disciplinen är rummet ett av de mest fundamentala
begreppen. Det som tidsgeografin tillför är att den lägger en stor tyngdpunkt även
på tiden. De bildar tillsammans en enhet, tidrum. Tidsgeografin strävar efter att
koppla ihop det rumsliga och tids perspektivet. Tidrummet är en grundläggande
utgångspunkt eftersom man inom tidsgeografin studerar olika typer av konkreta
processer. Olika händelser kräver fysiskt utrymme, de måste ske på en bestämd
plats och de tar tid i anspråk. Tidrummet bildar alltså en resurs, som också har
begränsningar.

En central fråga i tidsgeografin är vilka förhållanden som gör vissa handlingsal-
ternativ möjliga att genomföra och andra inte. Det räcker inte med kunskap om
individers beteende för att svara på detta. Det krävs även en inblick i den sociala
miljön som individen rör sig i och framför allt för vilka barriärer som individen
möter. En utgångspunkt är att en individ vid en given tidpunkt endast har ett be-
gränsat handlingsalternativ. Individens livsbana består av olika faser som, även om
de avgränsas i tid, är sammanlänkade och påverkar kommande handlingsalterna-
tiv.

.. Tidsgeografisk beskrivning

Processer som sker i tidsrummet visa ett diagram, med rummet på x-axeln och
tiden på y-axeln. Genom att illustrera tidrummet på detta sätt så framkommer
kraven som ställs på tid, rum och samordning mellan individer.
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Tid

Rum

Bostad Affär

Figur : Individbana för en person som genomför projektet ”gå och handla”

.. Individbana, projekt och stationer

I tidrummet tar individen upp tid och plats. Detta kan illustreras med en bana,
individbana, som visar hur individen förflyttar sig i rummet. Individen ses därmed
som en fysisk enhet. Individbanan följer individen under en viss tidsperiod, t.ex.
ett dygn, en vecka eller ett år.

Även de redskap som individen använder sig utav kan illustreras som banor. Ett
flertal individer, en population, som rör sig i samma rum, bildar en väv.

Individers verksamhet sker i form av olika projekt. Det kan krävas samarbete
mellan ett flertal individer och redskap. Individerna bildar då verksamhetsknippen.
Det kan t.ex. röra sig om allt ifrån att producera industrivaror till att träffas på
en restaurang för att äta middag. Projekten gör anspråk på utrymme och kräver
samordning, av både tid och rum, för att kunna genomföras.

Som jag tidigare har nämnt är tidrummet en begränsad resurs, vilket leder till
att projekt måste konkurrera med varandra om utrymme. Som en följd av detta
kommer vissa projekt att genomföras och andra kommer att haverera.

Många projekt är bundna till fasta stationer i tidrummet. Det innebär att sär-
skilda inrättningar står till förfogande för olika typer av verksamheter. T.ex. under-
visning sker i skolan och nöjesverksamhet är bunden till pubar och klubbar, ofta i
centrala områden.

.. Restriktioner

Inom tidsgeografin är det inte individers och populationers tidsanvändning som
fokuseringen ligger på. Det är istället mer intressant att studera vilka gränser som
sätts, var de sätts och av vilka. Det centrala är vad som gör att vissa projekt genom-
förs och varför andra havererar. Fokuseringen ligger alltså på vilka restriktioner
det finns i tidrummet.

Kapacitetsrestriktioner är bland annat människors biologiska begränsningar. Det
är t.ex. behovet av sömn och mat, med viss regelbundenhet. Tiden utgör också en
restriktion, då alla endast har  timmar om dygnet att förfoga över. Hit räknas
också begränsningar i de verktyg som individer har tillgång till. Det kan röra sig
om att kommunikationsmedlet individen har tillgång till, inte är tillräckligt snabbt
för att individen skall kunna genomföra ett önskat projekt, inom en given tidsram.

Kopplingsrestriktioner, uppstår för att det krävs samordning mellan individer
och redskap, då de skall samverka i grupper för att exempelvis producera eller kon-
sumera. Det krävs samordning eftersom en individ endast kan delta i ett projekt åt
gången. För att ett projekt skall kunna genomföras krävs att individer och redskap
befinner sig på samma plats vid samma tidpunkt. Vid den tiden är individerna,
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redskapen och det utrymmet upptagna och kan inte delta i andra verksamheter.
Tidrummet är en begränsad resurs.

Stryrningsrestriktioner är en form av maktutövning i tid och rum. Det rör in-
dividers tillträde till rummet och vilka begränsningar det finns för tillträde, och
vem som styr över de olika delarna av rummet, ex. köregler och tillträdesregler.
Det finns olika regler för tillträde i olika rum. På en biograf räcker det med att
köpa en biljett för att få tillträde, på andra platser måste man kanske tillhöra en
viss religion, och för att besöka andra länder krävs ett pass och ett visum. I första
hand är styrningsrestriktioner kontroll över rummet, med det handlar också om
kontroll över individers tidsanvändning, i form av individers reglerade arbetstider
som bestämmer när individen skall befinna sig på arbetsplatsen, öppet tider i affä-
rer som påverkar individens planering av inköp, mm. Offentliga rum, dvs allmänt
tillgängliga platser, kan vara privat ägda och därmed har inte alla samma tillträde
till dem. Det finns alltså styrningsrestriktioner i det offentliga rummet.

De olika formerna av restriktioner är ofta sammanlänkade och verkar parallellt.
Inom tidsgeografin är det egentligen inte av någon större vikt att försöka hålla isär
dem. Det är i stället viktigare att, genom restriktionerna, tydliggöra de existerande
handlingsalternativen. Analysen fokuseras därmed på att försöka identifiera vilka
gränser som sätts för individens handlande. Restriktionerna kan variera kraftigt,
men i slutändan så har individen trots allt ett eget val. Som restriktionerna har satt
upp ramarna för.

.. Tidsgeografins ambition

Tidsgeografin ger ett perspektiv där individen kan studeras i relation till sin om-
givning. Tidsgeografin saknar innifrån perspektiv, men har inte heller haft någon
ambition av att ge ett sådant perspektiv.

Ann-Cathrine Åquist anser att tidsgeografin kan användas för att besvara föl-
jande tre frågor, vilka hon kallar tidsgeografins tre centrala frågor.

. Hur begränsas individens möjligheter att genomföra projekt i ett givet tidrum,
vad gör vissa handlingsalternativ möjliga och andra omöjliga?

. Vilka är de omständigheter som styr tidsanvändningen, eller tidsrums använd-
ningen?

. Vilka effekter uppstår på grund av att fenomenen, av lika och olika slag, ex-
isterar sida vid sida i tidrummet. Vilka är konsekvenserna av samexistensen i
tidrummet?

Åquist anser att det är den sista frågan som är av mest betydelse och grundläg-
gande inom tidsgeografin. Jag kommer att inrikta mig på den första frågan, när jag
tittar på om rädsla kan begränsa individers möjlighet att delta i olika projekt och
därmed kan uppfattas som en restriktion.

.. Kritiska röster riktade mot tidsgeografin

Inom tidsgeografin studeras inte individen utifrån sitt sociala sammanhang. Indi-
viden studeras istället efter sitt handlande, där individens mål uttrycks i projekt.
Det sker ingen fokusering på hur projekten har uppstått eller vad individen har för
syfte med att delta i projekten. Synen på restriktioner leder till att individens bete-
ende uppfattas som individens vilja. Att en person inte deltar i ett projekt förklaras
med att personen vill, men hindras av olika restriktioner.

Intresset inom tidsgeografin för att analysera hur olika individer motiverar sina
val har inte varit särskilt stort. I stället har tyngdpunkten legat på vad som ligger
bakom genomförandet av projekten, eller alternativt varför vissa projekt havererar.
Projekten tas för givna. Ann-Cathrine Åquist riktar kritik mot detta och anser
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att möjligheterna att genomföra projekt kan påverkas av projektets ursprung. Det
kan röra sig om projekt som inte har uppstått som ett svar på individens egna
önskningar, men som individen trots det tvingas delta i, och därmed tvingas ge
avkall på ett annat projekt. Även stationer och domäner tas för givna. Det förs
ingen diskussion om hur de uppstått eller vad som händer när de förändras. Inte
heller individers handlande ses som någonting som kan variera och förändras.

Inom tidsgeografin har vissa forskare pekat på, men som det sedan inte fäst
någon större vikt vid:

✗ en individ inte kan uppfatta alla valmöjligheter
✗ det finns normer som påverkar individers beteende
✗ individens beslut påverkas av personliga värderingar

Individer går in och ut ur projekt, p.g.a. att de vill eller för att de måste, dvs
att de är uppbundna via olika former av kontrakt. I bland tvingas de att delta i
projekt, vilket visar att samhällets utformning har betydelse för individers valmöj-
ligheter. I Tora Fribergs studie: Kvinnors vardag, (), visade det sig att kvinnor
ägnade olika lång tid åt olika sysslor, och det gick inte att förklara dessa skillnader
med hjälp av de tidsgeografiska restriktionerna. Hon kompletterade då med det sk.
livsformerbegreppet. Ibland kan det alltså vara nödvändigt att komplettera med te-
orier som betonar de rådande samhällsförhållandena. Om Tidsgeografin på så vis
knyts till en teori där samhällsförhållandens betydelse betonas ökar tidsgeografins
användningsområde.

Tidsgeografin saknar ett innifrån perspektiv, där individer betraktas som sub-
jekt och där begrepp och upplevelser ges en förklarande roll. Det skulle vara önsk-
värt att tillföra tidsgeografin ett sådant perspektiv, som tar hänsyn till att individer
gör val utifrån sina egna upplevelser och intryck. Åquist anser att det kan alltså
vara väsentligt att studera hur individerna uppfattar olika projekt, vilka som upp-
fattas som viktiga och om det finns andra faktorer än endast de tidigare nämnda
restriktionerna som leder till att en individ inte deltar i olika projekt.

Det kan även vara viktigt att studera de rådande samhällsförhållandena, för att
genom dem få en mer övergripande förståelse för individers beteende. Det kan t.ex.
handla om att studera hur olika projekt uppstår och om det ligger någon konflikt
mellan olika projekt som kan leda till att de eventuellt havererar.

Den feminsitiska geografin har använt sig utav tidsgeografin för att tydliggö-
ra skillnader mellan män och kvinnors liv, både i det offentliga och det privata
rummet. Bl.a. genom att undersöka hur skillnader i rörlighet ser ut och hur män
respektive kvinnor påverkas av restriktioner.

Tidsgeografins fokusering ligger på att följa individer i tidrummet och inte på
studera olika kategorier, t.ex. konsumenter. Därför är det ett bra redskap att använ-
da för att synliggöra kvinnors vardagsliv då det även tar hänsyn till icke-avlönade
aktiviteter. Den ger sålunda en uppfattning om olika sammanhang och det är ett
bra redskap för studera tidskonflikter. Den kritik som riktats mot tidsgeografin gäl-
lande den feministiska forskningen är att det är vanligt att studera kvinnors tids-
budget och förklara beteende med hjälp utav restriktioner. Restriktionerna uppfat-
tas som någonting givet och tvingande. Enligt Åquist, vore det av intresse att även
studera de restriktioner som kvinnor möter som av samhället givna förutsättning-
ar.

Tidsgeografin kan inte visa på mänskliga band, då individerna reduceras till en
livsbana. Den kan därmed inte visa att t.ex. nyblivna mammor sätter sina barn i
första hand och därmed får andra restriktioner, som barnets mattider osv. Det ges
heller inget utrymme för rent kroppsliga skillnader, som kön och hudfärg, och hur
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det kan tänkas påverka individernas beteende.
P-O Hallin har sammanfattat den kritik som har riktats mot tidsgeografin:

. Tidsgeografin har en tydlig grund i den fysiska vetenskapen och står därmed
inte särskilt nära den samhällsvetenskapliga.

. Som en följd av det tar tidsgeografin väldigt lite hänsyn till individer och social
förhållanden, vilket leder till ett perspektiv där subjekten ses som objekt.

. Den fysiska synen på människan och samhället leder till att människor inte
ses som handlande subjekt, detta påverkar även synen på hur restriktionerna
påverkar individerna.

. Eftersom tidsgeografin inte ser den mänskliga aktiviteten och sociala processer
som någon förklarade faktor, tas särskilda processer för givna och förändringar
som sker i samhället lämnas utan någon förklaring.

. Tidsgeografin har en outvecklad uppfattning om opposition, konflikt och
makt, samt en oproblematisk syn på tiden.

Många försök har gjorts för att introducera människan som ett handlande sub-
jekt, med känslor, till den tidsgeografiska modellen. Dessa lösningar har inte passat
in i övrigt med tidsgeografin utan verkar mer som komplement i den geografiska
presentationen.

Holm, Mäkilä & Öberg () diskuterar i Tidsgeografisk handlingsteori männi-
skors handlande. Individer är fria i sina handlingar, samtidigt som de påverkas av
den omkringvarande strukturen. Resultatet blir att de ser tre former av grunder:
tvingande, normstyrda och viljestyrda:

Tvingande Aggressivitet, revirbeteende och andra instinkter påverkar våra
handlingar

Normstyrda Kulturella och sociala normer påverkar våra handlingar
Viljestyrda Människans vilja som styr hennes handlingsval, är starkare än drif-

ter och normer

De tvingande grunderna för mänskligt beteende betonar människans arv och
biologi. De normstyrda visar att människan är en kulturell och social varelse. De
viljestyrda grunderna kan sätta sig över de tvingande, och även i viss mån de norm-
styrda, och individen kan då fritt välja. Det mänskliga beteendet kan kanske bäst
förklaras med en kombination av alla tre, exempelvis så påverkas en individs rör-
lighet av samtliga.

I vissa studier har tidsgeografin kopplas till ”mjukare” förklaringsfaktorer, en av
bl.a. Friberg. Hon försöker i sin studie finna ett sätt att beskriva kvinnors olika sätt
att leva genom att undersöka hur kvinnorna själva resonerar i sina dagliga liv. Med
hjälp av det tidsgeografiska synsättet synliggör Friberg vardagens organisationer
och strategier.

Carina Listerborn har även hon studerat det tidsgeografiska synsättet. Hon
anser att man skulle kunna utveckla tidsgeografin genom att dela upp kroppen i
två kategorier, män och kvinnor. Dessa två kategoriers rörelsemönster skulle sedan
kunna studeras. Ur ett tidsgeografiskt perspektiv skulle det kunna undersökas hur
de skiljer sig år. Troligen skulle resultatet tyda på att kvinnor inte rör sig i vissa
områden. Om det på en karta går att markera var kvinnor väljer att vistas och vilka
områden de undviker, så skulle man tydligt visa på hur miljön påverkar kvinnors
rädsla.

Jag anser att för att kartlägga vilka områden som kvinnor anser vara farliga, kan
det vara mera lämpligt att studera och sammanställa mentala kartor. Tidsgeografin
är däremot lämplig till att använda för att se hur tiden påverkar individens uppfatt-
ningen, och mer se tidrummet som en enhet. Det kan t.ex. kännas tryggt att vistas
i ett område under dagen, men under kvällstid kan samma område kännas väldigt
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obehagligt. Rummet uppfattas olika beroende på tidpunkt. Enklast kan detta illu-
streras med en individbana där det visas hur individen rör sig på dagstid respektive
på kvällstid.

Efter denna genomgång anser jag att tidsgeografin med fördel kan användas
och framförallt är restriktionsbegreppet väldigt användbart i min studie. För att
kunna besvara mina frågeställningar på ett tillfredsställande sätt krävs det också ett
innifrån perspektiv och därför har jag valt att här övergå till fältet rädslans geografi
och komplettera med djupintervjuer.

. Rädslans geografi

Forskning kring rädslans geografi är relativt ny i Skandinavien. I de Angloameri-
kanska länderna är den forskningen betydligt äldre och den handlar framförallt om
att göra städerna säkrare. Brittiska Gill Valentine genomförde en av de tidigaste
större undersökningarna inom Rädslans geografi.

Rädsla påverkar hur stadsrummet används av olika individer. Det är framför allt
en fråga om ”stadsrädsla”, dvs en rädsla för brott i det offentliga rummet i anknyt-
ning till urbana miljöer. Denna stadsrädsla påverkar individers rörelsemönster och
vilka beslut som fattas.

Relationen mellan rädsla och brott är komplicerad. Den upplevda rädslan står
oftast inte i direkt proportion till den faktiska risken för att utsättas för brott. Rädsla
kan leda till en sänkt livskvalitet för människor och bör därför ses som ett samhälls-
problem. Rädslan för brott har en rumslig dimension. Exempelvis visar mentala
kartor tydligt vilka områden som uppfattas som farliga.

Det finns tre olika forskningstraditioner inom rädslans geografi:

✗ Makro-nivå perspektivet

Här studeras skillnader i rädsla för brott efter region, och de områden som upp-
levs som farliga, i t.ex. en stad, kartläggs. Det handlar alltså om att sammanföra
mentala kartor, där individer beskriver var de är rädda, och brottsstatistik, för att
se vilka områden som är och anses vara riskfyllda. Mako-nivå perspektivet handlar
mest om att kartlägga rädslan, och där ses rummet som en yta.

✗ Mikro-nivå perspektivet

Här ligger fokuseringen mer på platser istället för regioner. Den uppfattade
rädslan undersöks som socialt varierade och både fysiska och sociala situationer
som kan orsaka rädsla identifieras. Rummet ses inte enbart som en yta, utan som
en kombination av både fysiska och sociala dimensioner.

✗ Produktion av rummet- ansats

Baseras på en särskild förståelse för rummet och anser att rädslans geografi in-
te kan presenteras enbart som en kombination av skrämmande fysiska strukturer
och sociala situationer utan att båda dessa är fundamentalt sammankopplade. Här
ligger inte intresset på att kartlägga rädsla och rädslan ses inte heller som ett indi-
viduellt problem. De dagliga händelserna som skapar rädsla studeras för att kunna
förstå de sociala maktrelationerna bakom rädslan. Det handlar om att beslut anses
vara maktrelaterade och rummet anses vara en produkt av sociala verksamheter.

Om fokuseringen i forskningen ligger på arella skillnader av rädsla behandlas
rummet mest som en yta. Rummet är inte enbart en yta där sociala verksamheter
äger rum, utan samtidigt en produkt av de social aktiviteterna. Känslor, t.ex. rädsla,
bidrar därför till att producera rummet. För att kunna förstå varför inte kvinnor
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Tabell : Rum som kan upplevas som skrämmande, dess fysiska och sociala egenskaper på
kvällen och under natten. (Koskela, :)

Det fysiska rummet Det sociala rummet
Tomma Befolkade

Öppna Skogar, Stationer,
parker, terminaler,
rekreationsområden, gator, torg,
gator, torg, öppna platser,
öppna platser köer

Slutna Tunnlar, Restauranger,
broar, dansplatser,
parkeringshallar diskotek
källare

känner att de fritt kan utnyttja rummet, så måste rummet ses som en social kon-
struktion. Det är alltså inte enbart en fråga om rörlighet, och individers fria val,
utan om maktrelationer.

Den inriktning som influerat mig är produktion av rummet ansatsen. Då det re-
dan har gjorts kartläggningar om var kvinnor är rädda, kommer jag inte att studera
detta. Jag kommer trots det att redogöra för tidigare studiers resultat kring detta
område. Mitt fokus är istället att studera hur vardagslivet påverkas av att kvinnor-
na känner sig rädda. Jag ser inte heller rädslan som ett individuellt problem, utan
snarare som ett konstruerat, växande, samhällsproblem.

I slutändan handlar Rädslas geografi, för mig om, kontrollen av rummet. Käns-
lan av att ha full kontroll ger en trygghetskänsla, samtidigt som många inte känner
sig trygga om någon eller några andra besitter den kontrollen.

.. Rädslan och det offentliga rummet

Rädslan för våld variera kraftigt beroende på tidpunkt på dygnet, och platser kan
uppfattas olika på dagen och på natten. Därför kan det vara svårt att kartlägga vilka
områden som kan anses vara farligare än andra. Vilka platser som känns otrygga
kan också variera från person till person. Trots det så går det att återfinna vissa
platser, som i allmänhet uppfattas som obehagliga, då framförallt under kvällstid.

I det sociala rummet kan rädsla orsakas av både att det finns andra människor
närvarande men även av deras frånvaro. Hur situationen och förhållandet ser ut
vid en given tidpunkt påverkar i stor grad hur skrämmande en plats uppfattas va-
ra. T.ex. så kan berusade högljudda människor skrämma, men samtidigt kan det
kännas tryggare att rummet används och att det finns andra människor runt om-
kring. För att kunna vistas i det offentliga rummet, och samtidigt känna sig trygg,
kan det ofta bli ett ”köpslående” mellan att välja en kortare väg, restid, eller säker-
het. Koskela skulle sätta denna situation i mikroperspektivet, eftersom det ej antas
att de produceras maktrelationer i rummet.

Kontrollen över rummet varierar under dygnet. Under dagstid domineras stads-
kärnan av affärsverksamhet och under kvällstid av nöjesaktiviteter. Detta innebär
att den de dominerande grupperna, de som har kontroll, skiftar. Det offentliga
rummet är segregerat beroende på tidpunkt, efter ålder och i viss mån efter kön,
livsstil och vilka tidsrumsrutiner individerna har.

Att kvinnor är mer rädda på kvällstid, än under dagstid, beror alltså inte, utifrån
detta, på att det är mörkt och försämrad sikt, utan i första hand att det är andra
grupper som har kontroll över rummet.

De olika typer av platser som anses vara osäkra har som regel bristande gemen-
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sam medborgerlig social kontroll och närvaro av andra människor. T.ex. så präglas
staden som byggts för bilar av frånvaro av gående människor.

Doren Massey anser att rummet är socialt konstruerat men på samma gång så
är även sociala relationer rumsligt konstruerade. Mäns dominans över det offent-
liga rummet är enligt Massey alltjämt tydlig.
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. Rädslan för brott

Susan Smith anser att rädsla för brott bör ses som ett socialt fenomen snarare än
ett fenomen skapat av individers personlighet. Detta p.g.a. att effekterna av brott
sträcker sig längre än till brottsoffren och påverkar i stor grad synen på samhället,
och dess säkerhet.

Skillnaden mellan de olika grupperna är stora. De som har drabbats mest oroar
sig minst, och de som har drabbats minst oroar sig mest.

Tabell : En jämförelse av andelen som är rädda för våld och de som faktiskt har varit utsatt
(, , s.).

Har under det senaste året avstått från
att ge sig ut på kvällen av oro för att
bli överfallen, rånad eller på annat sätt
ofredad.

Har utsatts för något våld eller hot på
gator och andra allmänna platser under
en ettårs period /. – år.

Ja Nej Summa
Ja ,% ,% ,%
Nej ,% ,% ,%
Summa ,% ,% %

Tabellen illustrerar hur stor andel av befolkningen, – år, som anger att de är
rädda för våld och hur stor andel som faktiskt har varit utsatt. Det rör sig endast
om en procent av befolkningen som både har känt oro och drabbats av någon form
av våld i det offentliga rummet.

. Kvinnor och rädslan

Sverige är, relativt med många andra länder, bra på jämställdhet mellan könen och
de svenska kvinnorna är väldigt självständiga. Detta borde föra med sig att kvinnor
i samma grad som män fritt kan använda offentliga platser och att de har möjlighet
att påverka hur rummet ska se ut. Ingen kvinna i Sverige vill utnyttjas eller bli sedd
som ett offer. De flesta vill att Sverige skall vara ett land som är jämställt och där al-
la har samma möjligheter att leva och utvecklas. När rädsla blir en restriktion som
begränsar kvinnors rörlighet kan det ses som ett tecken på att det trots allt inte rå-
der jämlikhet mellan könen. Rädslan för brott kan därmed ses som en maktrelation
där kvinnorna får en underordnad roll. För att understryka detta har Listerborns

påpekat: ”Rörelsefrihet och möjlighet att delta i det offentliga livet är grunden till
en fungerande demokrati. För att kunna åstadkomma denna demokrati måste det
finnas en kunskap om hur olika miljöer värdeladdas”.

Kvinnor utsätts för en betydligt mindre del av det totala antalet våldsbrott som
sker i Sverige, men de är samtidigt mer rädda att bli utsatta för våld än män. Vad
som kan nämnas i sammanhanget är att män i alla åldrar utsätts för mer våldsrela-
terade brott än kvinnor och av alla misshandelsbrott är det i två tredjedelar av fallen
män som är offer. I bland har detta kallats ”rädslans paradox”. Eftersom kvinnors
och mäns rädsla inte står i direkt jämförelse, är den termen missvisande.

Eva Tiby tar i en -rapport upp ett flertal faktorer som påverkar individers
grad av rädsla:
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Figur : Jämförelse mellan faktiskt våld på allmänna platser och rädsla för våld i olika köns-
och åldersgrupper. /. Procent. (,, s.).

✗ Bostadsort i större städer, med en befolkning på över   invånare, kän-
ner individer en högre grad av rädsla. Större städer har mera anonymitet och
kontaktnäten är inte lika starka som på mindre orter, vilket resulterar i att män-
niskor känner sig mindre trygga och därmed mera rädda.

✗ Stämningen i grannskapet påverkar om individer känner sig trygga eller inte.
Fler individer känner sig otrygga i bostadsområden med flerfamiljshus än i
områden som domineras av enfamiljshus. Om området är lugnt och beståen-
de av till största delen villor är det få som känner sig rädda. I områden som
är ”kända” för sin brottslighet, där det finns ungdomsgäng, klotter och drog-
missbrukare, vanligen i höghusområden, är det betydligt fler som känner sig
rädda och hotade. Det finns även en viss skillnad i utbildningsnivå. Generellt
sett så bor människor med högre utbildning i områden som anses som lugnare,
och de med lägre utbildning i höghusområden. Rädslan gör att många kvinnor
uppfattar sin närmiljö annorlunda än män. Kvinnors rädsla påverkas av att det
finns en formell och en informell kontroll över rummet. Den formella sköts av
polis, affärsinnehavare, konduktörer dvs de som har en anställning i det offent-
liga rummet, och därmed kontroll. Den informella kontrollen handlar om att
man kan lita på att sin omgivning ställer upp, om det skulle hända någonting.
Ett exempel kan vara att man vet att ens grannar håller ett vakande öga över
sitt hus när man är bortrest. Framförallt är den informella kontrollen väldigt
viktig för hur trygga kvinnor känner sig i sin omgivning.

✗ Personlig kännedom om brottshändelser och offer. Ju närmare man står händelser
och offret desto mer påverkas ens egen rädsla av händelserna. Detta påverkas
även om massmedia rapporterar mycket om våldsbrott, framförallt om de har
skett i ens närområde.

✗ Om individen själv har varit offer. De som någon gång har blivit utsatt för vålds-
brott, av varierande art, känner sig mer otrygga, och det gäller framförallt våld-
täkt.

✗ Sårbarhet, individer som känner sig sårbara, känner sig oftare räddare än män-
niskor som inte känner sig sårbara. Det kan handla om att individen känner sig
mindre och svagare än den tänkta våldsbrottslingen. Det är framförallt kvinnor
och äldre människor som känner på detta sätt. Sårbarhet kan också handla om
att man vet att man lever i närheten av potentiella gärningsmän, och det beror
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till allra största del på i vilket bostadsområde man bor. Ytterligare en form av
sårbarhet kan vara att individen tillhör en social grupp som är särskilt utsatt
för våldsbrott, t.ex. invandrare och homosexuella.

En människas rädsla har att göra med kunskap, att känna kontroll över situa-
tionen. Många kvinnor undervärderar sin förmåga att hantera hotfulla situationer.
De flesta kvinnor känner sig fysiskt svagare än män, men samtidigt ser de sig ock-
så sig själva som svagare än andra kvinnor. Det leder naturligtvis till en känsla av
utsatthet.

Konsekvenserna av våldsbrott påverkar graden av rädsla för brott. En yngre per-
son som utsätts för ett våldsbrott kan erhålla relativt lindriga skador, medan en
äldre person som utsätts för samma våldshandling kan få betydligt värre skador,
konsekvenserna blir därmed allvarligare. Det kan ses som en av förklaringsfak-
torerna till varför äldre kvinnor, som utsätts för minst brott, är den kategori som
är allra räddas för att bli utsatta och känner sig minst trygg i det offentliga rum-
met. Det handlar även om den egna sårbarheten och om möjligheten att försvara
sig. Kvinnor som haft en våldsam upplevelse är mer rädda. Åtminstone för en tid
efteråt. Det ger känslan av att det faktiskt ”kan hända mig”, vilket ökar känslan av
sårbarhet.

Det finns även ett klart samband mellan att individer känner sig rädda för att gå
ut om kvällarna och om någon person i området uppfattas som hotfull. I en under-
sökning som har genomförts i åtta olika Stockholms förorter visar att för individer
som inte anser att någon i området är skrämmande är endast % rädda för att
vistas utomhus under kvällstid. Av de individer som däremot upplever någon i sitt
närområde som hotfull så är % rädda för att gå ut under kvällen, och för perso-
ner som upplever ett flertal personer som hotfulla, två eller fler, uppgår siffran till
hela %. Att rädslan påverkas av att andra individer anses vara hotfulla visar sig
tydligt inte minst i Umeå, där många kvinnor upplever Hagamannen som ett stort
hot.

Förändringar i kvinnors livssituation påverkar hur rädda de är. Att flytta till en
ny stad leder till att individen känner sig mera sårbar, eftersom man tappar känslan
av kontroll när man inte hittar ordentligt. Även stora förändringar i relationer, som
att bli änka, leder till att individen ser sig som mer utsatt. Åldrande påverkar också.
När synen försämras och individen känner sig svagare känner man sig allt mer
sårbar. En betydande förändring är när kvinnor är gravida och skaffar barn. De får
därmed ansvar, inte bara för sig själv, utan även för andra. Och de blir rädda för
andras skull. Gravida kvinnor begränsar sin rörlighet och vistas inte lika mycket
som andra i det offentliga rummet. De går t.ex. sällan ut på pubar och krogar.
Därmed finns det inte lika mycket utrymme för gravida kvinnor i det offentliga
rummet, eftersom de inte utnyttjar det så mycket. Kvinnor är inte bara objekt
i rummet där de upplever restriktioner, de kan även aktivt producera och återta
rummet, dvs omforma de rådande restriktionerna.

Eftersom kvinnor är mera rädda än män för att bli utsatta för våld, anpassar
de sina aktiviteter för att minska risken och sin egen utsatthet, genom att undvika
områden som känns otrygga. Om kvinnors liv inte hade påverkats av rädsla kanske
statistiken hade sett annorlunda ut. När kvinnor ändar sin rörlighet eller sitt be-
teende p.g.a. rädsla för brott, minskar antalet attacker men risken för att bli utsatt
minskar inte. En aspekt på kvinnors utsatthet för brott, är att deras försiktighet och
begränsning i användandet av rummet, för med sig att kvinnor inte exponerar sig
för lika mycket våld som män.

Rädslan är i grunden socialt konstruerad och skapas genom varningar från fa-
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milj och vänner, medias bild, våld i filmer samt uppmaningar som ges för hur man
skall undvika brott. Råd som t.ex. att tjejer inte skall bli fulla, utan ha kontroll över
situationen hela tiden. Det anses normalt att vara rädd, och onormalt att gå ensam
överallt. Det är så allmänt accepterat att kvinnor är rädda, och därmed undviker
platser som anses farliga, att kvinnor som är modig och går överallt anses vara
dumdristiga. Detta spär på uppfattningen om att kvinnor skall vara rädda.

Hille Koskela har i artikel ”Bold Walk and Breakings” undersökt varför kvinnor
inte är rädda. Bold Walk innebär att kvinnorna sänder ut vibbar att de inte är räd-
da, genom att gå med bestämda steg, hålla huvudet högt och ta ögonkontakt med
mötande. Kvinnor som är rädda undviker vanligtvis ögonkontakt och böjer ned
huvudet. Att intala sig själv att inte finns någon anledning att vara rädd ökar själv-
förtroendet och ger kvinnorna mera kontroll över rummet. Vidare menar Koskela
att kvinnor som haft mycket frihet när de växte upp och vistats mycket utomlands,
har lättare att intala sig själv att det inte behöver vara rädda. De rör sig ute mycket
och använder rummet, och eftersom de hittar och känner rummet känner de sig
säkrare. Hemmiljön känns tryggare och det är lättare att vara modig i områden som
är bekanta. Kvinnor som inte sade sig vara rädda för att gå ut vistades ofta utom-
hus under kvällstid. Personer som inte vistas ute under kvällstid påverkas mer av
andras bild, exempelvis media, vilket leder till att de oftare är rädda. Den mentala
kartan påverkas alltså av andra, mer än den egna uppfattningen.

Kvinnor som inte ansåg sig rädda hade förtroende för andra. Och även om de
inte litade till fullo på att få hjälp tyckte de att platser med mycket folk kändes
tryggare än ödsliga.

Kvinnor som vistas mycket i det offentliga rummet får lättare att tolka signaler
om situationer är hotfulla eller inte, och framförallt för allt inte övertolka situa-
tioner till att verka farlig. Naturligtvis kan de inte tyda alla situationer, men ett
flertal. Den viktigaste faktorn för att kvinnorna ska kunna känna sig trygga, är att
de känner att de har kontroll över situationen.

. Varför kvinnor är räddare än män

Kvinnor utsätts för andra typer av våldsbrott än män, och det handlar mer om
sexuella övergrepp. Det finns ett starkt samband mellan den uppfattade våldtäkts-
risken och upplevd rädsla. Kvinnor ser säkerhet som någonting som både är sex-
uellt och fysiskt, medan män endast ser det som någonting fysiskt. I det offentlig
rummet får kvinnor sin privata sfär invaderat av okända män, i form av olika kom-
mentarer, visslingar och i bland en klapp på baken.

Kommentarer om kvinnors utseende kan påverka deras självuppfattning. Det
är alltså en rädsla för våld riktad mot kroppen som skapar en känsla av sårbarhet.
Elizabeth Stanko påstår att kvinnors rädsla för att bli utsatt för brott, är kvinnors
rädsla för manligt våldsamt beteende. ”Kvinnor antar att lokaliseringen av manligt
våld är ojämnt fördelad i tid och rum”, och därmed blir hotbilden diffus och den
blir inte lokaliserad till ett fåtal platser i rummet, utan jämt fördelad över hela.

Flickor varnas mer för faror än pojkar. Både av samhället och av föräldrar. Var-
ningarna som ges flickor är ganska generella och vad de egentligen varnas för är
relativt oklart. Exempelvis varnas det för okända män. Eftersom hotbilden är så
pass oklar blir rädslan också generell.

Utbildning och inkomst har alltså ett indirekt samband med rädsla. Graden av
rädsla påverkas av bostadsområdet, och inkomsten påverkar var man bor men även
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vilken hjälp som finns att tillgå efter ett eventuellt övergrepp. En högre inkomst
ökar möjligheten att få professionell hjälp med bearbetning av rädsla. I dag har
män det generellt sett bättre ställt ekonomiskt än kvinnor.

Kvinnors rädsla är kopplad till maktrelationer och strukturer i samhället, och
eftersom kvinnors rädsla framförallt handlar om rädsla att bli utsatt för sexuellt
våld, hör det alltså ihop med sociala relationer mellan könen.

Carina Listerborn sammanfattar kvinnors rädsla på följande vis: den grundar
sig på i hur hög grad kvinnorna upplever sig som fysiskt sårbara, hur stor sanno-
likheten för att de ska bli utsatta för sexuellt våld, beräknande utav konsekvenser,
utbildning, ålder och civil status.

. Att leva med rädslan

Att vara rädd är i sig inte någonting negativt. Det negativa är när rädslan inskrän-
ker individers val och påverkar deras handlingar. Rädslan för våld bör ses som ett
socialt problem i sig. Den inskränker kvinnors rörelsefrihet och är ofta en stress-
faktor.

Kvinnor som är rädda undviker att vistas själv i ”farliga områden”, vid tillfällen
som de inte känner sig trygga, då i synnerhet på kvällar. De blir då mer eller mind-
re beroende av en följeslagare och hamnar därmed i en sorts beroendeställning.
”Kvinnor upplever att de inte har kontroll över sin situation och för att återfå kon-
trollen utvecklar de olika strategier för att motverka sin rädsla”. Det kan handla
om allt mellan att hålla nycklarna mellan fingrarna, att på förhand ta reda på vilken
väg man ska gå för att slippa stanna och fråga om vägen till att beväpna sig med
överfallslarm.

Det är de små ritualer som kan leda till att människor känner sig mindre rädda.
De kan ske i hemmet, i det offentliga rummet eller på arbetsplatsen, och genom-
förs som en sorts säkerhetsåtgärd. Ritualerna kan ofta bilda nya vanor. Vissa vanor
skapas genom att individer erhållit tips på olika säkerhetsåtgärder och vilka har
kommit att uppfattas som sunt förnuft, och förs därför över till yngre generatio-
ner. Det är betydligt vanligare att kvinnor utför olika åtgärder än män, för att på
så vis kunna känna sig trygga. Åtgärderna varierar också kraftigare än för män.

Kvinnor lär sig att ignorera anmärkningar, uppskatta situationer, överblicka gatan.
Hon lär sig att kontrollera sin hållning och gångtakten.

För hur kvinnor skall bete sig och tolka situationer i urbana områden har be-
greppet ”street smart” myntats. Det innebär att man tyder signaler, att gå långt ut
på trottoaren, att undvika områden som anses vara osäkra, att inte ta genvägar på
dåligt belysta gator osv.

Efter denna genomgång om forskningen runt kvinnors rädsla för våld, har jag
kompletterat min studie med några djupintervjuer, detta för att erhålla en ökad
förståelse för ämnet.

Denna teoridel kommer att fungera som bakgrund och referensram för mina
intervjuer.
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. Rädslans gestaltning

I detta kapitel kommer jag att utifrån intervjuerna redogöra för hur rädslan för
brott kan påverka kvinnors liv, samt hur de anpassar sin vardag för att undvika eller
minimera rädslan. Utifrån de intervjuade kvinnornas berättelse kommer jag att
beskriva hur de uppfattar och anser att rädslan påverkar dem. Kvinnorna har i sina
berättelser lyft fram olika erfarenheter, situationer och platser som de förknippar
med en känsla av otrygghet. De har även berättat om sina olika vanor och olika
sätt att hantera rädslan. Syftet med denna redogörelse är att lyfta fram de mönster,
som jag tycker mig uppfatta i de olika intervjuerna. De enskilda berättelserna kan
handla om situationer eller beteenden som ingen av de andra kvinnorna nämner,
men trots det kan de enskilda berättelserna ha gemensamma drag med de övriga
berättelserna.

Jag har använt mig utav Grounded Theorys syn på hur det insamlade datama-
terialet ska bearbetas. Här har jag genom att organisera intervjuerna försökt hitta
företeelser som återkommer i kvinnornas berättelser. Dessa har jag försökt sam-
manfatta i olika teman. Denna sk. ”öppna kodning” har jag sedan valt att använda
som rubriker. De olika teman som jag vill belysa kommer jag att presentera med
olika citat, samt en kortare diskussion runt dem. Dessa olika teman har jag sedan
använt som bakgrund till de begrepp jag presenterar i analyskapitlet. Anledningen
till att jag här valde att använda den ”öppna kodningen” som rubriker är att det ger
en första reflektion om innehållet, som sedan förklaras mer ingående.

Under intervjuernas gång uppstod det lite funderingar kring begreppet rädsla
och då framför allt rädsla för våldsbrott. Det är ett väldigt komplext begrepp och
kan mycket väl ha olika laddning för olika personer. Vid ett flertal tillfällen upp-
fattade kvinnorna begreppet rädsla som för starkt uttryck och för värdeladdat. De
valde i stället att använda begrepp som obehaglig, för att beskriva den känsla de
kunde uppleva i vissa situationer.

. Jag är inte rädd, men. . .

Kvinnorna som jag har intervjuat uppfattar inte sig själva som särskilt rädda. Det
handlar mer om vissa situationer, platser eller tidpunkter som de uppfattar som
obehagliga.

”Jag går inte konstant omkring och är rädd, utan det handlar mer om en obehags-
känsla som jag kan få i vissa situationer”.

Även för de kvinnor som i början av intervjun sa att de inte var rädda för att
bli utsatta för brott, kom helt plötsligt på vanor som tydligt kunde kopplas till att
de var rädda för att bli utsatta för våld. När vi diskuterade runt ämnet, och de
själva fick tid att reflektera, kom de på handlingar som de utförde för att känna sig
säkrare, och att de undvek vissa platser. Det rörde sig om vanor som har kommit att
uppfattas som självklara, och därmed krävdes det ingen eftertanke när de utfördes.

. Tillfällen av obehag

De flesta kvinnorna uppfattade Umeå som en relativt trygg stad, i förhållande till
många andra städer de vistats i, och ansåg att de egentligen kände sig trygga här.

”Jag känner mig säkrare här i Umeå, än t.ex. i Stockholm”, ”Här i Umeå är det lugnt.
Det känns som om man kan gå ut när som helst och göra vad som helst utan att det
händer någonting”.

. Rädslans gestaltning 



De områden som kvinnorna uppfattade som hotfulla, var uteslutande folktom-
ma platser, som t.ex. bakgator, ödsliga parker osv. Det handlade även om platser
som dominerades av berusade män, eller ungdomar.

”Jag blir nog kanske lite misstänksam om det bara finns ett killgäng på ett ställe, och
då går jag hellre en lite längre väg, för att gå runt dem”.

”Jag kan inte peka ut några särskilda områden som jag tycker känns obehagliga. Det
handlar mer om olika situationer. T.ex. om det kommer ett gäng berusade killar,
men det varierar och är inte direkt förknippat till platser”

Det är inte alltid platser som uppfattas som obehagliga. Det kan i många fall
mer handla om situationer, som kvinnorna inte känner att de har full kontroll
över. Beroende på den rådande situationen uppfattas rummet olika.

Flera av respondenterna har vistats mycket i Stockholm, eller varit bosatta där
under en längre tid. De känner sig mindre säkra i Stockholm, än i Umeå, och där
finns det mer distinkta områden som upplevs som hotfulla.

”När jag är i Stockholm så undviker jag helt tunnelbanan efter klockan elva på kväl-
len, och jag skulle aldrig gå ned på plattan ensam”

Det förklarar de med att Stockholm är så pass segregerat, och olika områden
skiljer sig mer år. Därför är det också lättare att urskilja och undvika platser där det
vet att det begås flest våldsbrott.

De yngre kvinnorna som jag har pratat med sa att de undviker de parker som
ligger i centrum. Dessa områden undviker de enbart på helgerna om de går ensam
p.g.a. att grönområdena då

”ockuperas av fulla ungdomar, och det känns tryggare att gå en liten omväg runt i
stället för rakt igenom”.

Flera av kvinnorna nämner att de tycker att parker kan kännas obehagliga när
det är mörkt.

”Parker känns obehagliga, p.g.a. att det finns träd och buskar att gömma sig bakom”.

De anser att de egentligen aldrig behöver gå igenom någon park på kvällen.
Det ligger inte inom deras vanliga färdväg, så den största anledningen till att de
inte vistas i parker är egentligen inte att de undviker dem, utan att det faller sig
naturligt.

Själva centrum uppfattas som ett tryggt område.

”Gågatan är upplyst och det är ganska mycket folk i rörelse där”.

De som uppger att de känner sig lite rädda i vissa situationer, är det bara under
kvällstid. Att vara ute under dagstid känns helt säkert för alla de kvinnor jag har
pratat med och då rör de sig helt obehindrat.

”Jag är inte direkt rädd, utan jag är mer på spänn på kvällen, under dagen känner
jag ingenting”.

”Det känns tryggare när det är ljust och under dagstid så är det även mera folk i
rörelse”,

”Under kvällstid kan det ibland kännas obehagligt att vistas på offentliga platser,
om jag är ensam”.

Att det kan kännas obehagligt under kvällstid förklaras med att det är färre män-
niskor ute, men även med att det är andra grupper ute under kvällstid. Under dagen
domineras staden av människor som handlar och arbetar, men under kvällen, och
då framför allt på helgerna, är det andra grupper som dominerar.

”Under kvällstid är det andra sorters människor där, andra grupper”





Det är inte enbart tidpunkten på dygnet som har för hur ett område uppfattas.
Det varierar även beroende på vilken säsong det är. Meningarna går där lite isär.
Två av kvinnorna känner sig mer misstänksam under sommaren eftersom ”det är
mer folk i rörelse och det är trevligare att stå i bakhåll, ljuset lockar fram dårarna”.
De övriga kvinnorna känner sig tryggare under sommaren, just p.g.a. att det är
mera människor i rörelse. Det finns även andra faktorer än ljuset och värmen som
påverkar uppfattningen om hur tryggt ett område är, under olika tidpunkter på
året.

”Cykelvägen mellan universitetet och Ålidhem känns tryggare under terminerna,
när det är många som ska till och från universitetet”.

”Det är inte direkt områden som jag tycker känns obehagliga, snarare platser. Till
exempel vägar genom skogen, eftersom. att de är dåligt upplysta och skogen runt
ger dålig sikt och det har även hänt saker där”

Uppfattningen om hur tryggt ett område känns vid olika tillfällen påverkas även
av vilken veckodag det är. I allmänhet verkar det tryggare under vardagskvällarna,
när staden inte domineras av berusade människor. Denna påverkan är inte särskilt
stark. Det har nog mycket att göra med att det är betydligt vanligare att man är ute
betydligt senare på helgerna än under veckodagarna.

”Om man tänker att det är fulla människor som kan attackera en, så är det större
chans att det ska hända någonting på helgerna, fast om man går och inbillar sig
saker och skrämmer upp sig själv så tänker man ju inte att: nu är det måndag, så då
är det ingen fara”

Samtliga kvinnor ansåg att de situationer som de upplevde som obehagliga kän-
netecknades av att det inte fanns andra människor i närheten, att de var dåligt upp-
lysta och att de var ensamma.

. Rädslan för våldtäkt

De kvinnorna var rädda för var framför allt att bli våldtagen. De tror att gärnings-
mannen i sådana fall skulle vara en ökänd förövare.

”Jag är nog rädd för en situation jag inte skulle kunna behärska, att någon skulle
hota mig med vapen, att jag skulle bli våldtagen. Att bli rånad är jag inte särskilt
rädd för”.

”Det är svårt att definiera vad jag är rädd för, det är mer en allmän obehags känsla,
det är väl våld helt enkelt. Det är nog inte för att bli rånad, utan det är nog snarare
att få ett slag i huvudet”.

”Jag är inte direkt rädd för att bli rånad, snarare är det för att bli våldtagen”

”På något vis så känns det som att risken för att bli rånad inte är lika stor som att
bli våldtagen, och framför allt så tror jag att jag skulle klara av det bättre än om jag
blev våldtagen”

Under samtliga intervjuer så nämnde kvinnorna Hagamannen som någon som
de var rädd för, och han var i många fall förklaringen till varför de var rädda över-
huvudtaget. Kvinnorna uppgav att det var all uppståndelse och rapportering runt
omkring Hagamannen som hade haft störst påverkan på deras rädsla för att bli
utsatt för brott.

”Tidigare var jag inte rädd alls, utan det började just vid Hagamannen”

”Rapporteringen av Hagamannen och framförallt all ryktesspridning om honom
har gjort mig mera rädd och vaksam”

. Rädslans gestaltning 



. Skapandet av rädslan

Få av kvinnorna jag pratade med hade råkat ur för någon våldsam händelse. Några
av kvinnorna avfärdade mindre incidenter och olika former av trakasserier med
att det inte var någonting som satt några spår. Två av kvinnorna berättade om
händelser som inträffat för många år sedan, där det egentligen inte förelåg något
direkt hot, men som trots det har satt starka minnen.

”Det var en sen kväll när jag skulle gå hem, över Tegsbron, och det gick en man efter
mig, och när jag ökade takten så ökade han, när jag saktade in så saktade han in, och
när jag efter bron vek av så vek han också av. Han följde efter mig en lång stund, och
jag blev så pass rädd att jag stannade, och då kom han fram till mig och sa: jag vill
bara tala om att du går väldigt vackert. Och jag som hade varit beredd att slå ned
honom.”

”När jag bodde i Stockholm så blev jag förföljd av en man, några kvällar i rad. Det
var väldigt obehagligt. Till sist så vände jag mig om och stirrade på honom och då
gav han sig i väg”.

Endast en av kvinnorna har blivit överfallen, men hon hade tur och kom undan.
Detta skedde under en längre utlandsvistelse, och även om det påverkade henne
mycket känner hon sig fortfarande relativt trygg i Sverige, och kopplar mer sin
känsla av otrygghet till landet hon bodde i och situationen hon då befann sig i.

”Denna händelse gjorde mig väldigt medveten om min egen sårbarhet”

Den enskilt största faktorn som påverkat kvinnornas uppfattning är Hagaman-
nens dåd, rapporteringen om honom i media och framför allt all ryktesspridning.
Alla kvinnorna har blivit mera medveten om att det faktiskt kan” hända saker” i
Umeå. Det ledde till att de började kontrollera varandra inom bekantskapskretsen,
så att ingen skulle ta sig hem ensam. Många uppger att varningar från bekanta un-
der perioden när rapporteringen var som intensivas, har påverkat dem mycket och
bidragit till att de blev ännu mer rädda.

”Varningar från bekanta har haft stor betydelse för mig, man håller på sätt och vis
koll på varandra”

”På jobbet kunder mina arbetskamrater säga: Har du parkerat bilen där? Passa dig
för Hagamannen, visserligen sas det lite på skämt, men med en allvarlig underton”

En av kvinnorna har flyttat till Umeå relativt nyligen, efter den intensivaste rap-
porteringen om Hagamannen, och hon uppger att hon naturligtvis känner till vad
som har hänt, men hon har själv inte påverkats nämnvärt av det. Hon fick barn för
mindre än ett år sedan och anser att det är den händelse som har påverkat hennes
uppfattning allra mest.

”På sätt och vis är jag mer rädd nu, för om det händer mig någonting, så får min son
växa upp utan sin mamma. Jag tänker ett steg längre nu. Förut så tänkte jag bara på
mig själv och jag kunde göra saker utan att tänka på konsekvenserna. ”

Media, och då inte enbart nyhetsrapportering, utan även filmer och  program
har påverkat och bidragit till kvinnornas rädsla. Det har även påverkat kvinnornas
bild om vad de skulle bli utsatta för om de blev överfallna.

”Jag har nog blivit påverkad av media. Inte bara av nyheterna, utan även av filmer.
Om kvinnor blir överfallna i en film så avslutas det i regel med en våldtäkt”.

En av kvinnorna som har varit yrkesverksam i många år och kommit i kontakt
med brottsoffer dagligen i sitt arbete. Hon säger att de historier som brottsoffren
berättar egentligen inte har påverkat henne så mycket, utan det är snarare mängden
berättelser som har bidragit till att hon känner sig mindre trygg idag än för tjugo
år sedan. Samtidigt som denna kontakt via arbetet har ökat hennes rädsla, har den
också bidragit till att hennes bild av hur allvarlig en situation är påverkats. Med
sin dagliga kontakt så avskärmas hon lite och gränserna för vad som uppfattas som
hemskt har vidgats.





”Jag har kommit i kontakt med människor som har varit utsatta för fruktansvärda
saker via mitt arbete. Deras berättelser har, eftersom jag hört så pass mycket som
är väldigt grovt, gjort att jag kanske bagatelliserar vissa händelser som skulle vara
väldigt traumatiska för andra”.

En kvinna i -års åldern, som under en period arbetat som volontär har en
liknande uppfattning. Hon kom i sitt arbete i kontakt med människor som hade
det väldigt dåligt ställt. Landet är fattigt och hon såg många, framför allt barn, som
blev illa behandlade, och hon kom i kontakt med många obehagliga situationer.
Även hon anser att hon har fått en högre toleransnivå till saker och ting, även hot-
bilder. Sedan hon kom tillbaka till Sverige, så sätter hon sin nuvarande situation i
förhållande till hur det var där, och där hade alla det så pass mycket sämre.

”Sedan jag kom hem så tror jag inte att jag skulle påverkas lika mycket om det hände
mig någonting, som innan jag åkte. Jag skulle sätta det i relation till hur människor-
na har det där. De har de jobbigt hela livet och för dem är det många gånger vad de
kan vänta sig. Så jag hoppas att om det hände mig någonting så skulle jag tänka att
jag har det ändå så pass mycket bättre än människorna där”.

Dessa två berättelser tydliggör att vid en ökad kontakt med offer för våld kan
”toleransnivån” till vad som uppfattas som hemskt vidgas. Att man sätter händelser
i relation till andra, betydligt värre, kan leda till att upplevelser och konsekvenser
av företeelser bagatelliseras.

Att ha vistats mycket utomlands kan samtidigt öka rädslan, då det kan öka med-
vetandet om vad som kan hända och vilka konsekvenser det har.

”Jag har vistats mycket i  och där är de nästan överdrivet medvetna om säkerhet
och att det är farligt för kvinnor att vara ute på kvällen. Det har gjort mig mer
medveten om mitt beteende, och den försiktighet som jag hade där, har jag fört
med mig tillbaka till Sverige”.

. Att lära sig leva med rädslan

Kvinnornas eftergifter i sina liv för att känna sig säkra, är inte särskilt stora eller
omfattande. Deras rörelsefrihet påverkas minimalt, och det handlar mer om att de
planerar så att de kan röra sig som de vill. Ingen av dem anser att de är så pass
rädda för att det ska hända dem någonting, att de väljer att avstå från aktiviteter
som de vill delta i.

Vid intervjuerna kom det ändå fram två olika exempel på tillfällen där två av
respondenterna uppger att de hade stannat hemma p.g.a. att de kände att det var
obehagligt att gå ut under kvällstid.

”När jag var yngre och bodde hemma hos mina föräldrar, så bodde vi en bit utanför
själva centrum och jag tyckte att det var väldigt obehagligt att åka hem ensam, så nå-
gon gång hände det att jag valde att stanna hemma. Men inte om det var någonting
särskilt, som jag verkligen ville göra”.

”När jag studerade utomlands, så fanns det i staden jag bodde i mycket invandrare,
och det var framförallt en folkgrupp som behandlade kvinnor illa. De kunde stå
hela dagar i ett gathörn och skrika hora efter alla tjejer som gick förbi. Från början
så tog jag åt mig, men till sist så slutar man lyssna. I den staden kunde det kännas
osäkert att gå ut som ensam tjej.”

Här i Umeå var det ingen av kvinnorna som ansåg att de begränsades i sina
aktiviteter p.g.a. rädslan. Om det var en situation som de trodde skulle bli obehaglig
planerades den bort, genom samordning med bekanta för att få sällskap eller val av
mötesplatser till områden där det är mycket folk i rörelse. Det kunde också handla
om att välja att gå hem tidigare än de hade tänkt sig, för att inte behöva gå ensam.
Istället för att begränsa aktiviteterna anpassades och utformades de.

Flertalet av kvinnorna uppger att de använder olika färdvägar beroende på vil-
ken tidpunkt på dygnet det är.

. Rädslans gestaltning 



”När jag bodde på Teg så är det väldigt fint att gå strandpromenaden och gå över
den gamla bron, men där gick jag aldrig under kvällen, utan då valde jag att gå den
mer upplysta vägen genom centrum”

”Om jag har varit på universitetet sent på kvällen, så cyklar jag inte den kortaste
vägen, cykelvägen genom skogen, eftersom den är dåligt upplyst. Jag väljer i stället
att cykla runt, via lasarettet. Jag väljer en lite längre väg som känns tryggare”

”Innan rapporteringen av Hagamannen så tänkte jag aldrig på vilken väg jag tog,
utan jag kunde gå hem när det var mörkt. Då gick jag den närmaste vägen, via
Skogis. Det gör jag fortfarande när det är ljust, men när det är mörkt och jag går
ensam hem, så går jag istället via Universum, och följer bilvägen hem. Där är det
mera upplyst och mera trafik”

”Nu tänker jag inte längre på att välja olika vägar. När jag bodde på Tomtebo, där det
fanns två vägar att välja på och när det var som mest intensivt med rapporteringen
av Hagamannen så gick jag aldrig skogsvägen, utan valde den andra, som var bättre
upplyst”

På kvällen, framför allt när det är mörkt ute påverkas valet av väg av andra saker
än under dagen. På dagstid tar kvinnorna den kortaste vägen, prioriterar att det tar
så kort tid som möjligt. Under kvällen är tidsvinsten inte längre högsta prioritet,
utan det är säkerheten. Det är därför vanligt att kvinnorna väljer en längre väg och
förlorar därmed lite tid, men ökar säkerheten.

Alla har ”små vanor” som genomförs för att de ska känna sig tryggare. Ibland
kan de vara så pass små åtgärder att de inte riktigt själv är medveten om dem. Alla
strategier handlar egentligen om att kvinnorna känner att de får mer kontroll över
situationen, och därmed känner de sig självsäkrare. De intervjuade kvinnornas oli-
ka strategier varierade kraftigt och alla hade sina personliga vanor. De strategier
som återkom var t.ex. att ta en mer upplyst väg och undvika att gå hem ensam sent
på kvällen, att i vissa lägen intala sig själv att det inte är någon fara för att på så vis
känna sig tryggare. Andra vanliga strategier var att välja att cykla istället för att gå,
och att kvinnorna låser dörren i fall de är ensamma hemma.

Att inte gå ensam har naturligtvis den största effekten på hur trygg man känner
sig. Det behöver inte handla om att ha en annan vuxen med sig utan ett barn i en
barnvagn eller en hund ökar också känslan av trygghet.

De personliga vanorna skiljer sig mer. Det handlar om allt från att ha nykelknip-
pan i handen för att kunna kasta den i ansiktet på en eventuell förövare, ”Jag har
nyckeln så att den syns lite, så att den ser ut som en kniv”. Det har också nämnts exem-
pel som att ha hårspray i väskan, en gaffel i fickan, och om att köpa överfallslarm.
Att prata i mobiltelefonen när man passerar områden som känns otrygga, att ha
mobiltelefonen i handen med ett telefonnummer uppe, så att det bara behövs en
knapptryckning i fall någonting skulle hända kan även det ge en ökad trygghet.

”Jag kan tänka var på vägen jag går, inte på sidan utan mer i mitten känns tryggare.
När jag går runt gathörn så går jag också en bit ut ifrån husväggen, i fall det skulle
stå någon där bakom”.

”Jag vill inte anpassa mitt beteende och tycker inte att jag har gjort det. Men visst
har jag ett larm på nykelknippan och jag är mer på min vakt under kvällstid”

En av kvinnorna berättar att på hennes förra arbetsplats, som låg centralt i
Umeå, hade hon ingen möjlighet att parkera bilen i direkt anslutning till arbets-
platsen. Hon valde i stället en parkeringsplats, en kort bit därifrån, och som var
ganska billig. De dagar hon visste att hon skulle arbeta sent, valde hon att under
eftermiddagen, parkera om bilen, så att när det sedan var mörkt ute behövde hon
inte gå så lång väg och därmed undvek hon att känna sig otrygg. Hon blev därmed
tvungen att lämna sin arbetsplats, och utföra en handling enbart för att hon ska
kunna känna sig trygg.





. Att våga vägra vara rädd

Den enda av kvinnorna som uppgav att hon inte tog olika vägar beroende på tid-
punkt, gör det inte p.g.a. av att hon anser att hon ska kunna åka överallt, När hon
går igenom områden som uppfattas som obehagliga blir hon istället mer på sin
vakt,

”sinnena skärps och jag kollar mig omkring, pejlar situationen”.

För henne är det viktigt att känna att hon kan vistas överallt. Hon har tagit
kontroll över rummet.

. Den förväntade rädslan

Att kvinnor är rädda för att bli utsatta för våld tycks uppfattas allt mer som ett
normalt beteende. Samtliga kvinnor i min studie ser denna utveckling, och upp-
fattar det i sig som någonting negativt. De vill inte att det ska vara så, men de anser
samtidigt att det inte är så mycket de kan göra år det.

”Jag tycker inte att det är bra att det håller på att ske en normalisering av kvinnors
rädsla, och visst tycker jag att man kan bli upprörd över det, men samtidigt så finns
det så många saker som är betydligt mycket värre som man kan bli upprörd över”.

”Visst kan jag bli arg över att man bör tänka sig för, att man inte riktigt kan gå
överallt och göra vad man vill, men varför ska man ta några risker. Att gå om kring
och ta risker ser inte jag som någon sorts manifestation, utan det är ju bara dumt”.

”Det uppfattas nästan som normalt att kvinnor är rädda idag och man förväntas
tänka på att vara försiktig, t.ex. så bör inte kvinnor bli för berusade, utan man ska
hela tiden ha kontroll över situationen. Visst kan det vara bra att vara på sin vakt i
vissa situationer, men inte ska man behöva vara det hela tiden, för det kan leda till
en sämre livskvalitet”

”Ibland kan man nästan bli förbannad över att man inte ska våga gå hem själv”

Uppfattningen om att kvinnor ska tänka sig för, att de ska använda sitt ”sun-
da förnuft”, blir allt starkare. Visst väcker det många känslor hos de intervjuade
kvinnorna, men samtidigt accepterar, och delar de i viss mån, denna uppfattning

. Kvinnors rädsla och männen

Alla tror att om det finns människor runtomkring så skulle de gripa in och hjälpa
till om det hände någonting, och de var i behov av hjälp. Och det är framför allt
män som de tror ska ingripa. Kvinnornas bild av mannen blir tudelad, både som
beskyddare och som förövare.

”Om det skulle hända någonting så tror jag att en kille skulle gripa in mera hand-
gripligen, medan en tjej skulle försöka tillkalla hjälp”. ”Efter Hagamannen så tror
jag att män är mer uppmärksamma för att skydda tjejer”.

”Killarna här i Umeå har blivit mer uppmärksamma efter Hagamannen. De går
gärna en omväg för att man ska slippa gå hem själv. Samtidigt vill man inte vara till
besvär och inte behöva be om sällskap hem”.

”Jag tycker att killarna blev lite överbeskyddande, det bildades nätverk för män, som
sa att alla män är inte som Hagamannen. De slog sig för bröstet och sa att vi kan
minsann skydda våra kvinnor. Könsrollerna kom fram ganska tydligt, det handlade
om att skydda kvinnan som var hjälplös, och inte kunde ta vara på sig själv”

. Rädslans gestaltning 





. Rädslans effekter

I det här kapitlet kommer jag att föra en diskussion runt mina frågeställningar,
samt att belysa och sammanfatta de begrepp som har genererats ifrån intervjuerna.
Det är den selektiva kodningen som ligger till grund för de begrepp som jag pre-
senterar i det här kapitlet. Genom begreppen har jag försökt att fånga det centrala
i olika sammanhang och företeelser.

Jag inleder kapitlet med att presentera begreppen, för att sedan övergå till en
diskussion om rädsla kopplat till tidsgeografins restriktionsbegrepp.

Få kvinnor har varit utsatta för någon händelse som kan uppfattas som hot-
full. Statistika undersökningar från  visar också att det är endast en procent av
befolkningen i åldern – år, som uppgav att de både känt oro och drabbats av
någon form utav våld (Se avsnitt . Rädslan för brott). Detta visade sig också i in-
tervjuerna. Få av kvinnorna hade råkat ut för någon våldsam situation. Trots det
upplevde kvinnorna i min underökning någon form av rädsla.

. Platsens underordnade betydelse

Den rädsla som kvinnorna upplever är en elastisk rädsla som kan variera kraftigt.
Den är till viss del förknippad med olika platser, men framförallt så är den situa-
tionsbunden, och varierar beroende på tid och plats, men även beroende på vilka
människor som befinner sig runt omkring vid en given tidpunkt. Därför kan det
vara svårt att kartlägga vilka platser som upplevs som obehagliga, eftersom det är
fler faktorer än enbart lokalisering som spelar roll.

De situationer som kvinnorna beskriver att de upplever rädsla för brott kän-
netecknas av att de är ensamma. Antingen att de går ensam, eller att det inte finns
andra människor närvarande. Om det inte finns andra runt omkring så kan de inte
räkna med att någon ska komma och hjälpa dem om det händer någonting.

. Den förändrade riskbedömningen

Kvinnornas rädsla för att bli utsatta för våld i Umeå tycks ha förändrats markant
under bara några år. Det går en klar gräns för riskbedömning före och efter Haga-
mannen. Innan Hagamannens överfall, var det färre som tänkte på att de kunde
bli utsatta för våld i det offentliga rummet. De flesta rörde sig obehindrat i staden
under kvällstid, och det spelade ingen större roll om de hade sällskap eller inte. Un-
der den perioden som Hagamannen förgrep sig på sex kvinnor, fick det en enorm
uppmärksamhet. Människor blev medvetna om vilka risker kvinnorna utsatte sig
för om de gick ensamma, och ”hela stan” blev engagerad i att göra staden säkrare
för kvinnorna. När fokuseringen var som störst, var kvinnorna också som räddast,
och ett flertal införskaffade larm för att skydda sig själv. Få kvinnor gick ensam
hem en sen kväll, dels p.g.a. att de var rädda, men även p.g.a. att omgivningen inte
riktigt accepterade sådant beteende. Bekanta kollade varandra, och såg till att alla
hade sällskap.

Idag så har debatten om Hagamannen lagt sig, men den är långt ifrån glömd.
Kvinnorna som jag har intervjuat anser sig inte lika rädda i dag som under perioden
då överfallen skedde, men de är mer medvetna om sin egna sårbarhet, än de var
innan. Rädslan har minskat, men har inte gått ned till den nivå den var på innan
Hagamannen dåd. Det beteendet som skapades under perioden men överfall finns
fortfarande kvar, även om det i dag mest sker på rutin. Tiden efter Hagamannen
präglas av en ökad medvetenhet hos kvinnorna i Umeå och i viss mån av en ökad

. Rädslans effekter 



rädsla. Det tyder på att den ökade medvetenheten kommer att finnas kvar under
en väldigt lång period.

. Det förändrade vardagslivet

Kvinnorna anser sig egentligen inte vara särskilt rädda för att bli utsatta för våld.
Trots det har samtliga olika vanor, som hjälper dem att känna sig tryggare. Dessa
vanor, strategier, kan variera kraftigt, men det finns också beteenden som åter-
kommer hos de flesta. De personliga strategierna varierar för alla. Det kan röra sig
om vanor som ger kvinnorna en ökad självkänsla. Dessa vanor är väldigt person-
liga, och skulle mycket väl kunna vara verkningslösa för andra kvinnor. Det finns
mängder av exempel på individuella strategierna eftersom de variera för kraftigt
för olika kvinnor. Det kan handla om att ha hårspray eller en pepparburk i väskan,
en gaffel eller skiftnyckel i fickan, eller om att köpa överfallslarm. Att prata i mo-
biltelefonen när man passerar områden som känns otrygga, att ha nycklarna redo
att kasta och att intala sig själv att det inte finns någon anledning att vara rädd,
att röka en cigarett för att lugna ned sig själv, är andra exempel som har nämnts
under intervjuerna. De utvecklar småvanor, som inte innebär några större föränd-
ringar i deras liv, men trots det är det inskränkningar som sker enbart p.g.a. av att
kvinnorna inte känner sig trygga.

Det finns också kollektiva strategier, som återkommer ett flertal av kvinnorna.
Dessa har blivit så pass allmänt accepterade strategier att de har kommit att upp-
fattas som sunt förnuft, och i viss mån som en kvinnlig beteendenorm. De handlar
om att kvinnor undviker att gå hem ensam en sen kväll, och om att välja en väg som
känns säker, dvs där det är mera människor i rörelse och som är bra upplyst. Valet
av väg sker beroende på vilken tidpunkt på dygnet det är, och kvinnorna anpassar
sitt beteende på kvällstid.

Både de allmänna och de personliga strategier som kvinnorna i Umeå har, ut-
vecklades under den period då rapporteringen om Hagamannen var som inten-
sivast. Visst fanns de innan också, men långt ifrån lika omfattande och utbredda
som de är idag. Kvinnorna lärde sig under den perioden ett beteende, som sitter
kvar än idag, trots att de inte längre är lika rädda för att bli utsatta för någon form
av våld, som de var för ett år sedan. Liksom den ökade medvetenheten, kommer
det ändrade beteendet att finnas med långt fram över i tiden.

. Den förändrade inställningen

Ett flertal av respondenterna har på något sätt kommit i kontakt med en mind-
re trygg tillvaro, antingen genom resor till fattiga länder eller via sitt arbete här i
Sverige. Dessa kvinnor anser att de har fått en ökad toleransnivå till hur de uppfat-
tar olika situationer. De anser inte längre att små företeelser är någonting att haka
upp sig på, och ställer händelser som de upplever eller som någon i deras bekant-
skapskrets har varit med om i relation till andra, värre, händelser. De situationer
de kommer i kontakt med uppfattas som mindre traumatiska, än de gjorde innan
kvinnorna kom i kontakt med den mindre skyddade tillvaron. De kan känna att de
bagatelliserar händelser som andra i deras omgivning kan uppfatta som hemska och
traumatiska. Att samhällets attityd till våld tänjs är inte någon positiv utveckling.
Samtidigt kan det hjälpa kvinnorna att handskas med vardagssituationer, som de
annars skulle ha uppfattat som obehagliga. Det bidrar till att de är mindre rädda,
och får en sorts distans till sin rädsla, och därmed blir den mer lät hanterlig och
enklare att övervinna.

Att kvinnor använder olika strategier för att öka sin säkerhet och känna sig tryg-
gare, blir allt mer accepterat. Kvinnorna jag intervjuat uppfattar det som att det tas
för givet att de ska vara lite rädda. Denna uppfattning växte fram i samband med





Hagamannens överfall, och trots att det var över ett år sedan den senaste våldtäk-
ten ägde rum, förväntas denna rädsla sitt i. Kvinnorna känner att det uppfattas allt
mer som en norm, att kvinnor ska vara rädda, eller åtminstone vaksam och försik-
tiga när de vistas utomhus under kvällstid. Denna utveckling, där kvinnors rädsla
för att bli utsatt för våld betraktas som sunt förnuft, kan mycket väl skapa en ökad
rädsla. När det sker en normalisering av rädslan, och omgivningen förväntar det sig
av kvinnorna, kan det förvränga hotbilden. Det är lätt att uppfatta situationer som
mer hotfulla än de i själva verket är.

Kvinnorna som vid början av intervjun sa att de inte ansåg att de var rädda,
kom under intervjuns gång på vanor som de anpassat efter sin rädsla.Det tyder på
att de genomförde så pass små förändringar, småvanor, att det kändes som att de
inte anpassade sina liv. Det handlar nog även om att de inte vill anpassa sig utan de
vill känna att de kan göra allt de vill, att de har kontroll över sina liv.

Tiden efter Hagamannens dåd präglas av att kvinnorna är mera medvetna om
sin sårbarhet, och därmed också räddare. Eftersom man kan se en tydlig gräns
mellan kvinnornas riskbedömning före och efter Hagamannen, är det tydligt att
rädslan skapades under den perioden. Kvinnorna upplevde det som att det som
bidrog till skapandet av rädslan var mediernas bild, men framförallt var det bekan-
tas varningar som hade den största påverkan. Det är alltså en socialt konstruerad
rädsla. Denna rädsla förstärktes allt eftersom tiden gick utan att förövaren greps.
Att alla engagerade sig i kvinnornas säkerhet i Umeå, är i sig någonting positivt
och det visade på ett äkta engagemang. Samtidigt bidrog detta engagemang till att
förstärka uppfattningen om att kvinnorna borde vara rädda, och rädslan spred sig
till allt fler och blev allt starkare.

. Rädslans restriktioner och kvinnors begränsningar i
rummet

Det finns restriktioner i rummet. När människor känner sig rädda eller känner
att de inte passar in där. Det handlar om att individer inte känner att de har full
kontroll, samtidigt som de inte vet vem som har kontrollen. Detta skapar en känsla
av osäkerhet på rätten till att ha tillträde till rummet.

Den rädsla och obehagskänsla kvinnorna har i vissa situationer, är inte en fak-
tisk restriktion i rummet, som går att visa eller mäta ordentligt. Det är i stället
en upplevd restriktion som, utan att det syns, existerar i tidrummet. Denna form
av restriktion går inte att mäta eller kartlägga på ett tillförlitligt vis, eftersom de
är väldigt individuella och varierar beroende på tidpunkt. Trots att en upplevd re-
striktion inte syns i tidrummet, sätter den gränser, osynliga gränser, för kvinnornas
vardagsliv. Genom att kvinnorna upplever restriktioner, och anpassar sina liv efter
den, kan de också påverka andra. Ett beteende där vissa kvinnor undviker att vistas
på särskilda platser, för med sig att även andra kvinnor undviker dessa platser.

På sätt och viss finns det ändå restriktioner för rummet, som när människor
känner sig rädda där eller känner att de inte passar in där. Det handlar om att inte
känna att man har full kontroll över sina beslut och sitt handlande, men samtidigt
är det egentligen inte heller någon annan individ som styr. Det är mer en känsla,
osäkerhet på rätten att ha tillträde till rummet, som påverkar och sätter gränserna.
En orsak till att en individ väljer att inte delta i ett projekt kan vara att individen
begränsas i sin rörelsefrihet p.g.a. att rummet upplevs som hotfullt och individen
därmed inte känner sig trygg att vistas där.

Kvinnor och män använder sin tid olika, p.g.a. att de ofta befinner sig i olika
situationer. Därför bör tiden sättas i relation till olika sociala situationer. Och det
kan t.ex. handla om vem som har makten över tidsanvändningen. Även det bör ses
som en restriktion, att man inte alltid fritt förfogar över sin  timmar, utan kanske
tvingas att göra olika saker. Den extra tiden kvinnor använder för att välja en väg
hem under kvällstid, som anses vara säker, handlar även om att de inte har makt
över sin egen tid.

. Rädslans effekter 
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Bostad Universitet

Figur : Individbana för en person som genomför projektet ”studera på Universitetet”

Rädsla för att bli utsatt för våld är något som påverkar kvinnors användande
av rummet, och kan därmed ses som en restriktion. Jag tycker att det bör ses som
en styringsrestriktion, eftersom det handlar om en sorts maktutövning i tid och
rum. Om det ska kunna ingå under stryrningsrestriktionsbegreppet måste begrep-
pet vidgas och tillföras ett innifrån perspektiv. Kvinnornas tillträde till rummet be-
gränsas i viss mån, eftersom de känner att de inte har full kontroll över situationen.
De känner sig inte trygga i att vistas ensam i det offentliga rummet under kvällstid.
Det är någon annan som har kontrollen över rummet, även om det är oklart vem
det egentligen är.

Kvinnorna anser inte själva att deras rörelsefrihet påverkas av att de känner sig
otrygga i det offentliga rummet. Samtidigt använder de olika vägar beroende på
vilken tidpunkt på dygnet det är. Det är inga större omvägar som kvinnorna tar un-
der kvällstid för att känna sig tryggare, men det är trots allt ett beteende som enbart
påverkas av att de känner sig otrygga. Dessa gränser, som kvinnorna upplever, kan
bara kommas åt med längre diskussioner. Vid intervjuns början var det först några
av kvinnorna som inte ansåg säg vara rädda, men efter att vi samtalat en stund blev
de ändå medvetna om att de hade en mängd småvanor, som de genomförde för
att känna sig trygga. Här fanns det en ytterligare poäng med gruppdiskussionerna,
eftersom kvinnorna då tillsammans diskuterade, och blev medvetna om sitt egna
beteende. Dessa småvanor, som kvinnorna hade, kan man tydligt illustrera med
hjälp utav det tidsgeografiska beskrivningssättet.

Kvinnornas ändrade rörelsemönster kan illustreras med en individbana där res-
vägen till och från ett projekt och tidpunkten illustreras. Individbanan visar hur
kvinnan åker från Ålidhem till Universitetet. Under dagstid så väljer hon den väg
som är kortast. När hon sedan ska åka hem, under kvällstid, väljer hon en lite läng-
re väg. Den enda förklaringsfaktorn till detta beteende är att hon väljer den längre
vägen p.g.a. rädsla för att bli utsatt för våld. Den streckade linjen visar hennes be-
teende under kvällstid och den heldragna linjen illustrerar vägen hon tar under
dagstid. Den omväg som kvinnan tar under kvällstid, är inte mycket längre än den
kortaste vägen, den hon tar under dagstid. Tidsförlusten handlar endast om några
minuter, och kvinnan själv anser inte att det är något större besvär att ta den lite
längre vägen för att känna sig säkrare. Trots det är det en inskränkning av kvinnans
rörelsefrihet, även om det bara är en liten sådan. Det föreligger en sorts restriktion i
tidrummet, som påverkar kvinnans rörelsemönster och därmed hennes vardagliga
liv.

Rörelsefrihet påverkas också av att valet av transportmedel ser annorlunda ut
på kvällen, än på dagen. Under dagstid går och cyklar de överallt, och vilken form
av färdmedel de än använder så känner de sig trygga. Under kvällstid ser valet lite
annorlunda ut. Om de färdas ensam väljer de ett transportmedel som känns säk-
rare, t.ex. det känns säkrare att cykla än att gå, och att åka buss känns säkrare än
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Rum
Arbetsplats Parkering

Figur : Individbana för projektet ”parkera om bilen”

att cykla. Intervjuerna gav exempel på tillfällen när kvinnorna valde ett transport-
medel som kändes säkrare, trots att de egentligen hellre skulle ha velat färdas på ett
annat sätt. Rörelsefriheten inskränks när kvinnorna, för att känna sig säkrare, t.ex.
väljer att ta bussen, och då måste passa in busstiderna, när de egentligen skulle ha
velat ta cykel, för att fritt kunna planera tiderna.

Den här individbanan illustrerar ett projekt en kvinna genomför enbart på
grund av rädsla. Kvinnas arbetsplats ligger centralt i Umeå. Hon parkerar bilen
på en parkeringsplats, som ligger en kort bit därifrån. De dagar hon vet att hon
ska arbeta sent, väljer hon att under eftermiddagen, parkera om bilen, så att när
det sedan är mörkt ute behöver hon inte gå så långt. Hon blir därmed tvungen att
lämna sin arbetsplats och utföra en handling enbart för att hon är rädd. Det pro-
jektet illustreras i individbanan med den streckade linjen. Om hon inte hade känt
sig otrygg under kvällstid hade hon inte behövt parkera om bilen, och därmed inte
behövt lämna sin arbetsplats. Kvinnans beteende skulle alltså se annorlunda ut, un-
der kvällstid, om hon inte var rädd för att bli utsatt för våld. Det handlar inte heller
här om något större projekt som kvinnan genomför. Det tar inte särskilt mycket
tid i anspråk, men är trots allt ett beteende som bara kan förklaras med att kvinnan
känner sig rädd.

Sociala normer kan t.ex. handla om att det blir allt vanligare att kvinnor är rädda
för att vistas utomhus under kvällstid och väljer allt oftare att stanna inomhus. När
det sprider sig blir det allt mer accepterat, och på sikt det vanliga beteendet, och
det förväntas att kvinnor ska vara rädda, dvs det har blivit en social norm.

Som Holm, E., Mäkilä, K. & Öberg, S. hävdar kan det mänskliga beteendet
bäst förklaras som en kombination tvingande, normstyrda och viljestyrda grunder.
Den faran som jag ser här är att den normstyrda grunden tar över en allt större del
av den viljestryrda, vilket på sikt kan komma att lämna allt mindre utrymme för
kvinnors egna val.

 Holm, E., Mäkilä, K. & Öberg, S. 
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Bilaga 

Intervjuarmanual

Ålder
Utbildning, Sysselsättning
Familjeförhållande (sambo, ensamstående, med barn)

Bostad: ✓ Hur ser boendeformen ut?
✓ Hur ser bostadsområdet ut?
✓ Relationen till grannarna?
✓ Hur länge har du bott på den nuvarande platsen?
✓ Tidigare platser/orter?

Rörelsevanor: ✓ Hur ofta vistas du i centrum, dag/kväll?
✓ Vilken form av aktiviteter deltar du i, i centrum? Ex bio, restau-

ranger
✓ Vilken form av transportmedel använder du? Ex. kollektivtra-

fik, bil, cykel
✓ Hur ofta går du, till fots, i centrum på kvällstid?

Rädsla: ✓ Är du rädd för att vistas på offentliga platser?
✓ Hur ofta? Hur pass stark rädsla?
✓ Vad är du rädd för, en okänd förövare, våldsbrott, eller rån osv.
✓ Varierar det beroende på tidpunkt på dygnet, årstid?
✓ Känner du dig någonsin rädd i centrum, ex på situationer, egna

upplevelser.
✓ Har du någonsin upplevt en hotfull situation?
✓ Har du någonsin upplevt en våldsam situation?
✓ Har du upplevt någon form av trakasserier? ex sexuella. Hur

upplevdes detta?
✓ Har du några bekant som har råkat ut för någon våldsam situ-

ation?
✓ Hur påveras ditt beteende i en situation som du upplever som

hotfull?
✓ Tror du att du skulle få hjälp, av människor du inte känner, i en

hotfull situation?
✓ Har du någonsin ingripit för att hjälpa någon annan?
✓ Finns det särskilda områden som du upplever som hotfulla?
✓ Varför just där?
✓ Påverkas du av hur ett område ser ut, ex mycket klotter?
✓ Vad tror du ligger bakom din rädsla, ex media, varningar från

bekanta?
✓ Har din rädsla förändrats över tiden?
✓ Vad kan det bero på?

Vanor: ✓ Har du några vanor/strategier som du använder för att känna
dig tryggare?

✓ Skyddar du dig själv på något sätt?
✓ Använder du olika vägar beroende på vilken tidpunkt det är?
✓ Anser du att din rädsla hindrar dig till att delta i vissa aktivite-

ter?
✓ Påverkas din rörelsefrihet?
✓ Har du någon gång stannat hemma, p.g.a. att du har varit rädd?
✓ Har du någonsin avstått att delta i en aktivitet för att du inte

kände dig trygg?
✓ Har du ändrat ditt beteende för att undvika platser/tillfällen

som upplevs som hotfulla?

Bilaga  



✓ Motionsvanor? Ex väljer du att motionera under dagstid.
✓ Vad skulle kunna få dig att känna dig tryggare?
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