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                                        Abstract 
 
The aim of this essay has been to analyze and discuss how fear develops in the context of rape 
attacks and investigate the relationship between media and women's fear. The aim has been to 
relate the importance of fear to gender equality.  
 
The overall question has been: - Is there a connection between media coverage and women's 
fear of sexual assault?  
The research issues that have been used:  
- How does research regard questions concerning women's fear of crime and rape?  
- How can newspaper articles in Nerikes Allehanda have influenced the development of fear 
of rape attacks in Örebro?  
 
The study was conducted in two parts. The first part was carried out as an examination of 
what previous research has concluded on women’s fear of crime and rape. Then through a 
textual analysis of newspaper articles in Nerikes Allehanda and how these may have affected 
the fear of rape attacks in Örebro. The time span is September 2009 to September 2010. 
Göran Bergström and Kristina Boréus method book Textens mening och makt was used as a 
basis for the text analysis. My point of departure has been a theory that the media set the 
agenda for what issues are important. The analysis was conducted from a gender perspective 
that assumes that men and women have different positions in relation to rape. A theme about 
women's access to public space has a central place in the essay. In order to relate the results to 
a wider gender equality perspective, Susan Brownmiller's theory of rape as an expression of 
power and social control has been used.  
 
The conclusion is that news media and women's fear of assault and rape seems to be 
linked. Newspaper articles in Nerikes Allehanda are designed in a way that may seem 
frightening to many women. This applies, for instance, to signaling news stories designed to 
warn women that they may become the next victim of a serial rapist. It also applies to 
warnings from the police, mediated through the media. The interaction between the crime 
coverage of Nerikes Allehanda and the police, as the main source of the news stories, 
probably played a central role in the generation of a gender-coded fear, without neither the 
police nor Nerikes Allehanda having any intent to scare women. A way that fear seems to 
have been passed on is through the creation of a cultural narrative that is created by the design 
of news articles.  
 
 
Keywords: fear, sexual assault, public space, Brownmiller, serial rapist, media, Nerikes 
Allehanda, text analysis



 

                                   Sammanfattning 
 
 
 
Syftet med uppsatsen har varit att analysera och diskutera hur rädsla utvecklas i samband med 
överfallsvåldtäkter, och undersöka samband mellan media och kvinnors rädsla. Syftet har 
också varit att relatera rädslans betydelse i förhållande till jämställdhet. 
 
Den övergripande problemfrågan har varit: 
- Finns det samband mellan medias nyhetsförmedling och kvinnors rädsla för 
överfallsvåldtäkt? 
Följande undersökningsfrågor har använts: 
- Hur ser forskningen på problemet med kvinnors rädsla för brott och våldtäkt? 
- På vilket sätt kan nyhetsklippen i Nerikes Allehanda ha påverkat utvecklingen av rädsla för 
överfallsvåldtäkter i Örebro?  
 
Undersökningen har gjorts i två delar. Först genom en undersökning av vad tidigare forskning 
kommit fram till om kvinnors rädsla för brott och våldtäkt. Sedan genom en textanalys av 
nyhetsklipp i Nerikes Allehanda, och hur dessa kan ha påverkat rädsla för överfallsvåldtäkter i 
Örebro. Tidsrummet sträcker sig från september 2009 till september 2010. Som utgångspunkt 
för textanalysen har Göran Bergström och Kristina Boréus metodbok Textens mening och 
makt använts. Jag har utgått från en teori om att medierna sätter dagordningen för vilka frågor 
som blir viktiga. 
 
Genomgående har analyserna genomförts från ett genusperspektiv, som utgår från att män och 
kvinnor har olika positioner i förhållande till våldtäkt. Ett tema om kvinnors tillgång till det 
offentliga rummet har en central plats i uppsatsen. För att relatera resultaten till ett vidare 
jämställdhetsperspektiv har Susan Brownmillers teori, om våldtäkt som uttryck för makt och 
social kontroll, använts. 
 
Slutsatsen är att det verkar finnas samband mellan medias nyhetsförmedling och kvinnors 
rädsla för överfallsvåldtäkt. Nerikes Allehandas nyhetsklipp är utformade på ett sätt som kan 
verka uppskrämmande på många kvinnor. Det gäller t.ex. signalerande nyheter, som är 
utformade på ett sätt som varnar kvinnor att de kan bli serievåldtäktsmannens nästa offer. Det 
sker också genom varningar från polisen, medierade genom media. Samspelet mellan Nerikes 
Allehandas kriminaljournalistik och polisen som huvudsaklig källa till nyhetsartikarna, har 
troligen haft en central roll i genererandet av en genuskodad rädsla, utan att varken polis eller 
Nerikes Allehanda haft något syfte att skrämma kvinnor. Ett sätt varigenom rädslan kunnat 
föras vidare är genom ett kulturellt narrativ, som skapas genom nyhetsklippen.
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1. Inledning 
 
 
”Polisens utredare är mycket oroliga för att våldtäktsmannen i Örebro trappar upp våldet ännu 
mera vid ett nytt överfall. Det kan handla om dödligt våld.” I Nerikes Allehanda rapporterades 
under 2010 att det skett allt fler överfallsvåldtäkter och våldtäktsförsök i Örebro sedan 
september 2009. Polisen hade svårt att lösa dessa och var bekymrade. Med tiden utformades 
en teori om att det rörde sig om en eller två serievåldtäktsmän. En känsla av oro och rädsla 
spred sig. Örebro beskrevs i media som ”en stad i skräck”. Det drogs paralleller till Umeå, där 
den s.k. Hagamannen överföll kvinnor under flera år, och till Malmö, där någon under 2010 
skjutit mot människor med invandrarbakgrund. Många initiativ togs för att öka känslan av 
trygghet och säkerhet. Det arrangerades projekt med nattvandringar och manifestationer, 
kommun och landsting såg över sina säkerhetsrutiner, och det delades ut överfallslarm till 
kvinnliga anställda inom vården. Många kvinnor gav uttryck för rädsla att gå ut, medan andra 
vägrade att låta sig skrämmas. Försäljningen av överfallslarm och självförsvarssprej ökade 
kraftigt under året. I oktober 2010 fångade polisen en gärningsman, som sedan häktades för 
många av de överfall som beskrivits i media, men även efter gripandet har flera överfall skett. 
I slutet av oktober handlade det i allt om ett 20-tal ouppklarade kvinnoöverfall (Monica 
Berndtsson 10 mars 2010:4f, Marina Nilsson 25 april 2010:4f, Linus Mattisson 15 maj 
2010:4f, Monica Berdtsson 25 maj 2010:8, Birgitta Folenius 12 okt 2010:6f, Ledare 22 okt 
2010:35, Monica Berndtsson 26 oktober:10).  
   
Genom statistik är det möjligt att få en bild av problemet med rädsla på ett nationellt plan, 
t.ex. genom rapporter från Brottsförebyggande rådet. I Brå:s rapport NTU 20091 visar 
statistiken att kvinnor oroar sig mer än män, oavsett vad som studeras (Irlander och Westfelt 
2010:53). Angående otrygghet att gå ut i sitt bostadsområde känner sig 6 procent av männen 
ganska eller mycket otrygga eller skulle inte gå ut pga. otrygghet. Bland kvinnor är siffran 26 
procent, och en betydligt större andel av de otrygga kvinnorna skulle inte gå ut ensam sent en 
kväll i sitt bostadsområde (Irlander och Westfelt 2010:51). I Brå:s rapport från 2008 om 
Våldtäkt mot personer 15 år eller äldre, visar statistiken att 75 procent av de anmälda 
våldtäkterna sker inomhus (Hradilova Selin 2008:30f). Det skattade antalet överfallsvåldtäkter 
under 2006 var 369 (Hradilova Selin 2008:51f) samtidigt som det skattade antalet våldtäkter 
under 2007 var 25 000 (Irlander och Westfelt 2010:39). Rädslan för överfallsvåldtäkt är ofta 
stor, trots ett statistiskt förhållandevis lågt antal fall. Detta har ibland tolkats som att kvinnors 
rädsla är irrationell och paradoxal. Den här formen av frågeundersökningar, med fasta 
svarsalternativ, har dock kritiserats. Även om de kan ge en bild av problemet med rädsla, kan 
de inte säga något om orsakerna till rädslan (Koskela 1999).  
 
Det kan finnas många orsaker till överfallsvåldtäkter, men det är inte detta som ska behandlas 
här. Istället är det rädslan som står i fokus. Brottsförebyggande arbete utgår som regel från att 
det finns ett direkt samband mellan de brott som begås och rädsla för brott (Heber 2005:73f). 
Genom att minska brotten ska man öka tryggheten. Ett annat sätt att uppfatta rädsla är som 
resultat av en social process där flera faktorer samspelar. En av de faktorer som kan vara 
viktig är media, som ofta sätter dagordningen för vilka frågor som anses viktiga (Sandstig 
2010:60). Informationen om överfallsvåldtäkterna i Örebro kom i första hand genom media, 
och deras information kom i sin tur ofta från polisen. Polisen är ofta den huvudsakliga källan 
för nyhetsartiklar om brott, och kan därigenom påverka utformandet av dessa artiklar (Heber 

                                                 
1 Nationella trygghetsundersökningen 
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2007:176). Det kan därför vara relevant att undersöka hur detta samspel mellan Nerikes 
Allehanda och polisen i Örebro påverkat utformandet av nyhetsartiklarna, och diskutera dess 
betydelse i förhållande till rädsla.  
 
Rädsla kan påverka tillgången till det offentliga rummet, dvs känslan av att kunna röra sig fritt 
i staden oavsett tid och plats. Om kvinnor stannar hemma pga. rädsla för farliga män eller rör 
sig fritt i det offentliga rummet, kan ses som en indikator på maktförhållanden mellan könen 
(Koskela 1997). Problemet med rädsla är i så fall inte enbart ett individuellt problem, utan kan 
tolkas ur ett jämställdhetsperspektiv. När rädsla uppfattas som ett samhällsproblem, som 
påverkar demokratiska rättigheter och jämställdhet, är det viktigt att undersöka rädslans 
ursprung och konsekvenser från ett genusperspektiv.  

Syfte och avgränsningar   
Syftet med min uppsats är att analysera och diskutera hur rädsla utvecklas i samband med 
överfallsvåldtäkter, och undersöka samband mellan media och kvinnors rädsla. Syftet är också 
att relatera rädslans betydelse i förhållande till jämställdhet. Detta undersöker jag i två delar. 
Först genom en undersökning av vad tidigare forskning kommit fram till om rädsla för brott 
och våldtäkt. Sedan genom en analys av nyhetsklipp i Nerikes Allehanda, och hur dessa kan 
ha påverkat rädsla för överfallsvåldtäkter i Örebro. I den senare analysen utgår jag från en 
teori om att medierna sätter dagordningen för vilka frågor som är viktiga. Jag har valt att 
analysera Nerikes Allehanda därför att det är Örebros största lokaltidning, och många 
Örebroare sannolikt har fått en stor del av informationen om överfallsvåldtäkterna därifrån. 
 
Underlaget för textanalyserna har bestått av 129 nyhetsklipp i Nerikes Allehanda, i tiden från 
september 2009 till september 2010. Textanalyserna utgår från Göran Bergström och Kristina 
Boréus metodbok Textens mening och makt. Genomgående görs analyserna från ett 
genusperspektiv, som utgår från att män och kvinnor har olika positioner i förhållande till 
våldtäkt. För att relatera resultaten till ett vidare jämställdhetsperspektiv, används Susan 
Brownmillers teori om våldtäkt som uttryck för makt och social kontroll. 
 
Från ovanstående upplägg är det inte möjligt att bevisa hur rädsla skapas eller mäta hur stor 
roll media spelar. Ambitionen är att skapa förståelse för rädsla som socialt skapad, med fokus 
på medias roll. Härunder undersöks hur samspelet mellan Nerikes Allehandas 
nyhetsrapportering och Örebropolisen som huvudsaklig källa, påverkat utformningen av 
nyhetsartiklarna. En annan avgränsning gäller jämställdhet, som inte undersöks från konkreta 
socioekonomiska kriterier, utan snarare handlar om argumentation i förhållande till idén om 
rädsla som maktmedel. Jag beaktar inte heller variabler som klass, ålder eller etnicitet i 
tolkningarna. 

Problemformulering och undersökningsfrågor  
Den övergripande problemfråga jag vill besvara i uppsatsen är: 
- Finns det samband mellan medias nyhetsförmedling och kvinnors rädsla för 
överfallsvåldtäkt? 
 
För att uppfylla syftet och besvara den övergripande problemfrågan utgår jag från följande 
undersökningsfrågor, vilka relaterar till uppsatsens två undersökningsdelar: 
- Hur ser forskningen på problemet med kvinnors rädsla för brott och våldtäkt? 
- På vilket sätt kan nyhetsklippen i Nerikes Allehanda ha påverkat utvecklingen av rädsla för 
överfallsvåldtäkter i Örebro?  
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Uppsatsens disposition 
Uppsatsen är upplagd på följande sätt: 
I första kapitlet har uppsatsens problemområde och syfte beskrivits. 
    
I kapitel 2 genomgår jag undersökningsmetoden, dvs. hur jag gått tillväga för att besvara 
problemfrågan. Jag beskriver hur jag funnit de forskningsstudier jag använder och efter vilka 
kriterier de valts. Jag beskriver också hur textanalyserna av Nerikes Allehanda gjorts, hur jag 
valt nyhetsklippen och vilka böcker/teoretiker jag utgått från. 
 
I kapitel 3 genomgår jag några av uppsatsens centrala begrepp och teorier. Jag tar först upp en 
definition av ’det offentliga rummet’, utifrån sociologen Lyn H Lofland. Jag tar också upp 
risker med ett långt drivet säkerhetstänkande, med utgångspunkt i urbansociologen Sharon 
Zukin. Sist genomgår jag Susan Brownmillers teori om en manlig våldtäktsideologi. Denna 
teori kommer sedan att diskuteras i både kapitel 4 och kapitel 6. 
 
I kapitel 4 börjar första delen av uppsatsens undersökning. Här behandlas forskningens syn på 
följande teman: rädsla, rädslans sociala rum, strategier i det offentliga rummet, media och 
rädsla, och kvinnors status. Jag försöker här besvara den första undersökningsfrågan ”Hur ser 
forskningen på problemet med kvinnors rädsla för brott och våldtäkt?”, för att därigenom 
identifiera centrala faktorer för rädslans utveckling. 
 
I kapitel 5 fortsätter den andra delen av undersökningen, genom textanalyser av nyhetsklipp i 
Nerikes Allehanda. Här analyseras nyhetsklippen och tolkas utifrån deras eventuella påverkan 
på kvinnors och mäns rädsla för överfallsvåldtäkt i Örebro. Undersökningsfrågan som ska 
besvaras i detta kapitel är ”På vilket sätt kan nyhetsklippen i Nerikes Allehanda påverka 
utvecklingen av rädsla för överfallsvåldtäkter?”. Jag sammanfattar resultat och slutsatser, och 
reflekterar till sist över den egna undersökningen. 
 
I kapitel 6 avslutar jag uppsatsen genom att sätta resultaten i ett bredare 
jämställdhetsperspektiv, med hjälp av Brownmillers teori om våldtäkt och rädsla som ett sätt 
för män att kontrollera kvinnor. Jag diskuterar teorins användbarhet och föreslår en 
förskjutning av teorins fokus.   
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2. Undersökningsmetoden 
 
I detta kapitel beskriver jag hur jag gått tillväga för att besvara problemfrågan, för att 
därigenom göra det möjligt för läsaren att bedöma sammanhang mellan slutsatser och belägg. 
Det handlar om tolkningar och inte kausala orsakssamband, och valet av teori har haft 
betydelse, genom att jag betraktat problemet med rädsla som ett samhällsproblem och utgått 
från ett genusperspektiv. Min undersökning har gjorts i två delar. Den första delen har 
fokuserat på vad tidigare forskning om rädsla för brott och våldtäkt kommit fram till. I denna 
del skulle undersökningsfrågan ”Hur ser forskningen på problemet med kvinnors rädsla för 
brott och våldtäkt?” besvaras. 

Första delen 
Jag började med att undersöka vad forskningen sagt om rädsla för brott och våldtäkt. Jag fann 
få sociologiska studier och har därför också använt studier från kriminologi, arkitektur, 
geografi och antropologi. För att finna studier började jag med att söka i 
universitetsbibliotekets databaser, främst Sage, Sociological abstracts, Elin och Libris, men 
också med sökmotorn Google. Ursprungliga sökord var fear, crime, rape, sexual assault, 
harassment, och motsvarande ord på svenska. De kriterier jag använt för inklusion/exklusion 
var: 

1) Ämne: rädsla för våldtäkt, rädsla för överfall, strategier mot rädsla, den sociala 
konstruktionen av rädsla.  

2) Ämnesområde: sociologi, annars relevant behandling av ämnet. T.ex. 
exkluderades en möjlig psykologisk studie om de psykologiska 
konsekvenserna av sexuella trakasserier.  

3) Tid: Jag ville helst ha studier gjorda efter år 2000. Samhället förändras snabbt 
och en tjugo år gammal studie på ett sådant område kan riskera att betraktas 
som föråldrad. Några undantag gjordes pga. nästa kriterium.  

4) Auktoritet: Ofta citerade och återkommande namn på området t.ex. Rachel 
Pain och Hille Koskela.  

5) Kvalitet: Jag har i första hand använt peer-reviewed artiklar, avhandlingar och 
officiella rapporter. Undantag är en D-uppsats som andra forskare citerat och 
en relevant C-uppsats om rädsla för överfallsvåldtäkter i Umeå.   

6) Geografi: Det var viktigt att hitta svenska och skandinaviska studier eftersom 
kulturella skillnader kan vara viktiga. 

  
Jag fann stora mängder forskning, i form av artiklar, avhandlingar och rapporter. För att 
bearbeta materialet använde jag freewareprogrammet OpenCode. Med detta kunde jag koda 
materialet och göra sammanställningar i olika teman. Under denna bearbetningsprocess 
utvecklades några av uppsatsens centrala teman, som också används senare i uppsatsen. Två 
sådana teman var tillgången till det offentliga rummet, och strategier som kvinnor använder 
för att hantera rädsla. Dessa teman kan ses som uttryck för maktrelationer, och på så vis säga 
något om rädsla i förhållande till jämställdhet. Ett annat sådant tema handlar om initiativ mot 
rädsla och otrygghet, både från myndigheter och medborgare. Dessa teman vidarefördes sedan 
i den konkreta analysen av situationen i Örebro, för att på så vis förankra textanalysen i den 
forskning som finns på området. 
 
Jag har också på andra sätt använt resultaten från forskningsdelen. Det gäller bl.a. de 
medieteorier jag använder, t.ex. dagordningshypotesen, som säger att media bestämmer vilka 
frågor som är viktiga och därför kommer att uppta människors tankar. En studie gjorde mig 
uppmärksam på att polisen och brottsförebyggande myndigheter kan påverka utformandet av 
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nyhetsartiklar om brott, men jag fann däremot ingen som undersökt hur ett sådant samspel kan 
påverka rädsla för våldtäkt. Det blev därför den primära infallsvinkeln till min textanalys. 

Andra delen  
I den andra delen av uppsatsens undersökning har jag analyserat nyhetsklipp i Nerikes 
Allehanda. I denna del skulle undersökningsfrågan ”På vilket sätt kan nyhetsklippen i Nerikes 
Allehanda ha påverkat utvecklingen av rädsla för överfallsvåldtäkter i Örebro?” besvaras.  
För att kunna undersöka rädsla för överfallsvåldtäkter i Örebro, har jag valt att analysera 
nyhetsklipp i Nerikes Allehanda under ett år, från 12 november 2009 till 12 november 2010. 
Många nyhetsklipp tar utgångspunkt i hösten 2009 som startpunkt för överfallen, och den 12 
oktober 2010 greps en förmodad serievåldtäktsman. Jag ville se hur mediebevakningen 
förändrades i månaden efter detta gripande och valde sedan starttidpunkt ett år tillbaka. För att 
finna nyhetsklipp sökte jag i databasen Mediearkivet, med olika kombinationer av sökorden: 
rädsla, våldtäkt, överfall, överfallsvåldtäkt, Örebro. Det resulterade i 129 nyhetsklipp. 
Eftersom människor inte enbart läser nyheter, utan också andra delar av en tidning, var det 
viktigt att inkludera alla former av nyhetsklipp. Ordet ’nyhetsklipp’ används i Mediearkivet 
som samlingsnamn för alla typer av tidningstexter och jag använder fortsättningsvis ordet 
nyhetsklipp som samlingsbeteckning. 
 
Som grundlag för förståelse av relationen mellan text och samhälle har jag utgått från två 
böcker om textanalys, bägge skrivna av lingvister. Den första är Vägar genom texten (1997) 
av Lennart Hellspong och Per Ledin och den andra är Kritisk diskursanalys (2008) av Norman 
Fairclough. Ledin och Hellspong menar att en text knyter an till en viss verksamhet, som har 
ett syfte, och där tid och plats är viktiga. Text förstås som en del av en kontext. Förutom den 
konkreta situationskontexten kan man tala om en kulturkontext, som bl.a. består av 
värderingar och attityder, som är gemensamma för stora grupper människor och formar 
kollektiva idévärldar (Ledin, Hellspong 1997:50f, 58f). Enligt Fairclough kan vissa former av 
språkbruk under vissa omständigheter användas för att etablera och upprätthålla 
dominansrelationer. Dessa blir mest effektiva när de blir naturaliserade och uppfattas som 
självklarheter. Dock går det inte att direkt avläsa ideologier från texter, dels därför att mening 
produceras genom förtolkningar, dels därför att texter är delar av större sociala 
omständigheter (Fairclough 2008:47f). Utifrån detta uppfattar jag tidningsklippen som 
kommunicerande med sina läsare, och att de kan producera och samspela med 
dominansförhållanden, t.ex. mellan män och kvinnor, men att det inte går att direkt avläsa hur 
dessa ser ut. Det handlar snarare om att göra tolkningar och argumentera för hur 
nyhetsklippen kan påverka människor än att tala om bevisföring. 
 
Som utgångspunkt för textanalyserna har jag använt Göran Bergström och Kristina Boréus 
bok Textens mening och makt (2005), en metodbok i samhällsvetenskaplig text- och 
diskursanalys. Jag har inte använt en enskild analysmetod utan försökt anpassa textanalysen 
till materialet, i förhållande till problemställningen.  
 
För att kunna fastställa rimligheten i att analysera samspelet mellan Nerikes Allehanda och 
polisen, använde jag en förenklad form av innehållsanalys. Jag räknade antalet nyhetsklipp, 
indelat i genrer (se Bilaga 1). Jag fann 129 nyhetsklipp som relaterade till rädsla för 
överfallsvåldtäkter i Örebro, och av dessa var 96 nyhetsartiklar. Övriga utgjorde tillsammans 
33 nyhetsklipp, som inkluderade förstasidor, krönikor, ledare, insändare och frågerutor. 
Nyhetsartiklarna utgjorde alltså merparten av nyhetsklippen. För att kunna ta ställning till 
polisens inflytande på nyhetsartiklarnas utformning, räknade jag också källorna. Av de 96 
nyhetsartiklarna var polisen ensam källa till 50 av nyhetsartiklarna. De två kategorierna, 
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Polisen och rättsväsende/kriminalvård, var källa till 70 nyhetsartiklar. Övriga var tillsammans 
källa till 26 nyhetsartiklar. Det var tydligt att polisen var huvudsaklig källa till flertalet 
nyhetsartiklar, och att samspelet mellan nyhetsjournalistiken och polisens information, var en 
rimlig utgångspunkt för textanalyserna. 
 
Efter att ha gjort sammanfattande analyser av samtliga 129 nyhetsklipp, har jag sedan använt 
32 nyhetsklipp explicit i analysen. Jag har valt de nyhetsklipp som var bäst ägnade för att 
besvara problemfrågan om hur nyhetsklippen kan påverka rädsla, sett ur ett genusperspektiv. 
För att avgöra nyhetsklippens relevans ställde jag frågan ”Kan detta nyhetsklipp haft 
betydelse i förhållande till rädsla?”. När jag analyserat artiklar som kan verka skrämmande, 
har jag valt dem som var tydligast. För att inte ge en ensidig bild har jag också försökt hitta 
sådant som kan tolkas som trygghetsskapande. För analysen av samspelet mellan NA (Nerikes 
Allehanda) och polisen, har jag valt nyhetsklipp där representanter för NA eller polisen uttalar 
sig om relationen dem emellan. För detta tema har jag både för urval och analys utgått från 
frågan ”Hur påverkar samspelet mellan polisen och Nerikes Allehanda utformandet av 
nyhetsartiklarna?” Jag har annars valt nyhetsklipp som relaterar till centrala teman, såsom 
tillgången till det offentliga rummet, säkerhetsinitiativ, och strategier mot rädsla. Jag har 
genomgående använt ett genusperspektiv, som utgår från att män och kvinnor har olika 
positioner i förhållande till överfallsvåldtäkter. Från detta perspektiv har jag valt nyhetsklipp 
som visar hur kvinnor och män upplever situationen med överfallsvåldtäkt.  
 
Vilka nyhetsklipp har jag inte använt? Förstasidor har jag endast använt två gånger. Dessa 
hänvisar som regel till en artikel inne i tidningen, och den har i så fall använts. Det fanns 
dessutom sju stycken frågerutor, där tillfälliga privatpersoner på stan svarat på en kort fråga. 
Även om frågorna handlade om rädsla och oro, har jag inte använt dessa. Det beror på att de 
är kortfattade och personen har plötsligt fått ge ett kort svar på en svår fråga och tidningen har 
sedan valt de svar som bäst illustrerar den intilliggande artikeln. Från de fyra insändare jag 
funnit, har jag endast använt ett svar från polismästaren. De övriga bedömde jag tillförde ett 
allt för litet bidrag för att besvara frågeställningen. Bland nyhetsartiklarna fanns flera som 
kunde varit relevanta och kanske bytt plats med någon av de jag använt.  
 
Nyhetsartiklarna verkade innehålla vissa gemensamma beståndsdelar och jag valde därför att 
analysera hur dessa var uppbyggda. Det resulterade i en beskrivning av en typisk nyhetsartikel 
om överfallsvåldtäkt. Under detta arbete började jag ana ett generellt mönster i artiklarna. För 
att kunna analysera detta närmare valde jag att utgå från narrativanalys, vilket går ut på att 
förstå artiklarna som en sammanhängande berättelse. På så sätt kunde polisen, 
våldtäktsmannen och kvinnorna som nämns i artiklarna, betraktas som aktörer i ett 
händelseförlopp, som utspelas i det offentliga rummet i Örebro. I ett kapitel om narrativanalys 
skriver Alexa Robertson att forskare, som gör narrativa studier, är eniga om att vi 
huvudsakligen strukturerar våra erfarenheter genom narrativer. Dessa kan fungera som en 
tolkningsram för att göra världen begriplig (Robertson 2005:224). Genom att relatera ett 
övergripande kulturellt narrativ som skapas genom nyhetsartiklarna, till narrativ som många 
kvinnor socialiseras till, har jag försökt redogöra för ett sätt varpå rädsla kan ha genererats.  
 
Genom undersökningen av vad tidigare forskning sagt om rädsla, och genom analysen av 
nyhetsklipp i Nerikes Allehanda, besvarar jag den övergripande problemfrågan om det finns 
samband mellan medias nyhetsförmedling och kvinnors rädsla för överfallsvåldtäkt, och 
diskuterar hur rädslan kan förstås. Resultaten relateras till ett bredare jämställdhetsperspektiv 
med utgångspunkt i Brownmillers teori om en manlig våldtäktsideologi. Denna teori 
genomgås närmare i nästa kapitel, liksom begreppet ’det offentliga rummet’. 
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3. Rädsla för våldtäkt i det offentliga rummet 
 
 
I detta avsnitt genomgår jag några av uppsatsens viktiga teorier och begrepp. Jag tar först upp 
vad tillgång till ’det offentliga rummet’ innebär. Jag tar också upp vilka risker som 
säkerhetstänkande kan leda till, när man försöker öka tryggheten genom förändringar i det 
offentliga rummet. Sist tar jag upp Brownmillers teori om en manlig våldtäktsideologi. Denna 
kommer att diskuteras mer senare i uppsatsen, och kommer också att användas för att sätta 
uppsatsens resultat i ett bredare jämställdhetsperspektiv. 

 

Det offentliga rummet 

 
En viktig aspekt av problemet med rädsla för överfallsvåldtäkter, handlar om tillgången till 
det offentliga rummet. Om man tänker på det offentliga rummet som de offentliga platser som 
alla har lagfästad rätt att vistas i, kan det hävdas att det är upp till var och en att tillvarata sin 
rätt. Men det är inte den rättsliga tillgången som avses här. För att förstå skillnaden ger jag en 
förenklad version av den amerikanska sociologen Lyn H. Loflands definition av det offentliga 
rummet. 
 
Lyn H. Lofland (1998) skiljer mellan offentlig plats (public space) och offentligt rum (public 
realm). Det är också skillnad mellan offentligt och privat rum. Om det privata rummet 
karaktäriseras av intima band mellan primära gruppmedlemmar i hushåll och personliga 
nätverk, så kan det offentliga rummet sägas utgöras av de platser i staden som tenderar att 
befolkas av personer som inte känner varandra personligt. Det offentliga rummet är ett socialt 
rum. Det offentliga rummet beskriver Lofland som stadens väsentligaste sociala område 
(Lofland 1998:8ff).  
 
Lofland menar att det finns en ovilja mot det offentliga rummet och vad det för med sig. Hon 
hävdar att det finns en antiurbanism, med rädsla för kriminalitet och det som är annorlunda 
(Lofland 1998:97ff). Detta förakt beror till största delen på att staden är den enda 
bosättningsformen som inkluderar ett offentligt rum (Lofland 1998:112f). Eftersom i princip 
alla har tillgång till det offentliga rummet blir det attraktivt för utslagna och fattiga, vilket 
skapar rädsla hos myndigheter (Lofland 1998:124).  

Ökad säkerhet – mindre frihet 
Många initiativ mot rädsla för överfallsvåldtäkt har handlat om yttre förändringar av platser, 
såsom ökad belysning av parker eller uppsättning av övervakningskameror. Med en långt 
driven trygghetsskapande politik kan det finnas en risk för upplösning av det offentliga 
rummet (Listerborn 2002:10f). Oavsett om det handlar om rädsla för främlingar, hemlösa eller 
politisk aktivitet, identifierar Lofland två huvudsakliga strategier för kontroll av offentliga 
platser: antingen genom reglering eller genom design (Lofland 1998:189). Genom att bygga 
miljöer i stort sett utan några offentliga platser, kan socialt engagemang genom ett offentligt 
rum förhindras (Lofland 1998:196). Många stadsplanerare och arkitekter har format i det 
närmaste tomma urbana rum, genom ’destruktiv design’, vilket Lofland också tror har varit 
avsikten (Lofland 1998:205). 
 
Urbansociologen Sharon Zukin hävdar att mixen av främlingar som blandas på offentliga 
platser och rädsla för våldsbrott, har inspirerat en riktning mot att designa offentliga platser 
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för maximal kontroll, privata vaktvärn och skyddade bostadsområden (Zukin 1995:283). 
Rädsla för att vistas på offentliga platser, menar Zukin, fullständigt förstör principen om 
öppen tillgång för alla. Därför anser Zukin att den politik som utgår från vardaglig rädsla 
utgör ett hot mot den offentliga kulturen. Detta kan ske genom att gator, parker och även 
affärer, görs mer säkra men mindre fria (Zukin 1995:288). 
 
Dessa teorier om det offentliga rummet kan vara viktiga för att kunna förhålla sig till de 
säkerhetsinitiativ som ofta tas för att minska rädsla för brott och öka tryggheten i samhället. 
Nästa teori sätter in rädsla för våldtäkt i ett maktperspektiv mellan män och kvinnor.  

 

Brownmillers teori om en manlig våldtäktsideologi  

 
För att senare kunna relatera textanalyserna av nyhetsklipp till jämställdhet, använder jag 
Susan Brownmillers teori, där rädsla ses som en del av en kvinnoundertryckande ideologi. 
Brownmiller publicerade sin bok Against our will – men, women and rape, för 35 år sedan. 
Det har sedan dess utvecklats andra mindre universalistiska teorier, bl.a. om orsaker till 
kvinnomisshandel. I det sammanhanget har begreppet ’sexualiserat våld’ utvecklats, för att 
beskriva flera slags övergrepp med sexuell karaktär, och därigenom har det skapats en 
förståelse av våld som kopplat till manlig sexualitet och konstruktionen av manlighet (Roman 
2004:95-103). Följande citat kan illustrera Brownmillers utgångspunkt:  

 
En värld utan våldtäktsmän skulle vara en värld där kvinnorna rörde sig fritt utan rädsla för män. 
Att en del män våldtar utgör ett tillräckligt hot för att hålla alla kvinnor i ett konstant tillstånd av 
skrämsel, alltid medvetna om att det biologiska instrumentet måste hållas i fruktan emedan det 
med plötslig snabbhet kan vändas till vapen i ont uppsåt. Som myrmidoner i mansförtryckets 
sak, har polisregistrens våldtäktsmän uppfyllt sin plikt väl, så väl att den verkliga betydelsen av 
deras handling till största delen ej har blivit uppmärksammad. Män som begår våldtäkt är inte i 
första hand samhällsavvikare eller ’sedefördärvare’. Snarare förhåller det sig så att de faktiskt 
gjort tjänst i de maskulina stödtruppernas frontlinje, en terroristgerilla i det mest utdragna slag 
som historien känt (Brownmiller [1975] 1977:191f). 

 
Brownmillers teori förklarar våldtäkt ur ett strukturellt könsbaserat perspektiv, och flera 
forskare förhåller sig fortfarande till teorin. I boken belägger Brownmiller sina teser genom en 
omfattande och övertygande dokumentation av hur våldtäkt använts som maktmedel 
historiskt, i krig, i fängelser och i andra sammanhang. Jag tar här upp några av de punkter som 
jag uppfattar som mest relevanta, för att senare kunna diskutera rädslans betydelse för 
jämställdhet.  

Uppkomsten av en manlig våldtäktsideologi 
Brownmiller uppfattar det som ett odiskutabelt faktum att själva den mänskliga anatomin 
skapat möjligheten till påtvingad sex. Hon diskuterar om denna faktor kan ha varit tillräcklig 
grund för skapandet av en manlig våldtäktsidologi, att när män en gång upptäckte att de kunde 
våldta, fortsatte de göra det. Först långt senare kom män också att uppfatta våldtäkt som ett 
brott (Brownmiller 1975:14). 
 
Brownmiller föreställer sig att om den allra första våldtäkten medförde en oväntad kamp 
baserad på kvinnans motstånd, så var otvivelaktigt nästa våldtäkt planerad. Brownmiller 
spekulerar vidare i att våldtäkt med tiden inte bara blev ett manligt privilegium, men mäns 
grundläggande vapen för att uppnå makt över kvinnor, vilket säkrade hans vilja och hennes 
rädsla (Brownmiller 1975:14). 



 

 9 

 
Från förhistorisk tid till nutid så tror Brownmiller att våldtäkt har spelat en avgörande roll. 
Hon hävdar att det varken är mer eller mindre än en medveten process av skrämsel genom 
vilken alla män håller alla kvinnor i ett tillstånd av rädsla (Brownmiller 1975:15).  

Om uppkomsten av ojämlika roller mellan män och kvinnor 
Brownmiller tror att kvinnlig rädsla för ett allmänt tillstånd av våldtäkt troligen varit den 
enskilt viktigaste orsaken till kvinnans historiska beroende. Därigenom har kvinnans roll 
knutits till hushållet och medfört ett beroende av en beskyddande make. Brownmiller avvisar 
att det skulle ha berott på en naturlig benägenhet till monogami, moderskap eller kärlek 
(Brownmiller 1975:16). 
 
När kvinnor fick skydd från några män mot övergrepp från andra, innebar det ett högt pris. 
Brownmiller tror att kvinnor genom detta blev främmandegjorda för andra kvinnor och att 
beskyddarna reducerade hennes status till egendom. När monogami infördes blev ett brott mot 
en kvinnas kropp också ett brott mot den manliga ställningen. När våldtäkt började ses som ett 
egendomsbrott av en man mot en annan kriminaliserades det. En våldtäkt av en kvinnas 
oskuld blev ett förskingringsbrott mot en dotters rimliga pris på marknaden (Brownmiller 
1975:17f). 

Strategier mot rädsla och våldtäkt 
Brownmiller diskuterar olika råd och försiktighetsregler som getts till kvinnor om hur de ska 
uppföra sig för att inte påkalla uppmärksamhet eller riskera att utsättas för våldtäkt. Hon 
hävdar inte att kvinnor bör ignorera alla tänkbara farligheter, utan liksom alla andra 
uppmärksamma situationer som kan vara farliga. Däremot menar Brownmiller att det inte kan 
”finnas några privata lösningar på våldtäktsproblemet”.  Därför bör kvinnor inte begränsa sina 
liv eftersom det inte minskar antalet potentiella våldtäktsmän, utan istället kommer att 
medföra en nedbrytande och negativ effekt, även om ingen våldtäkt överhuvudtaget begås 
(Brownmiller [1975] 1977:342).  
 
Genom föreställningen att risken för våldtäkt är kvinnans problem och inte ett 
samhällsproblem, så ställer Brownmiller frågan om det inte är en del av en förvriden manlig 
filosofi, som resulterar i att män som varnar för våldtäkt frammanar dess spöke och samtidigt 
vägrar att ta ansvar för de handlingar som är ett uttryck för densamma filosofi. Trots att de 
flesta våldtäkter inte genomförs av okända män som hoppar fram ur buskarna, så kallas just 
dessa för ”våldtäktsmannen” av andra män. Brownmiller är av uppfattelsen att även om 
ändrad rättslig tillämpning är viktig så är lagar och straff inte nog för att stoppa 
våldtäktsbrotten (Brownmiller [1975] 1977:343). 
 
Brownmiller menar att det utvecklats en destruktiv och passiv femininitet, där egenskaper 
som styrka eller aggressivitet betraktats som något okvinnligt. Denna passiva roll menar hon 
har medfört ett psykologiskt underläge som måste brytas. Däremot menar hon att det inte 
räcker med att ge råd om att man t.ex. ska försvara sig med en spark i skrevet, därför att en 
sådan handling kräver förberedelse genom träning. Brownmiller föreslår att kvinnor bör träna 
självförsvar från barndomen så de kan lära att slå tillbaka. Hon menar att såväl kvinnor som 
män måste befrias från våldtäktsideologin och att det är otillräckligt att försöka kontrollera 
våldtäktsbrottet på individuell grund. Om våldtäktsbrottet ska kunna utrotas, menar 
Brownmiller att det måste bygga på långsiktigt samarbete och förståelse, där både kvinnor 
och män deltar (Brownmiller [1975] 1977:344ff). I nästa kapitel riktas sökljuset mot 
forskningens syn på kvinnors rädsla för brott och våldtäkt. 
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4. Forskningens syn på kvinnors rädsla 
 
 
Kvinnors rädsla för brott och våldtäkt är ett tvärvetenskapligt tema som undersökts ur många 
perspektiv, med olika metoder och med utgångspunkt i olika forskningstraditioner. Jag 
redovisar forskning från områden som kriminologi, sociologi, geografi, arkitektur och 
socialantropologi.  
 
Syftet med detta kapitel är att skapa överblick över hur forskningen ser på den sociala 
konstruktionen av rädsla och hur frågor besvarats om kvinnors rädsla, hur rädsla konstrueras, 
vilka orsaker som finns, och om strategier mot rädsla i det offentliga rummet. Här vill jag 
besvara uppsatsens första undersökningsfråga: Hur ser forskningen på problemet med 
kvinnors rädsla för brott och våldtäkt? 
 
Framställningen är i huvudsak tematisk, så svenska och utländska studier blandas. Ett annat 
sätt kunde ha varit att koncentrera de skandinaviska studierna för sig, eftersom internationella 
studier är gjorda under annorlunda kulturella förutsättningar. Tanken är att skapa en 
sammanhängande struktur, som gör det lättare att få överblick över ett brett fält och senare 
kunna relatera detta till Nerikes Allehandas nyhetsklipp om överfallsvåldtäkter i Örebro.  
 
Kapitlet är disponerat under fem huvudrubriker. Under den första rubriken Rädsla behandlas 
bl.a. hur rädslan ser ut, hur den kategoriseras och vad som orsakar den. Under den andra 
rubriken Rädslans sociala rum genomgås studier som tar upp hur konstruktionen av det 
sociala rummet påverkar rädsla. Avsnittet under den tredje rubriken Strategier i det offentliga 
rummet handlar om strategier mot rädsla. Det finns både offentliga strategier och individuella 
förhållningssätt, som kan ha påverkan på jämställdhet. Under den fjärde rubriken Media och 
rädsla tar jag upp teorier om mediernas påverkan på rädsla. Under den femte rubriken 
Kvinnors status behandlas frågan om det finns samband mellan kvinnors status och rädsla. I 
detta avsnitt diskuteras också forskarnas syn på Brownmillers teori om en manlig 
våldtäktsideologi. Kapitlet sammanfattas med en kort diskussion om kvinnors rädsla kan 
betraktas som irrationell och paradoxal och till sist görs en sammanställning av faktorer som 
forskningen identifierat som orsaker till rädsla för brott och våldtäkt. 

 

Rädsla 

 
Anita Heber (2005), svensk kriminolog, har gjort en litteraturstudie om rädsla för brott. Hon 
hävdar att det på flera områden finns motsättningar inom forskningen. En sådan motsättning 
finns mellan hur kvantitativt och kvalitativt inriktade forskare uppfattar relationen mellan 
brott och rädsla. Kvantitativa forskare utgår från att brott går att mätas och är intresserade av 
att mäta andelen rädda och uppfattar därmed rädslan som statisk. Kvalitativt inriktade forskare 
ser rädslan som varierande, beroende på situation och individuella omständigheter, och menar 
att rädsla påverkas av medier och kriminalpolitik. Heber hävdar att det finns en viktig 
motsättning mellan universitetsforskning och svenska myndigheter, när det gäller 
uppfattningen om rädsla orsakas av brott eller av andra faktorer. Inom universitetsforskningen 
dominerar studier om orsakerna till rädsla, därför att man inte kunnat påvisa något direkt 
samband mellan rädsla att utsättas för brott och de brott som faktiskt sker. Svenska 
myndigheter däremot, tenderar att koppla rädsla för brott till utsatthet för brott, och ser alltså 
rädsla som en direkt konsekvens av brottsligheten (Heber 2005:72-74).  
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Eva Tiby (2009), kriminolog vid Stockholms universitet, menar att när man talar om sexuella 
övergrepp som skulle kunna hända i framtiden, föreställer man sig en främmande man i en 
situation där ingen kan hjälpa en. Om man istället talar om rädsla som stammar från något 
som har hänt i det förflutna, så kan aktören vara en granne eller klasskamrat och det kan ha 
skett i hemmet i dagsljus. Slutsatsen är att ju mer konkret fråga man ställer, desto troligare är 
det att man får en redogörelse som ligger utanför den snävaste diskursen om rädsla för 
sexuella övergrepp (Tiby 2009). 
 
Även om rädsla påverkas av flera faktorer, så hävdar flera forskare att kärnproblemet är 
kvinnors rädsla för manligt våld, framför allt rädsla för sexualiserat våld. Våldtäkt är det brott 
som många kvinnor befarar mest, och rädsla för överfall är en av de viktigaste anledningarna 
till begränsningar i kvinnors rörelsefrihet i städer (Andersson 2001:25, Listerborn 2002:8, 
Stanko 1995, Pain 1995:231). Enligt Hille Koskela (1999) blir vardagliga erfarenheter, som 
bidrar till kvinnors rädsla, ofta bagatelliserade. Förnärmanden eller sexuella trakasserier kan 
orsaka rädsla för övergrepp genom att påminna kvinnor om deras sårbarhet och möjligheten 
att bli offer. Det kan vara försök till våld eller fysisk kontakt, som när någon tar tag i skuldran 
eller ropar högt med hotfull röst. Sexuella trakasserier på arbetsplatsen, på gatan eller en 
restaurang, påminner kvinnor om sexuell fara, och enligt Koskela finns omfattande forskning 
som visar att trakasserier är länkade till kvinnors rädsla för våld (Koskela 1999:117). 
 
Rädsla kan upplevas olika beroende på ens position till en upplevd risk. Heber beskriver en 
modell, utarbetad av Ferraro och LaGrange, för att kunna analysera olika former av rädsla. 
Förenklat kan man säga att det enligt denna modell finns en rädsla på individuell nivå, där 
individen utifrån sina egna erfarenheter gör en slags riskbedömning för att värdera en 
situation. Det handlar om rädsla att personligen utsättas för brott. Det finns också på generell 
nivå en rädsla som en individ kan uppleva i förhållande till andra människor, en altruistisk 
form av rädsla (Heber 2007:24ff). 
 
Detta avsnitt om rädsla kan sammanfattas med följande meningar:  
- Enligt universitetsforskningen har rädsla för brott andra orsaker än faktisk brottslighet. 
- Övergripande frågor som syftar på framtiden framkallar stereotypa svar om främmande män. 
- Rädsla för män och sexualiserat våld är grundläggande för kvinnors oro. 
- Trakasserier är länkade till kvinnors rädsla för våld.  
- Upplevelsen av rädsla kan vara personlig eller altruistisk. 

 

Rädslans sociala rum 

 
Hille Koskela ser inte rummet bara som en yta där sociala praktiker sker, utan menar att det 
snarare produceras genom sociala praktiker. Också emotioner bidrar till skapandet av rummet, 
t.ex. genom rädsla för brott. Genom att identifiera säkra vägar och farliga områden, kan vissa 
platser eller tidpunkter omformas till ’maskulina’ områden. Kvinnors beslut att inte gå ut 
skapar ett annat slags rum än om de beslutar att gå ut. När kvinnor har mod att gå ut medför 
deras närvaro att rummet blir mer tillgängligt för andra kvinnor (Koskela 1999:112f). 
      
Det är inte bara fysiska platser, utan också tidpunkt som är viktiga i förhållande till rädsla. 
Koskela menar att på natten är det viktigt vad människor gör, hur de uppför sig och vilka 
förväntningar som kvinnor har till mäns uppförande, något hon kallar ”den sociala natten”. 
Hon menar vidare att rädslan konstrueras socialt genom föräldrars varningar, diskussioner och 
varningar mellan vänner och bekanta, samt kulturellt återskapade föreställningar om kvinnor 
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och familjen. Rädslan upprätthålls genom brottsnyheter i medias fokusering på sensationella 
frågor. Dessutom menar Koskela att säkerhetsuppfostran, brottsförebyggande råd och andra 
varningar, bidrar till att påminna kvinnor om att något våldsamt kan inträffa (Koskela 
1999:115). 
 
Rachel H Pain (1995) har utvecklat vad hon kallar en ’social geografi’ för kvinnors rädsla. 
Denna fokuserar bl.a. på distinktionen mellan privat och offentligt rum, och på den sociala 
konstruktionen av rummet, indelat i ’säkra’ och ’farliga’ platser (Pain 1995:231). Kvinnors 
rädsla för våld är mestadels lokaliserat till det offentliga rummet. Kvinnor har socialiserats till 
att uppfatta det privata hemmet som tryggt och det offentliga rummet som farligt, och 
upplever möten med män i det offentliga rummet som okontrollerbart och oförutsägbart (Pain 
1995:235, Andersson 2001:26). Att kvinnor ”felaktigt” är mer rädda i det offentliga rummet, 
trots att de flesta överfall sker i det privata rummet, beror enligt Pain på felaktig information 
om sexuella faror som ges i familjen, erfarenheter i det offentliga rummet, media och sociala 
kontakter. På så sätt konstrueras rummet i ’säkra’ och ’osäkra’ platser (Pain 1995:236).  
 
En nyckelfråga är varför så många kvinnor är rädda för främlingar. Pain menar att 
erfarenheter av sexuella trakasserier medför oro i sig själv, men de underbygger också idén att 
offentliga platser och främlingar är oförutsägbara och hotfulla. Därigenom återskapas 
kvinnors inlärda uppfattning om sin egen sårbarhet. I Pains undersökning hade hälften av 
kvinnorna upplevt att bli förföljda, 55 procent hade fått oanständiga telefonsamtal och 76 
procent hade fått oönskade sexuella kommentarer (Pain 1995:237). 
    
Hille Koskela (1999) har undersökt kvinnors rädsla i det skandinaviska samhället. För 
Koskela är rädsla en konsekvens av kvinnors och mäns ojämlika status, men bidrar också till 
att bevara ojämlikhet. Koskela betonar också, att erfarenheter av våldsförsök och incidenter 
med sexuella trakasserier, producerar rum som kvinnor är exkluderade från. Koskela hävdar 
att kvinnors rädsla skiljer sig från mäns genom dess omfattning, dess natur och effekten på 
kvinnors liv. Hon menar att kvinnor upplever ett unikt och allvarligt hot som män i stort sett 
inte upplever, nämligen sexuellt våld (Koskela 1999:111).  
 
Alla kvinnor är dock inte rädda. Genom att fråga varför vissa kvinnor inte är rädda och vad 
som kan vinnas genom att analysera kvinnors mod, önskar Koskela att utmana uppfattningen 
att rädsla i första hand är en kvinnlig kvalitet (Koskela 1997). Koskela menar att kvinnors 
rädsla brukar uppfattas som något normalt, medan djärvhet anses som riskabelt. Genom att se 
rädsla som socialt konstruerat vill Koskela undersöka hur det skulle vara möjligt för kvinnor 
att vara självsäkra i det offentliga rummet. Hon menar att vi måste sluta att se staden som en 
farlig plats som kvinnor i hög grad måste exkluderas från för sin egen skull (Koskela 1997). 
 
I Koskelas undersökningar blir det tydligt hur mycket forskarens inställning och sätt att ställa 
frågor betyder. Genom att intressera sig för de kvinnor som inte är rädda och uppfatta deras 
agerande som modigt, kan Koskela skapa en motdiskurs till synen på kvinnan, som ett passivt 
offer som är ständigt rädd och därför behöver skyddas. 
 
Koskela hävdar vidare att rädsla inte enbart är kopplad till brott, utan också till om människor 
känner att de har kontroll över sina liv. Genom att tolka mod som emancipatoriskt, menar 
Koskela att exempel på kvinnor som hävdar sin plats, visar att de äger agentskap över sina liv. 
Kvinnor som är modiga och självsäkra tar aktivt del i att producera rummet och återtar 
utrymmen för sig själva, genom vardagliga rutiner och användning av rummet. Genom att 
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våga gå ut producerar kvinnor rum som blir mer tillgängliga också för andra kvinnor (Koskela 
1997). 

Kulturella skillnader 
I en sociologisk studie undersöker Eileen Green och Carrie Singleton (2006) hur två grupper 
av unga kvinnor i nordöstra England, en vit och en sydasiatisk, ’konstruerar’ risk i sina egna 
kulturellt meningsfulla diskurser. Bägge grupper upplever risk att utsättas för manligt våld i 
det offentliga rummet, men använder olika strategier för riskhantering. De unga sydasiatiska 
kvinnorna använde inte gatorna för fritidsaktiviteter utan föredrog att mötas hemma eller på 
community-baserade platser. Deras föräldrar och familjer uppmuntrade dem att det var 
säkrare inomhus och deras kultur krävde att de skyddade sin heder genom att bara umgås med 
kvinnor och undvika att vara utomhus när det blivit mörkt (Green och Singleton 2006:860f). 
Den andra gruppen med vita flickor använde gatorna omkring Townville som huvudsaklig 
plats för sina fritidsaktiviteter. De var mer självsäkra än den andra gruppen och upplevde inte 
den lokala platsen som farlig, även om de var ute också på kvällarna. Istället utvecklade de 
erfarenhetsbaserade tekniker och kunskap som tillät dem att röra sig fritt (Green och Singleton 
2006:865). Rummet är enligt författarna påverkat av genus, kön, klass och ras och är hela 
tiden ämne för konstant förhandling och strid, omgärdat av maktrelationer (Green och 
Singleton 2006:859).  
 
Green och Singleton visar alltså att det finns kulturella skillnader som påverkar hur olika 
grupper av kvinnor förhåller sig till rädsla och till det offentliga rummet. Genom denna 
komparativa studie kan de visa att det inte finns någon absolut dikotomisk uppdelning av det 
sociala rummet, utan att det råder en ständig omförhandling.  
 
Detta avsnitt om hur rädslans sociala rum konstrueras kan sammanfattas i följande punkter: 
- Rädslans sociala rum konstrueras bl.a. genom distinktionen mellan privat och offentligt rum 
och den sociala konstruktionen av rummet indelat i ’säkra’ och ’farliga’ platser. Sexuella 
trakasserier underbygger rädsla för främlingar och offentliga platser. 
- Rädslan är en konsekvens av och återskapar kvinnors ojämlika status. Kvinnors rädsla 
skiljer sig från mäns, bl.a. genom hotet om sexuellt våld. 
- Det offentliga rummet bör inte ses som farligt för kvinnor. Modiga kvinnor som vågar gå ut 
återtar sociala rum. 
- Kulturell tillhörighet påverkar kvinnors utvecklande av strategier. Rädslan konstrueras 
genom en rad sociala faktorer, bl.a. kvinnors eget förhållningssätt. 

 

Strategier i det offentliga rummet 

 
Det finns olika strategier mot rädsla, både offentliga och individuella. Jag tar först upp 
offentliga strategier, som skapas i samband med brottsförebyggande arbete och 
stadsplanering, och sedan individuella strategier.  

Offentliga strategier 
För att motverka rädsla har det skapats en rad trygghetsprojekt. Dessa verkar i en diskurs för 
trygghet som skapas genom vetenskap, policy och lokal praktik. I denna trygghetsdiskurs 
menar Carina Listerborn att det finns ett glapp mellan hur statliga myndigheter, som Brå, 
formulerar idéer och metoder för hur brottsligheten ska minska, och hur lokala praktiker som 
också har andra målsättningar, utformar konkreta trygghetsprojekt (Listerborn 2002:5ff). En 
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del av det brottsförebyggande arbetet har utgått från regeringsprogrammet Allas vårt ansvar 
från 1996. En grundtanke har varit att polisen inte kan vara på plats för att skydda alla 
människor, utan att medborgarna måste ta ansvar för sig själva (Listerborn 2002:228f). 
Listerborn frågar vilka konsekvenser denna överflyttning av ansvar kan få. Om polisen 
rekommenderar att man inte ska gå i en ödslig park på kvällstid och man ändå gör det och blir 
överfallen – vems är då ansvaret? Innebär det inte en återgång till att skuldbelägga kvinnor 
ifall de utsätts för överfall? (Listerborn 2002:258).  
 
Elizabeth A. Stanko menar att de råd som ges från staten försöker dämpa kvinnors rädsla, 
genom att föreslå att de anammar individuella försiktighetsstrategier för att förhindra möten 
med främmande män (Stanko 1995). Hall hävdar att trygghetsdiskursen dels framställer 
kvinnan i en offerroll, dels att hon förväntas undgå det oundvikliga på egen hand, vilket 
resulterar i paradoxen att kvinnligt agentskap endast är möjligt genom undvikande. Detta sker 
t.ex. genom fortsatt utveckling av strategier för att minska risken att kvinnor blir utsatta för 
våldtäkt. Den subjektsposition som erbjuds, enligt Hall, blir då i form av ”tough target” där 
kvinnan gör sig själv svårfångad. När våldtäkt framställs i termer som ”det är bara du som kan 
rädda dig själv” så artikuleras våldtäkt som ett omöjligt problem att förhindra (Hall 2004:6). 
Hall hävdar att det våldtäktsförebyggande arbetet sedan 1980-talet resulterat i en förstärkning 
av idén att rädsla är en kvinnas bästa försvar (Hall 2004:11). Campbel hävdar att den 
våldtäktsförebyggande litteraturen oavsiktligt låser kvinnor genom begränsande självdiciplin 
och dessutom omstöper den feminina kategorin som svag och sårbar. När kvinnor lär att 
uppfatta sig själva som sårbara resulterar det i upplevelse av brist och otillräcklighet 
(Campbel 2005:121).  
    
Rachel Pain och Hille Koskela (2000) menar att det varit populärt bland akademiker och 
planerare att försöka designa bort problemen med rädsla, men att det haft begränsad 
framgång, bland annat pga. användande av en förenklad uppfattning om rädsla för brott (Pain 
och Koskela 2000, Pain 1995:233). Denna form av politik har kritiserats därför att den flyttar 
fokus från de sociala och politiska orsakerna, och istället kommer att legitimera kvinnors 
rädsla för offentliga platser. Enligt Pain bör det vara de sociala relationerna i förhållande till 
rummet som står i centrum (Pain 1995:233). Birgitta Andersson (2001) kommer i en studie av 
Universitetssjukhuset i Malmö fram till att det offentliga rummet fortfarande primärt kan 
sägas vara en manlig skapelse, och hävdar att genusperspektivet ännu inte är införlivat i 
planeringsprocesserna. Eftersom kvinnor har andra erfarenheter och kompetenser än många 
män, är det viktigt att kvinnor i högre grad ”görs delaktiga och påverkar planering och 
byggande av den fysiska miljön” (Andersson 2001:17f).  
 
Med hänvisning till urbansociologin uppmärksammar Listerborn problemet med att 
trygghetsskapande åtgärder och saneringar kan leda till social exkludering av vissa grupper. 
Kvinnors kamp för ett tryggare stadsrum kan bli en del av en trygghetsskapande politik, som 
riskerar att upplösa det offentliga rummet genom privatisering och överdrivet 
kontrolltänkande (Listerborn 2002:10f). Detta ligger i linje med Lyn H Lofland (1998) och 
Sharon Zukins (1995) teorier om att ett långt drivet säkerhetstänkande kan leda till en 
destruktiv design, som kan komma att utgöra ett hot mot det offentliga rummet.   
 
Jag vill sammanfatta detta avsnitt om offentliga strategier i följande punkter: 
- Förändringar genom yttre design har haft viss påverkan på brottslighet, men utförs ofta utan 
genusperspektiv. Fokus flyttas från rädslans sociala orsaker och kan medföra att det offentliga 
rummet minskas och vissa grupper exkluderas. 
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- Våldtäktsförebyggande litteratur främjar en våldtäktskultur genom att återskapa den 
feminina kategorin som svag och sårbar. 
- När ansvaret flyttas till individnivå blir kvinnors enda möjlighet att agera svårfångad och 
annars riskera att skuldbeläggas.      

Individuella strategier  
Utifrån ovanstående framgår att det skapats en trygghetsdiskurs som placerar ansvaret att 
undgå våldtäkt på den enskilda kvinnan. Vilka strategier används på individnivå och hur kan 
de påverka tillgången till det offentliga rummet? 
 
Individuella strategier mot rädsla kan vara att ha hårspray i väskan, ett redskap i fickan, köpa 
överfallslarm eller prata i mobiltelefonen. Andra strategier kan vara att inte gå hem ensam en 
sen kväll, eller att välja en väg som känns säker (Sandberg 2002:40). Strategierna har ofta 
blivit en självklar del av vardagslivet och används utan eftertanke, t.ex. genom att undvika 
rum som är ”slutna, mörka, trånga och obefolkade” (Andersson 2001:45). Linda Sandberg 
(2002) fann att det skett en förändrad riskbedömning före och efter Hagamannens2 överfall i 
Umeå. Även om rädslan minskat var den fortsatt högre än innan Hagamannens dåd och det 
beteende som utvecklades under perioden med överfall fanns fortfarande kvar i rutiniserad 
form. Samtliga hade olika vanor som hjälpte dem att känna sig tryggare. Kvinnornas 
upplevelse var att mediernas bild bidrog till skapandet av rädslan, men att det var bekantas 
varningar som hade störst påverkan. Det allmänna engagemang som skapades för kvinnornas 
säkerhet, menar Sandberg kan uppfattas som positivt, men samtidigt också bidrog till att 
förstärka uppfattningen att kvinnorna borde vara rädda och fick rädslan att sprida sig till allt 
fler (Sandberg 2002:39ff). 
 
Koskela menar att kvinnor som har stor erfarenhet av en viss plats är mindre rädda. De skapar 
en mental karta av platsen som bygger på egna erfarenheter, istället för indirekta 
beskrivningar från media eller hörda berättelser. Därigenom kan de tämja rummet på sina 
egna villkor. Kontrollskapande strategier kan vara att gå målmedvetet med trygga steg och 
hålla upp huvudet när de möter någon, eller att undvika att hamna i besvärliga situationer 
(Koskela 1997, Sundhage 2005:41). Koskela menar att kvinnor kan ta tillbaka rum, och 
istället för att begränsa sin rörlighet för att undvika fara eller rädsla, bör kvinnor ”lära sina 
döttrar att ta rummet i besittning snarare än att de ska skrämmas av ändlösa varningar och 
restriktioner” (Koskela 1997). Green och Singleton menar att unga kvinnor möter, hanterar 
och tar risker i vardagen och aktivt kan konstruera sin identitet genom att ta risker. Samtidigt 
begränsas de av dominerande diskurser som positionerar dem som ödmjuka och strävande 
efter respektabilitet (Green och Singleton 2006:867). 
 
När det gäller handlingsstrategier i en hotfull situation, kan synen på offerskap ha betydelse. 
Kerstin Lekare (2010) försöker utveckla ett alternativ till vad hon kallar det ’strukturellt 
feministiska perspektivet’ och det ’kriminologiskt realistiska perspektivet’. Lekare menar att 
dessa perspektiv har en fixerad syn på offret, antingen som maktlöst, eller genom betoning av 
offrets aktörskap. I Lekares alternativ tillskrivs inte de inblandade en bestämd aktörsroll som 
aktiv eller passiv i förväg och därmed kan inte utfallet av en situation bestämmas i förväg 
(Lekare 2010:241-247). 
 

                                                 
2 Hagamannen genomförde en rad överfallsvåldtäkter i Hagaområdet i Umeå mellan 1998 och 2005, med en 
paus mellan år 2000 och 2005 (Anna Levin 12 maj 2010:4f).  
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En alternativ strategi mot rädsla kan vara självförsvarsträning. I studier av självförsvar som 
strategi mot rädsla, har flera positiva resultat dokumenterats (Hollander 2004, McDaniel 
1993). En undersökning av Patricia McDaniel visade att kvinnor som deltagit i träning 
uppnådde en klar reducering i rädsla, i förhållande till olika brottsformer (McDaniel 1993). En 
sociologisk studie av Jocelyn A. Hollander visade att träning också påverkat hur kvinnor 
upplever sig själva och andra, deras interagerande med främmande och i nära relationer 
(Hollander 2004:208). Uppfattelsen att kvinnor är svaga och har en medfödd oförmåga att 
skydda sig mot mäns våld, utmanas genom feministisk självförsvarsträning och hjälper också 
kvinnor att värdera sig själva positivt (Hollander 2004:227ff). I våldtäktsförebyggande 
litteratur avråds kvinnor från att göra motstånd därför att det skulle kunna trigga ytterligare 
våldsamhet, men forskning ska enligt Campbel visa att motstånd ofta varit grunden till att 
kvinnor undgått våldtäkt (Campbel 2005:135). 
 
Jag sammanfattar detta avsnitt om individuella strategier på följande sätt:  
- Individuella strategier kan antingen uppfattas som ett uttryck för rädsla eller som ett sätt att 
hantera rädsla som en del av vardagslivet. 
- Media och varningar för Hagamannen påverkade kvinnors rädsla i Umeå och det 
säkerhetsbeteende som utvecklats fanns efteråt kvar i rutiniserad form. 
- Genom att utmana varningar och teorier om risktagande, kan kvinnor skaffa egna 
erfarenheter gentemot mediebilder och skapa en mental karta av offentliga platser. Därigenom 
blir det möjligt att ta kontroll över rummet och forma identiteten i motsättning till 
riskdiskurser.  
- Självförsvarsträning kan minska rädslan för våld och andra brott, samt förändra synen på 
den feminina rollen och påverka relationer till främmande.     

 

Media och rädsla 

 
Teorier om medias påverkan på rädsla spelar en central position i uppsatsen. En teori om 
mediernas inverkan på rädsla tar utgångspunkt i mediernas dagordningsfunktion. Enligt 
medieforskaren Gabriella Sandstig (2010) är Maxwell McCombs och Donald Shaw denna 
teoris främsta företrädare. Teorin syftar på mediernas möjlighet att bestämma vilka frågor 
som blir aktuella i samhällsdebatten och hur mycket utrymme de ska ha. De frågor och ämnen 
som massmedierna prioriterar blir också de frågor och ämnen som publiken tycker är viktiga 
(Sandstig 2010:60). Även om medierna inte kan bestämma hur människor ska tänka, har de 
ett stort inflytande när det gäller vad de tänker på (Heber 2007:172f, Sandstig 2010:60f). 
Sandstig menar att dagordningshypotesen kan användas för att förstå samband mellan de hot- 
och riskteman som nyhetsmedier beskriver och människors uppfattning om hot och risker i 
stadsrummet (Sandstig 2010:61). Det finns, enligt Heber, flera studier som visar att läsare av 
tidningar som ger mer utrymme till brottsbeskrivningar, uppvisar högre grad av rädsla, samt 
att lokala nyheter om brott kan verka uppskrämmande, därför att de känns mer verkliga 
eftersom läsarna känner de platser som beskrivs (Heber 2005:66).  
 
Martin Innes menar, enligt Heber, att ”vissa extrema och chockerande brott skickar 
betydelsefulla signaler till samhället”.  Dessa signalerande brott kan tolkas som tecken på 
ökande och allt råare brottslighet och skickar varningssignaler till allmänheten om risker de 
kan drabbas av (Heber 2007:177). Detta menar jag kan stämma på artiklar om 
överfallsvåldtäkter, som därför kan ha ett sådant signalvärde som indirekt varnar kvinnor för 
att också de kan drabbas.  
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Enligt Heber finns flera studier som visar att polisen och brottsförebyggande myndigheter är 
vanliga källor för mediernas nyheter om brott. Dessa har därför stor möjlighet att påverka 
vilka brott som ska lyftas fram och hur de ska beskrivas. Detta innebär att många 
brottsartiklar skildras från polisens och brottsbekämpande myndigheters perspektiv (Heber 
2007:176).  
 
För att sammanfatta detta avsnitt kan medierna anses spela en viktig roll för människors 
rädsla. Medierna bestämmer dagordningen och sensationella nyheter får stort utrymme. Vissa 
nyheter kan ha stort signalvärde genom att signalera att en viss slags brott ökar och att det 
finns risk för medborgarna att drabbas. Lokala medier har troligen störst inverkan när de 
beskriver platser som människor känner väl, något som kan stämma in på Nerikes Allehandas 
artiklar. Polisen har ofta stort inflytande över de perspektiv som brottsartiklar skrivs ur. Hur 
detta sker uppfattar jag som en viktig pusselbit i förståelsen av hur rädslan konstrueras genom 
medial återgivning. Jag har inte funnit någon studie som undersöker betydelsen av  samspelet 
mellan nyhetsjournalistik och polisens roll som källa, i förhållande till rädsla för 
överfallsvåldtäkt. Detta är ett av de perspektiv jag utgår från i uppsatsens analys av Nerikes 
Allehandas nyhetsklipp. Följande punkter uppfattar jag som särskilt viktiga: 
 
- Media influerar rädsla för brott genom att bestämma vad människor tänker på.  
- Nyheter om extrema och chockerande brott kan skicka signaler till allmänheten om risker de 
kan drabbas av. 
- Polisen har stor möjlighet att påverka vilka brott som ska lyftas fram och många 
brottsartiklar skrivs från polisens och brottsbekämpande myndigheters perspektiv.   
 
 

Kvinnors status 

 
Forskare har från olika perspektiv påvisat samband mellan rädsla för våld, kvinnors status och 
jämställdhet. Enligt Koskela är rädsla för våld ”en känslig indikator på könsrelaterade 
maktrelationer”. Om kvinnors rädsla för män medför begränsad tillgång till det offentliga 
rummet och begränsad rörlighet, menar hon att det kan ses som ett test för jämlikhet (Koskela 
1997). Sist i detta avsnitt om kvinnors status, undersöker jag också hur forskarna förhåller sig 
till Brownmillers teori om en manlig våldtäktsideologi. 
 
Carrie L. Yodanis (2004) har genom en kvantitativ undersökning gjort ett test av feministisk 
teori om våld mot kvinnor, genom att kombinera data från International Crime Victims 
Survey (ICVS) med statistik från FN. Genom att jämföra nationella data om våld mot 
kvinnor, kvinnors status och kvinnors rädsla, har Yodanis jämfört nationer på makronivå i 
förhållande till den feministiska teorin om våld mot kvinnor. Hon hävdar att resultatet ger 
betydande stöd för teorin (Yodanis 2004:670) och visar att i länder där kvinnornas ställning är 
låg, tenderar förekomsten av sexuellt våld mot kvinnor att vara högre, medan i länder där 
kvinnornas ställning är hög, är förekomsten av sexuellt våld mot kvinnor lägre. Yodanis 
menar att resultaten av denna studie bekräftar argumentet, att vi måste se bortom individnivå 
för att förstå och utveckla strategier för att minska rädsla och våldet mot kvinnor (Yodanis 
2004:655). 



 

 18 

Våldtäktsfria kulturer utan rädsla 
Flera forskare (Andersson 2001, Pain 1995, Stanko 1995) hävdar att kvinnors rädsla för män 
är kärnproblemet när det gäller kvinnors rädsla. Följande studie visar att det existerar 
alternativ. Maria-Barbara Watson-Franke (2002) ger ett antropologiskt perspektiv på våldtäkt 
och rädsla. Utifrån exempel på kulturer där våldtäkt inte existerar eller är mycket ovanligt, 
hävdar Watson-Franke att kvinnor i dessa kulturer inte behöver känna rädsla för män. En av 
orsakerna är en annorlunda inställning till föräldrarollen (Watson-Franke 2002:599ff). Enligt 
Watson-Franke har det i den västliga vetenskapliga debatten varit allmänt utbrett att uppfatta 
våldtäkt som ett manligt drag som funnits i alla tider och kulturer. Enligt Watson-Franke har 
feministisk forskning, med utgångspunkt i Brownmiller, utmanat idén om våldtäkt som något 
naturligt som istället kan förstås som ett uttryck för makt och dominans (Watson-Franke 
2002:599). Watson-Franke använder begreppet våldtäktskultur, som beskrivs med citat från 
Hall and Flannery, som ett system som producerar angripare som ’kan uppfatta att normala 
sexuella relationer involverar manlig dominans och kvinnligt motstånd. Våldtäkt kan vara ett 
sätt att bevisa sin manlighet, en viktig angelägenhet för vuxna män’. Dominans och kontroll 
över kvinnor blir ett viktigt sätt att uppnå maskulinitet, och även om våldtäkt inte tolereras, så 
blir det ändå en del av kulturen (Watson-Franke 2002:600). 
    
Watson-Franke menar att idén om våldtäkt som en oundviklig företeelse, bleknar i ljuset av 
bevisen för kulturer där våldtäkt är okänt eller extremt sällsynt. Hon ställer frågan hur 
våldtäktskulturer skiljer sig från icke-våldtäktskulturer. Watson-Franke fokuserar på vad hon 
kallar matrilinjära samhällen, därför att dessa kan betecknas som våldtäktsfria och därför att 
de erkänner kvinnors bidrag till social kontinuitet (Watson-Franke 2002:602). Två egenskaper 
utmärker matrilinjära system: 1) fädrarnas betydelse i familjen är marginell och förknippas 
inte alls med manlig auktoritet 2) män erkänner kvinnors autonomi. Barnen upplever 
föräldrarnas könsroller annorlunda än i väst, och heterosexualitet förknippas inte med 
auktoritet eller kontroll. Mödrarna har också en viktig roll som försörjare vilket ”minskar den 
ekonomiska makt som kan förknippas med den västliga mansrollen”. Watson-Franke menar 
att de feministiska diskurserna fortfarande behöver erkänna Brownmillers tanke om ’a 
world…in which women [move] freely without fear of men’ (Watson-Franke 2002:605). 
 
Denna antropologiska studie utgår från vad jag uppfattar som traditionella kulturer och saknar 
exempel från moderna samhällen. Det kan därför vara svårt att direkt överföra dessa 
kunskaper. Däremot visar studien att rädsla för män är ett kulturellt fenomen och därmed 
också möjlig att förändra. Liksom Yodanis (2004) studie betonas också här kvinnors status 
och ekonomiska roll som betydande, men här från ett antropologiskt perspektiv.  

Brownmillers teori 
Här följer en diskussion om hur forskarna förhåller sig till Brownmillers teori om en manlig 
våldtäktsideologi. Tre av forskarna, Koskela, Pain och Campbel, är kritiska till Brownmillers 
idé om att män använder våldtäkt och rädsla för våldtäkt, som ett ideologiskt vapen i syfte att 
kontrollera kvinnor. De menar inte att våld är enda orsak till undertryckande av kvinnor. 
Koskela och Campbel lägger istället vikt vid de processer som formar ett självdiciplinerande 
feminint subjekt, som reproducerar maskulin dominans, t.ex. genom att mot sin vilja undvika 
offentliga rum. Pain menar att hennes resultat ändå bekräftar idén att sexuellt våld fungerar 
som social kontroll av många kvinnors liv (Koskela 1999:121,Pain 1995:237, Campbel 
2005:119-121). Watson-Franke menar, utifrån en visionär inställning om ett samhälle utan 
våldtäkt, att de feministiska diskurserna fortfarande behöver erkänna Brownmillers tanke om 
en värld där kvinnor kan röra sig fritt utan rädsla för män (Watson-Franke 2002:605). 
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En del av kritiken uppfattar jag som riktad mot idén om en ”medveten process av skrämsel 
genom vilken alla män håller alla kvinnor i ett tillstånd av rädsla” [min kursivering]. Denna 
formulering verkar också i mina ögon överdriven. En process kan knappast vara medveten, 
och om tanken är att alla män är medvetna om att de drar fördel av den rädsla som tillfogas 
kvinnor, liknar det konspirationstänkande. Det kan dessutom finnas skillnader i vilken grad 
kvinnor utsätts för våld och rädsla, beroende på social bakgrund (Lekare 2010), och kulturella 
förutsättningar (Green och Singleton 2006), vilket kan ifrågasätta tesen om att alla kvinnor 
hålls i ett tillstånd av rädsla. Däremot kan effekterna, liksom Pain konkluderar, bli att kvinnor 
hålls i rädsla pga. manligt våld, och att män generellt uppnår en starkare position. 
 
Både Pain och Campbel menar att fokuseringen av våld som enda orsak till kvinnors 
underordning är alltför förenklad och Campbel vill hellre fokusera den hegemoniskt styrda 
självdiciplineringen. Jag tycker inte de gör Brownmiller rättvisa på den här punkten. Det är 
visserligen riktigt att våld och våldtäkt betonas som de viktigaste orsakerna, men Brownmiller 
tar också upp problemen med varningar, rädsla och den passiva femininiteten. Hon betonar 
dessutom vikten av att män och kvinnor arbetar tillsammans för att befria alla människor från 
våldtäktsideologin. Om hon menar att män ska delta i arbetet mot en våldtäktsideologi, kan 
hon knappast mena att de samtidigt är en del av den ”medvetna processen” som håller alla 
kvinnor i rädsla. Dessa kraftfulla formuleringar kan ses som uttryck för en vilja att engagera 
politiskt, och medför att teorin ibland kan uppfattas som motsägelsefull. På den bakgrunden 
verkar kritiken mot dessa formuleringar rimlig. 
 
Watson-Franke verkar utgå från Brownmiller utan förbehåll. Jag är dock inte säker på att det 
är så, eftersom hon utgår från begreppet ’våldtäktskultur’ och med sin undersökning visar att 
det har funnits, och finns, våldtäktsfria kulturer. Det borde tala mot Brownmillers idé om en 
våldtäktsideologi som funnits i alla tider och i alla kulturer. Min uppfattning är att Watson-
Franke, istället för att markera sig mot Brownmiller, tar utgångspunkt i hennes teori, men i 
praktiken genomför en empirisk rekonstruktion. Tyvärr sker det inte explicit, men jag finner 
förskjutningen från en biologiskt grundad våldtäktsideologi, hän emot en kulturell förståelse, 
som användbar och i samklang med övriga forskares inställning.  
 
Detta avsnitt om kvinnors status kan sammanfattas med att: 
- det finns samband mellan kvinnors status och förekomsten av våld mot kvinnor.    
- det existerar matrinlinjära kulturer där kvinnor inte behöver känna rädsla för män. 
- Brownmillers formulering om en ”medveten process av skrämsel ...”, kan uppfattas som en 
form av konspirationstänkande och behöver därför rekonstrueras. 
 
 

Sammanfattning 

 
Enligt forskningen finns en rad faktorer som inverkar på kvinnors rädsla för brott och 
våldtäkt. Innan jag sammanfattar de orsaker till rädsla som kan identifieras, vill jag återknyta 
till diskussionen om att kvinnors rädsla beror på att de är mer känsliga, att rädslan är 
överdriven och felaktig, och därmed kan betraktas som irrationell eller paradoxal. Paradoxen 
består i att kvinnor är rädda för våldtäkt i det offentliga rummet, trots att de flesta våldtäkter 
begås i det privata rummet inomhus, och trots att fler män blir offer för misshandel utomhus. 
Men forskarna menar att det finns andra förklaringar. Även om de flesta våldsincidenter sker 
på privata platser, och det sker betydligt fler våldtäkter i sovrummen än i gränder och parker 
(Pain 1995:233) har bilden av den rädda kvinnan och den orädde mannen ifrågasatts allt mer 
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(Heber 2005:44f). Slutsatsen, att kvinnors rädsla är irrationell i förhållande till de små 
riskerna att bli offer, har blivit kraftigt kritiserad och tilläggs enligt Pain inte längre mycket 
tilltro (Pain 1995:233). Enligt Koskela gör kvinnor som regel inte någon distinktion mellan 
privata och offentliga dimensioner av rädsla. Därför kan hot om våld i det privata i hög grad 
påverka kvinnors generella erfarenheter av rum och plats (Koskela 1999:118). Kvinnors 
rädsla för våld påverkas av t.ex. sexuella trakasserier, likaväl som risken att utsättas för våld 
måste förstås i relation till de ojämlika förhållandena mellan könen (Pain 1995:233). 
 
Utifrån denna undersökning av hur forskningen ser på kvinnors rädsla för brott och våldtäkt, 
är slutsatsen att det finns ett antal faktorer som samverkar i den sociala konstruktionen av 
rädsla. Några framträdande faktorer som kan identifieras är: 
     
Varningar: Varningar tillskrivs ett stort förklaringsvärde. Varningar om att kvinnor kan bli 
offer för överfall eller våldtäkt ges av föräldrar, vänner och närstående, samt i diskussioner. 
 
Uppfostran till femininitet: En femininitet som formar kvinnors identitet till passivitet och 
rädsla för främmande män och det offentliga rummet, kan skapa en offerroll. Om kvinnor 
uppfostrats till att de bör vara rädda för män och kan förvänta sig att något hemskt kan hända, 
kan denna rädsla aktiveras genom media eller varningar. 
 
Erfarenheter: Rädsla som stammar från erfarenheter av manligt våld, våldtäkter, trakasserier, 
m.m. kan överföras till rädsla för överfallsvåldtäkt av främmande män i det offentliga 
rummet. 
 
Förståelsen av det offentliga rummet som en farlig plats: Det offentliga rummet uppfattas 
ofta som farligt och osäkert. Denna uppfattning kan ligga till grund för människors varningar 
och till samhällsprojekt som försöker ’designa’ bort problemet med rädsla. 
 
Rädsla för främlingen: Liksom det finns en uppfattning om att det offentliga rummet kan 
vara farligt, så finns det en uppfattning om att man inte ska lita på främlingar. De man inte 
känner kan vara farliga och kontakt bör därför undvikas. 
 
 Kvinnans offerroll: Det har betonats att beskrivningar som framställer kvinnor som svaga 
och passiva återskapar en offerroll. Många forskare vänder sig mot dessa offerbeskrivningar. 
 
Media sätter dagordningen för vad människor tänker på. Även om media inte kan 
bestämma hur människor tänker, så kan de bestämma dagordningen för vad som är viktigt. 
 
Dessa samverkande faktorer kommer jag att använda i de textanalyser som följer i nästa 
kapitel. 
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5. Rädsla i Nerikes Allehandas nyhetsklipp 
 
 
Forskningsgenomgången i förra kapitlet visar att det finns flera orsaker till rädsla för brott. Ett 
område som verkar ha stor betydelse är media. Anita Heber skriver att det sällan hittats 
tydliga statistiska samband mellan medier och rädsla för brott i kvantitativa studier, men att 
intervjustudier har visat att medier kan påverka människors rädsla för brott (Heber 2007:81). 
Medierna anses spela en viktig roll för människors rädsla, bl.a. genom att bestämma vilka 
händelser som ska beskrivas och hur mycket utrymme dessa får (Sandstig 2010:60, Heber 
2007:172). Vissa nyheter kan ha stort signalvärde genom att signalera att en viss slags brott 
ökar och att det finns risk för medborgarna att drabbas (Heber 2007:177), samtidigt som 
lokala medier troligen har störst inverkan när de beskriver platser som människor känner väl 
(Heber 2005:66). Medierna har troligtvis utgjort den primära informationskällan om 
överfallsvåldtäkter i Örebro. Heber lyfter fram en studie från 1987 av Peter Dahlgren, som 
visar att brott i medier inte återspeglar kriminaliteten, utan att medierna lyfter fram brott som 
är ”ovanliga, spännande och våldsamma” (Heber 2007:81). Det tycks också vara fallet i 
Nerikes Allehandas artiklar som ger många detaljerade beskrivningar av hur överfallen gått 
till och ofta understryker det hemska genom stora bilder på ödsliga, ofta mörka, platser där 
överfallen inträffat. När det gäller att bestämma vilka nyheter som har allmänintresse, 
prioriteras allvarliga brott där det finns ett synligt brottsoffer (Heber 2007:174), vilket 
stämmer på många av artiklarna om överfallsvåldtäkt. 
 
Jag har valt att koncentrera min undersökning på den lokala dagstidningen Nerikes 
Allehandas roll för att undersöka den sociala konstruktionen av rädsla i Örebro. Uppsatsens 
undersökningsfråga som ska besvaras i detta kapitel är: På vilket sätt kan nyhetsklippen i 
Nerikes Allehanda ha påverkat utvecklingen av rädsla för överfallsvåldtäkter i Örebro?    
 

Samspelet mellan polisen och Nerikes Allehanda 
Heber menade att många brottsartiklar skrivs från polisens perspektiv, vilket därigenom kan 
påverka vad som kan beskrivas (Heber 2007:176). Om polisen har inflytande över artiklarnas 
utformning, och dessa kan påverka genererandet av rädsla, är det viktigt att undersöka hur 
samspelet mellan Nerikes Allehanda och polisen påverkar nyhetsartiklarnas utformande. För 
detta tema tar jag inledningsvis utgångspunkt i frågan ”Hur påverkar samspelet mellan polisen 
och Nerikes Allehanda utformandet av nyhetsartiklarna?” 
 
Innehållet i en tidning bestäms till viss del av vad redaktionen tror att publiken är intresserad 
av (Heber 2007:175). Detta framgår i en krönika av Nerikes Allehandas journalist Monica 
Berndtsson, angående kontakterna mellan media och polis. Hon skriver: ”Vi har hur många 
frågor som helst, mest om sådant allmänheten också undrar över och vill veta” (Monica 
Berndtsson 13 okt 2010:4f), och i en annan krönika: 

 
Ibland känns det jobbigt att inte kunna berätta mera för läsarna. Men där kolliderar journalistens 
och polisens arbete. Vi vill informera så mycket som möjligt medan polisen ofta hänvisar till ett 
känsligt läge i utredningen (Monica Berndtsson 1 april 2010:4). 

  

 
Berndtssons krönikor är intressanta eftersom hon skrivit de flesta av NA:s nyhetsartiklar om 
överfallsvåldtäkterna. Berndtsson beskriver här polisens roll och hur dessa ofta hänvisar till 
sekretess och risk för att publicering kan skada utredningsarbetet:  
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Vi får höra mycket om målmedvetet arbete som gett resultat och det är förstås bra med resultat. 

Men det är inte det vi är mest intresserade av (Monica Berndtsson 13 okt 2010:4f). 
  

Detta illustrerar polisens möjlighet att styra vilken information som lämnas ut och därigenom 
påverka utformandet av brottsartiklar. Av de 96 nyhetsartiklar jag funnit, var polisen ensam 
källa till 50 artiklar, och till ytterligare 7 tillsammans med representanter från rättsväsende 
eller kriminalvård. Endast 26 nyhetsartiklar hade varken polis eller representant för 
brottsbekämpande myndighet som källa.  
 
Polisen och NA kan uppfattas som avsändare för majoriteten av nyhetsartiklarna. Deras 
utgångspunkter är dock olika. Om NA vill ge information till allmänheten utifrån vad man 
tror att dessa vill veta, så är polisens syfte ett annat. Polisens huvudsakliga uppgift är 
brottsbekämpande. De är intresserade av att fånga den eller de skyldiga till överfallen. Från 
det perspektivet blir deras ovilja att svara på journalisters frågor förståelig. NA och polisens 
olika utgångspunkter illustreras i en ledare: ”Polisen har i sin tur hänvisat till 
förundersökningssekretessen. Allmänhetens hunger efter information har ställts mot den helt 
nödvändiga rättssäkerheten.” (Ledare 12 okt 2010:27). Polisen lämnar alltså inte ut 
information som kan skada deras utredning, utan vill helst rapportera om ”målmedvetet arbete 
som gett resultat” (Monica Berndtsson 13 okt 2010:4f). 
 
Med tanke på att polisen ofta är förtegen med upplysningar så är det värt att uppmärksamma 
artiklar där polisen försett media med mer omfattande och detaljerad information, antingen 
om det polisiära utredningsarbetet, eller i beskrivningar av konkreta överfall. Ibland 
informerar polisen om sina teorier och hur mycket de jobbar: 
  

För ett par månader sedan förstärktes utredningen med utredare, analytiker och annan personal. 
– Ett grundligt arbete är gjort. Jag har precis fått en sammanställning av alla fakta, teorier, 
förslag till inriktning i utredningen och annat. Men ingen misstänkt finns, säger polisens 
informationschef Torbjörn Carlson. [---] Torbjörn Carlson berättar att Örebropolisen också tagit 
hjälp av personal från den grupp inom Rikskriminalen som arbetar med gärningsmannaprofiler 
(Monica Berndtsson 15 januari 2010:7). 

    

Ofta beskrivs hur mycket polisen arbetar, hur många som utreder eller hur många pärmar 
utredningen fyller. Dessa uppgifter uppfattar jag som trygghetsskapande information. 
Tillsammans med upprepade uttalanden om att fallen kommer att lösas, kan tilliten till polisen 
förstärkas. Samtidigt betonas i nästan varje artikel att polisen behöver vittnen, eftersom det 
handlar om särskilt svårlösta fall. Polisens viktigaste uppgift är att lösa brottsfallen och för att 
kunna göra detta är de beroende av tips från allmänheten. En artikel har överskriften ”Vittnen 
efterlyses” (Monica Berndtsson 2 dec 2009:4) med underrubriken ”Kärvt läge i 
våldtäktsutredningarna”. Här säger Torbjörn Carlsson för polisen:  
 

Överfallsvåldtäkter och våldtäktsförsök är bland det svåraste att utreda. [---] Vi vill också ha fler 
tips från allmänheten. Lösningen kan finnas i ett sådant tips. 

 
Detta går igen i de flesta artiklarna och dessa avslutas ofta med en uppmaning om att polisen 
vill ha tips. Jag tolkar detta som en envägskommunikation från polisen till allmänheten och att 
detta kan vara den viktigaste anledningen till polisens informerande. Här kan det vara viktigt 
att påminna om att forskningen inte ser något direkt samband mellan förekomsten av brott och 
rädsla för brott. Polisens uppgift är i första hand att fånga de skyldiga och för att göra detta 
behöver de tips från allmänheten. Detta ser jag som viktigt i förhållande till den konkreta 
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information om specifika våldtäkter som polisen förser media med. Dessa beskrivs ofta med 
många detaljer. Här är ett exempel: 
 

Kvinnan hade gått Södra Strandgatan och vidare över Storbron. Hon har sagt att hon utanför 
Pressbyrån, nära Stortorget, kontaktades av en för henne okänd man. Han började gå jämsides 
och yttrade några ord. Kvinnan säger att hon svarade och sedan ensam fortsatte in på Gamla 
gatan. Hon trodde att mannen försvunnit. Efter att hon gått en kort sträcka överfölls hon. Enligt 
polisen blev kvinnan neddragen på marken och utsatt för fullbordad våldtäkt. – Det hände på den 
del av Gamla gatan som ligger närmast Järntorget, säger Torbjörn Roos. Kvinnan har beskrivit 
att mannen är i 25-årsåldern, hade svart jacka eller väst med hårdrocksknappar eller pins som 
tydde på att han gillar hårdrock. Hon har också sagt att han pratade utpräglad dialekt, som hon 
tror är en blandning av Örebro- och Karlskogadialekt (Monica Berndtsson 18 oktober 2010:4). 

 
Genom det detaljerade händelseförloppet kan läsaren sätta sig in i hur överfallet gått till. 
Berättelsen övergår i ett signalement av gärningsmannen, vilket bör förstås som en 
uppmaning att allmänheten ska tipsa polisen om de sett något. Anita Heber skrev att lokala 
nyheter kan verka uppskrämmande, att ”lokala nyheter framstår som mer verkliga eftersom 
tittarna och läsarna känner till var brottet har begåtts och de kanske också känner till 
brottsoffret” (Heber 2007:82). Polisen har knappast något direkt syfte att skrämma upp 
allmänheten, men har ett intresse i ett ökat engagemang, eftersom det kan leda till de tips man 
är så beroende av. Sådana detaljerade och konkreta beskrivningar kan påverka läsare genom 
att den hemska historia som berättas faktiskt har inträffat, och det på en plats som är väl känd 
för de flesta. Eftersom platserna som nämns är kända för Örebroare kan överfallen upplevas 
som väldigt konkreta. Särskilt kvinnor med tidigare negativa erfarenheter av våld, trakasserier 
eller våldtäkt, kan i så fall bli rädda att vistas utomhus i mörkret.  
 
Jag ska ge ytterligare tre exempel som kan ha uppskrämmande effekt. Det första exemplet 
stammar från en artikel på sidan 4 med överskriften ”Brutala inslag som är jobbiga även för 
polisen”. Här uttalar länspolismästare Kalle Wallin att: 
  

vissa av de elva kvinnoöverfallen, i Örebro, har så brutala och otäcka inslag att detaljerna är 
svåra att ta till sig också för en polis. – Jag har mött en del av brottsoffren och vet vad de 
genomgår efter det som hänt. Det är en extremt jobbig situation vi befinner oss i (Monica 
Berndtsson 29 april 2010:4). 

 

Det är naturligtvis NA som valt att använda informationen om de ”brutala och otäcka 
inslagen” i överskriften. Fortsättningsvis lovar också Kalle Wallin att han ska göra allt som 
står i hans makt för att våldsmännen inte ska gå fria. Men vad är avsikten med denna 
information om att överfallen har varit så brutala att ”detaljerna är svåra att ta till sig också för 
en polis”? Det verkar troligt att man vill påverka läsarna att ta avstånd från de hemska 
våldsdåden och därigenom skapa en förståelse hos allmänheten hur viktigt det är att hjälpa 
polisen. Ett annan överfall beskrivs, både på framsidan av NA och i en artikel, på följande 
sätt: 
 

Våldtäkten mot en 23-årig kvinna i Örebro i söndags natt var ännu mera rå och brutal än de 
tidigare överfallen mot Örebrokvinnor. – Den här våldtäkten har haft ett mycket utdraget 
förlopp, säger polisens informationschef Torbjörn Carlson (Monica Berndtsson 31 mars 
2010:1,7).  

  
Nästa mening syftar på det föregående:  
 

– Vi vill därför ha tips och iakttagelser från allmänheten [...] Främst från området vid Eurostop 
men också annat av intresse, säger polisens informationschef Torbjörn Carlson (Monica 
Berndtsson 31 mars 2010:1,7). 
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Här blir sambandet tydligt mellan, å ena sidan, informationen om det ”ännu mera rå och 
brutala” överfallet och, å andra sidan, polisens uppmaning till allmänheten att komma med 
tips. Dessa exempel stämmer överens med resultaten från Dahlgrens studie, om att 
rapporteringen av brott i media lyfter fram brott som är ”ovanliga, spännande och 
våldsamma”(Heber 2007:81). Det tredje exemplet på information som kan ha 
uppskrämmande effekt har karaktär av varning. Det som i mina ögon kanske är mest 
anmärkningsvärt är att publiceringen skedde när det gått över två månader sedan det senaste 
överfallet. Efter överskriften som säger ”Polisen befarar att våldet trappas upp”, fortsätter 
artikeln: 
 

Polisens utredare är mycket oroliga för att våldtäktsmannen i Örebro trappar upp våldet ännu 
mera vid ett nytt överfall. Det kan handla om dödligt våld.  – Det är vår stora skräck. I hans 
beteende anar vi ett tvångsmässigt mönster som gör att han fortsätter och att våldet tilltar. Det är 
mycket viktigt att mannen grips innan något mera händer, säger polisens informationschef 
Torbjörn Carlson (Monica Berndtsson 25 maj 2010:8). 

 
Detta uppfattar jag som ett exempel på det som kallas signalerande brott, som kan ”fungera 
som varningssignaler till allmänheten om riskerna i samhället och om de brott som kan drabba 
människor” (Heber 2007:177). Hellspong och Ledin menar att man bör uppfatta en text som 
kommunikativ och att den existerar i en situationskontext där det finns en sändarroll och en 
mottagarroll (Hellspong & Ledin 1997:30,49ff). I detta sammanhang är det i första hand 
kvinnor som är mottagare av varningssignalerna, eftersom det är de som kan drabbas av detta 
”dödliga våld” som polisens utredare varnar för. På så sätt kodas också den rädsla som kan bli 
effekten av sådana varningar könsspecifikt. Kvinnor kan komma att utsättas för dödligt våld 
och har därför anledning att vara personligt rädda. Män kan bli oroliga för att kvinnor i deras 
närhet kan utsättas och därför uppleva altruistisk rädsla. Eftersom varningarna om dödligt 
våld dessutom framförs i en auktoritär myndighets namn, polisen, så ökas graden av 
trovärdighet. Den sista tredjedelen av artikeln handlar om att polisen söker vittnen och gärna 
vill ha in tips. Här kan man undra om polisen (och NA) insett att varningar om att nya 
övergrepp kan leda till dödligt våld, skulle kunna ha uppskrämmande effekt. I detta fall kan 
samspelet mellan polisens brottsbekämpande uppgift och NA:s medierande roll, som lyfter 
fram det ”ovanliga, spännande och våldsamma”, resulterat i genererande av rädsla. En sådan 
rädsla har i sådant fall kunnat leda till att kvinnor på olika sätt exkluderats från det offentliga 
rummet.   
 
Det är viktigt att komma ihåg att polisens information medieras i förhållande till NA:s 
annorlunda syfte, att skriva om det de uppfattar har allmänintresse. NA väljer rubriker, ofta 
bilder med hotfull stämning, bestämmer hur stort utrymme artiklarna får och skriver också 
andra artiklar från andra vinklar. Den här typen artiklar är dock dominerande, både i antal och 
utformning. Av den anledningen är det relevant att försöka göra en typifiering av dessa 
nyhetsartiklars uppbyggnad. 
  

Den typiska nyhetsartikeln 
En nyhetsartikel med polisen som källa börjar oftast med att beskriva problemet med ett eller 
flera ouppklarade överfall, eventuellt den senaste våldtäkten. Sedan beskrivs Polisens 
utredningsarbete. Eventuellt har polisen en teori t.ex. om att det minst är två gärningsmän. De 
resurser som satsas har en framskjuten plats, eventuellt i form av antal personer som jobbar 
med utredningen. Den senaste våldtäkten beskrivs med detaljer såsom händelseförlopp, 
kvinnans ålder, den exakta tidpunkten för överfallet, samt gatans eller platsens namn. 
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Beskrivningen leder sedan vidare till ett eventuellt signalement och en uppmaning om att 
polisen vill ha tips från allmänheten. En faktaruta redogör för samtliga ouppklarade överfall, 
vilken månad de skett, på vilka gator och en kort redogörelse för händelseförloppen. 
Ordningen mellan nyhetsartiklarnas teman kan variera, något saknas ibland och något annat 
tillkommer. Flera artiklar har en bild på en karta över Örebro, där alla överfall markerats med 
en prick med tillhörande textruta med datum och gata där ett överfall skett. Prickarna och 
textrutorna täcker tillsammans en stor del av Örebro och kan ge intryck av att det inträffar 
överfall i närheten av i stort sett alla stadens invånare (se t.ex. Monica Berndtsson, 10 mars 
2010:4f). 
 
I artiklarna finns både element som kan verka trygghetsskapande och andra som kan förstärka 
rädsla. Trygghetsskapande element kan vara beskrivningar av polisens ökande resurser, att ett 
antal människor arbetar 100 procent enbart för att lösa dessa fall, att utredningen fyller ett helt 
rum eller att Örebropolisen får hjälp utifrån av Rikspolisens mordkommision. De får också 
hjälp utifrån att framställa olika former av gärningsmannaprofiler, efter att teorin om en 
serievåldtäktsman tagit form. Polisen blir efterhand alltmer säker på att det är minst två 
gärningsmän och uttalar flera gånger att de är säkra på att de kommer att få fast den eller de 
skyldiga. Element som kan förstärka rädsla uppfattar jag i första hand vara de återkommande 
beskrivningarna av hur ofattligt brutala flera våldtäkter varit, varningen om att det nästa gång 
kan komma att handla om dödligt våld, de detaljerade beskrivningarna av hur överfallen gått 
till, information om exakt tid och plats och att denna information återkommer i artikel efter 
artikel, både i faktarutor och utprickat på en Örebrokarta. Generellt är det många 
upprepningar och samma överfall beskrivs många gånger. 
 

Signalement 
Beskrivning av signalement på gärningsmännen är ett tema som förändras under året. 
Information om signalement kan förstås som ett uttryck för polisens kommunikation med 
allmänheten för att få hjälp att lösa de konkreta brotten. I de tidiga artiklarna ges ofta ganska 
utförliga signalement. Så här beskrevs signalement i en artikel från 2009: 
 

Kvinnan överfölls av en man som beskrivs vara omkring 30 år, ljushårig med mittbena, klädd i 
mörka kläder, cirka 170 centimeter lång och med normal kroppsbyggnad. [---] Den här kvinnan 
och en kvinna som överfölls på Gustavsgatan, i oktober, har beskrivit mannen som ljushårig 
medan de övriga fyra kvinnorna sagt att han är mörkhårig (Monica Berndtsson 1 dec 2009:7).  

 
Tanken är förstås att de som läser ska vara uppmärksamma på om de har sett dessa personer. 
Beskrivningarna kan dock passa in på väldigt många. För kvinnor som i förväg känner oro 
skulle det kunna innebära en ökad uppmärksamhet gentemot okända män i det offentliga 
rummet. Ett nyhetsklipp om kvinnors rädsla ger uttryck för detta: 
 

Nam Chomchuen, som arbetar extra inom hemtjänsten, är särskilt orolig när hon är ute på udda 
tider genom jobbet. – Det är lätt att bli paranoid när man är ute i mörkret och ser killar utomhus, 
säger hon. Minna-Susan Tenhunen bodde tidigare i Oxhagen men våldtäktsöverfallen i området 
fick henne att flytta från Örebro (Eva Åkesson 13 okt 2010:10).  

 
Det här uttalandet stammar visserligen från en artikel där NA letat upp några kvinnor som ger 
uttryck för sin rädsla. Men om man tar siffrorna från NTU 2009 i betraktning, som säger att 
26 procent av kvinnorna känner sig ganska eller mycket otrygga eller inte skulle gå ut pga. 
otrygghet (Irlander och Westfelt 2010:52), så verkar det troligt att andra än den intervjuade 
kvinnan kan ha känt ökad rädsla för att möta män på mörka platser.  
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Signalementen i NA blev dock efterhand mindre detaljerade. Kalle Wallin, länspolismästare i 
Örebro, uttalar sig om detta i ett insändarsvar:  
 

Polisen har inte något som helst problem med att ange vare sig hudfärg eller andra 
signalementsuppgifter till media. De i sin tur bestämmer vad som rapporteras i tidningar, radio 
och teve (Insändare, ”Färre våldsbrott med övervakning” 8 april 2010:29).  
 

Efter att NA angett ett signalement där kvinnan ansåg att ”våldtäktsmannen var svart och att 
han hade ett somaliskt utseende” uppstod kritik och diskussion. NA:s chefredaktör Ulf 
Johansson skriver om detta i förhållande till polisen: 
 

NA publicerar inte alltid signalementen som polisen har fått av offren.  – Vi pratar mycket om 
det, säger Lars-Olof Lundh på grova brottsroteln. Samtidigt är han själv tveksam. – Vi vill gärna 
få ut så detaljerad information som möjligt för att allmänheten ska kunna tipsa oss. Samtidigt 
riskerar vi att peka ut en grupp individer, det är inte bra. Vi står inför samma problem som media 
gör. Skulle det underlätta för polisen om NA publicerade fler signalement? – Ja, i vissa fall, 

säger Lars-Olof Lundh (”Varför skriver ni inte att mannen är svart?” 21 april 2010:4). 
 
I detta exempel framgår polisens dilemma mellan att informera för att kunna mottaga tips och 
risken att en grupp individer kan bli utpekade. NA hänvisar också till sina pressetiska regler 
som grund för att fortsättningsvis inte ange hudfärg i signalementen. Utifrån detta verkar det 
möjligt att kunskap om negativa effekter, kan påverka både polisen och NA i deras sätt att 
informera. Om de tar hänsyn till att vissa signalement kan underblåsa rasistiska åsikter, 
kanske de också kan ta hänsyn till skrivningar som kan påverka kvinnors rädsla för 
främmande män.  
 

Den farliga främlingen och den sårbara kvinnan 
Nyhetsartiklarna förändras efterhand och det är möjligt att förstå dem som en 
sammanhängande berättelse. Efter att polisens utredare blivit klar över att det handlar om 
minst en serievåldtäktsman, koncentreras mycket av artiklarnas beskrivning om detta. Man 
kan uppfatta att det skapas en sammanhängande berättelse med starttidpunkt, bestämda 
rollinnehavare, ett handlingsförlopp och till sist en upplösning. Genom detta narrativ 
återskapas vad jag vill kalla en berättelse om ”den farliga främlingen i det offentliga rummet” 
och ”den sårbara kvinnan som bör vara på sin vakt”. Platsen för berättelsen är det offentliga 
rummet i Örebro. Huvudperson är den onde våldtäktsmannen, kvinnorna är de oskyldiga 
offren och polisen är aktören som ska fånga brottslingen. NA:s läsare har möjlighet att bli 
deltagare i handlingen genom de nattvandringar som beskrivs i några nyhetsklipp. 
 
Tidsramen följer ganska väl tiden för de artiklar jag analyserat. Starttidpunkt för våldtäkterna 
anges vara september 2009, vilket explicit uttrycks bl.a. i Monica Berndtssons krönika: 

 
Det började i september med våldtäktsförsök på norr och sedan har det fortsatt runt om i Örebro 
med både försök och fullbordade våldtäkter. Jag har skrivit om samtliga de elva fallen och varje 
gång det hänt känt ”Nej, inte nu igen” och med fasa tänkt på vad kvinnorna utsatts för. Det är 
inte svårt att föreställa sig vilken skräck och rädsla det innebär för lång tid framöver, kanske hela 
livet. Något många offer för den typen av brott kan vittna om (Monica Berndtsson 1 april 
2010:4). 

 

September 2009 anges också av polisen som starttidpunkt och andra gånger står ”hösten 
2009” som den tidpunkt då överfallen började. I citatet ovan uttrycks också empatisk insikt 
för den skräck de kvinnliga offren kommer att känna, kanske för resten av livet.  
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Artiklarna skapar en följetong genom att hela tiden följa upp på handlingen: hur går det med 
polisens utredningsarbete i förhållande till den senaste våldtäkten? I förhållande till tidigare 
överfall? Och vilka metoder används? Intresse skapas också genom spekulationer om det kan 
vara flera serievåldtäktsmän. Själva benämningen, serievåldtäktsman, har något 
uppseendeväckande och sensationellt över sig, som lätt kan föra tankarna till deckargenrens 
seriemördare. NA sätter dessutom ofta en följetongsliknande kategorisering på artiklarna, t.ex. 
”Våldtäkterna” eller ”Kvinnoöverfallen”, vilka fungerar som genreangivelser.  
 
Inledningsvis finns en brist beskriven, genom de många ouppklarade kvinnoöverfallen. Dessa 
blir efterhand allt fler, vilket upprepas i flera artiklar (se t.ex. Monica Berndtsson 1 dec 
2009:7, Monica Berndtsson 15 jan 2010:7). Polisen lyckas dock, med hjälp av Rikspolisens 
mordkommision, fastställa en teori om en serievåldtäktsman, vilken inringas med hjälp av 
geografisk profilering och inkallande till dna-topsning. Polisen kommunicerar med 
allmänheten för att få tips, och uttrycker att de kommer att ta fast gärningsmannen. Till sist 
görs det nödvändiga gripandet (12 oktober 2010:1). Efter flera överfall och gripandet av den 
s.k. 23-åringen den 12 oktober, och ytterligare två överfall inom en vecka, sker en slags 
klimax. Antalet nyhetsklipp kulminerar i oktober, med bl.a. 8 förstasidor. Berättelsen kommer 
efter gripandet allt mer att handla om den 23-åriga mannens erkännanden, hans uppväxtvillkor 
och möjliga psykiska störningar (se t.ex. Mattias Frödén 16 okt 2010:5, Maria Gunnarsson 1 
nov 2010:6). 
 
Enligt Heber är brott ett av de mest populära ämnena i tidningar och läses av i stort sett alla 
(Heber 2007:170). Robertson återger forskare som menar att ”narrativ fungerar som en 
grundläggande tolkningsram som hjälper människor att strukturera sina erfarenheter och göra 
sin värld begriplig” och att människor agerar utifrån bl.a. minnen och förväntningar som 
”härstammar från en repertoar av tillgängliga sociala, offentliga och kulturella narrativer” 
(Robetson 2005:224f). Om kriminaljournalistikens genre skapar ett sådant kulturellt narrativ, 
kan läsarna sedan påverkas utifrån tidigare erfarenheter och minnen. Forskningsöversikten 
visade att många faktorer kan vara viktiga, såsom vänners varningar, uppfostran och 
personliga erfarenheter. Flera forskare menade att kvinnor socialiserats till att uppfatta det 
offentliga rummet som okontrollerbart och farligt och att uppfatta män som främlingar 
(Andersson 2001:26, Pain 1995:237). I så fall kan inlärda berättelser om farliga främlingar, 
kombinerat med en förståelse av kvinnorollen som sårbar, komma att utgöra den tolkningsram 
som artiklarna upplevs emot.  
 
Framställningen av det offentliga rummet spelar också en viktig roll. Lyn H. Lofland skriver 
om rädsla för främlingar i förbindelse med det offentliga rummet. Hon menar att det har 
skapats en ovilja mot det offentliga rummet, med rädsla för kriminalitet och det som är 
annorlunda (Lofland 1998:97ff,124). Örebropolisen riktade i oktober varningar till kvinnor i 
Örebro och sa att de inte bör vara ute själva kvälls- och nattetid. En NA-ledare beskriver detta 
i en jämförelse med en situation med skjutning av invandrare i Malmö: 
 

Polisen [i Malmö] går ut och uppmanar allmänheten att vara extra uppmärksam. Här finns en 
parallell till den senaste tiden i Örebro då polisen riktat varningar till kvinnor att röra sig på stan 
efter de upprepade våldtäkterna. Varningarna ligger nära till hands och är motiverade i en akut 
situation även om de självklart begränsar livet för många. I Örebro handlade det om kvinnor, i 
Malmö om invandrare (Ledare 22 okt 2010:35). 

 
Ledaren ger uttryck för en medvetenhet om att varningarna medför begränsningar för 
kvinnors liv, men menar ändå att det är rimligt. Anette Norgren, som arbetar på Kvinnohuset i 
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Örebro, har en annan syn på varningarna. På en fråga om vad hon anser om att Örebropolisen 
har varnat kvinnor för att vara ute ensamma på kvällarna, svarar hon: 
 

Visst ska vi vara försiktiga – det ska alla vara. Våld finns i det offentliga rummet. – Men jag får 
inte ihop det när man lägger ansvar enbart på kvinnor. Män utsätts för det mesta våldet utomhus 
– men vi hör inte att polisen varnar dem. – Det är inte enbart kvinnor som ska tvingas ta ansvar. 
Om polisen ska varna – då ska alla varnas, både män och kvinnor (Birgitta Folenius 17 okt 
2010:6). 

 

Detta uttalande pekar på en skillnad i synen på mäns och kvinnors olika positioner. Även om 
det är vanligast att män utsätts för hot och misshandel på allmän plats (Irlander och Westfelt 
2010:10), så riktas inte varningar till män att de bör stanna inomhus. När polisen utfärdar 
varningar till kvinnor att inte vistas utomhus ensamma, kan det medföra att kvinnor 
skuldbeläggs om de utsätts för överfall (Listerborn 2002:228f, 258). Följden kan bli direkta 
eller indirekta krav på kvinnor att begränsa sin tillgång till det offentliga rummet och lära att 
uppfatta sig själva som sårbara (Campbel 2005:121). På så sätt skapas en subjektsposition i 
form av ”tough target”, där kvinnan ska göra sig själv svårfångad. Denna idé om att rädsla är 
en kvinnas bästa försvar, menar Rachel Hall bör utmanas (Hall 2004:6,11).     
 
En annorlunda slutsats som kan dras från denna narrativa beskrivning är att uppfatta det som 
en form av social kontroll, där nyheter kan tolkas som ”berättelser om de rådande sociala 
normerna i samhället och vad som händer människor som bryter mot dessa normer” (Heber 
2007:179). På så sätt kan artiklarna fungera som en moralisk berättelse som avslutas med en 
återställning av tryggheten när brottslingen grips (Heber 2007:179). Utifrån en sådan teori 
skulle den rädsla som genererats, kunna övergå i trygghet när serievåldtäktsmannen gripits.  
 
Med denna narrativa analys har jag försökt undersöka hur rädsla kan överföras genom en 
genusbaserad kodning. Kvinnors positioner och erfarenheter är annorlunda än mäns och deras 
upplevelser blir därför annorlunda.    

Rädsla från olika perspektiv 
Förutom nyhetsartiklar med polisen som källa, finns också nyhetsklipp som tar upp andra 
perspektiv som kan påverka helhetsbilden. Efter att den s.k. 23-åringen gripits, berättar några 
undersköterskor i hemvården om sin oro. 

 
– Rädslan kommer att sitta i. Den har nog alltid funnits, men det som hänt fick den att sätta sig 
extra hårt, säger Ingalill. [---] – Vi har fått rådet att inte vara ute före klockan sex – men det 
måste jag för att komma i tid till arbetet, säger Ida Johansson. – Jag vågade inte cykla i morse. 
Jag fick skjuts med bil. Men det har jag inte råd med varje morgon, säger Amanda Söderholm 
(Birgitta Folenius 12 okt 2010b:6f). 

 
Perspektivet här är kvinnor som pga. arbetstider måste ge sig ut på tidpunkter när de blivit 
varnade för att vara ute. Det resulterar i en omöjlig situation där en av kvinnorna inte vågat 
cykla till jobbet. Enligt det första uttalandet har rädslan ”nog alltid funnits”. Det kan relateras 
till vad Koskela säger om att säkerhetsuppfostran, brottsförebyggande råd och andra varningar 
bidrar till att påminna kvinnor om att något våldsamt kan inträffa (Koskela 1999:115). Den 
följande meningen visar dock att rädslan inte automatiskt bestämmer deras handlingar: 

 

– Jag vägrar att bli så rädd att rädslan styr mitt liv, säger hon. De andra håller med. – Vi får se till 
att ha sällskap till och från jobbet, säger Jenny (Birgitta Folenius 12 okt 2010b:6f). 
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Det kan ses som ett exempel på det Koskela menar med modiga kvinnor som genom sitt 
handlande påverkar utformandet av det sociala rummet. Ett annorlunda perspektiv beskrivs i 
ett nyhetsklipp med tre byggarbetare i Örebro: 
 

Våldtäktsvågen har skapat en stor osäkerhet och rädsla hos Örebros kvinnor. Men även många 
män upplever situationen som obehaglig. Inte bara om oro för att nära och kära ska drabbas – 
utan även för att i vissa situationer själva bli misstänkta för att vara presumtiva våldtäktsmän 
(Linus Mattisson 19 okt 2010:5).  

 

Här berättas hur män kan känna sig misstänkta för att vara möjliga våldtäktsmän och 
därigenom känna obehag. En av arbetarna berättar också att hans fru ringt en kväll och ville 
bli hämtad istället för att cykla. Han beskriver sin altruistiska oro: 
 

Nu känner man att man måste ta ett ännu större ansvar för sina familjemedlemmar när man vet 
att de är ute på kvällen (Linus Mattisson 19 okt 2010:5). 

 

Eftersom mäns position i förhållande till våldtäkt är så annorlunda, blir också upplevelsen av 
rädsla annorlunda. I detta fall känner mannen ett krav att ta ansvar för familjemedlemmarna, 
alltå en mer beskyddande roll. Om andra män som läser om detta känner igen känslan, blir det 
möjligt för dem att identifiera sig med berättelsen. En berättelse från kvinnoperspektiv ges i 
en krönika av Anna Levin och börjar så här:   
 

Jag lägger nycklarna mellan fingrarna och knyter handen om nyckelringen. En nyckel mellan 
varje fingermellanrum, precis som jag lärt mig en gång för länge sedan på självförsvarskursen. 
Jag uppmanar mig själv att vara aggressiv tillbaka, att min chans ligger i förmågan att reagera 
med kraft och ilska. Jag har aldrig slagit någon, men om det värsta skulle hända måste jag ändå 
försöka försvara mig, tänker jag. Rädslan gör att jag börjar småspringa, fortare och fortare. 
Hjärtat dunkar och jag börjar svettas (Anna Levin 15 maj 2010:5). 

 

Jag uppfattar det som en fiktiv berättelse i jagform som beskriver en kvinnas rädsla på väg 
hem i mörkret. Att vara beredd att försvara sig med nycklar i handen, beskrivs av forskare 
som intevjuat kvinnor om rädsla, som en vanlig strategi (Sandberg 2002:40). Det är tydligt att 
berättelsen handlar om rädsla för våldtäkt och skapar en berättelse som i första hand kvinnor 
kan känna igen sig i. 
 
En ledare i NA beskriver hur rädslan leder till frustration som fört till handling: 
 

Våldtäkt är den yttersta kränkningen av en människa. Brotten är personliga trauman för de 
drabbade, men har också spridit skräck i staden. [---] Rädslan kom, men också vreden. De starka 
känslorna riktar sig mot den skyldige. En del känner så stor frustration att de, åtminstone i ord, 
är beredda att ta lagen i egna händer, gillra fällor för våldtäktsmannen och ta hämnd direkt 
(Ledare 12 okt 2010:27). 

 
Att beskriva rädslan som en skräck som spridits i staden, kan ge intryck av att rädslan ser 
likadan ut för både män och kvinnor, vilket knappast är fallet. Det beskrivs också hur rädslan 
slår om i vrede som leder till handling. Jag uppfattar att ledaren syftar på några av de 
nattvandringsprojekt som beskrivs i flera nyhetsklipp och dessa tas upp i följande avsnitt. 
 

Initiativ mot rädsla  
Ett nyhetstema utgår från människors reaktioner och olika initiativ i förhållande till rädsla och 
otrygghet. I april och maj 2010 handlade flera nyhetsklipp om nattvandringsprojekt. En grupp 
väljer att cykla på helgnätter ”för att finnas som en trygghet för den som vill gå hem i natten 
utan att vara rädd” och för att förhindra att det begås fler överfallsvåldtäkter (Marina Nilsson 
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25 april 2010:4). De flesta av dessa nattvandringsprojekt har startats av män som reagerat. En 
av dessa hade skrivit till sina Facebookvänner: ”Nu har jag tröttnat på dessa jävla våldtäkter 
som förstör så för så många” och uppmanat dem att möta upp till nattvandring. Här sägs 
tanken ha varit att vilja väcka folk därför att de bor i ett otryggt område och därför bör hålla 
ett vakande öga (Erik Marander 29 april 2010:4f). En annan grupp kallar sig ”Rape Hunters” 
och skaparen av denna grupp uttalar att de ”vill vara våldtäktsmännens värsta fiende”. Deras 
mer aggressiva attityd framhävs av NA, men senare sägs att tanken med nattvandringarna är 
att de ska ha ett förebyggande syfte. Förutom rädslan sägs det i detta fall vara de många 
ouppklarade våldtäkterna som skapat engagemanget: 
 

– Det har ju varit väldigt många våldtäkter och våldtäktsförsök den senaste tiden i Örebro. Och 
polisen har ännu inte lyckats att gripa någon gärningsman. Därför har jag skapat den här 
gruppen. [---] – Eftersom det har hänt så mycket i Örebro den senaste tiden så upplever jag att 

det är mycket rädsla i dag. Och så ska det inte behöva vara (Linus Mattisson 15 maj 2010:4f).  
 
Dessa projekt har lite olika perspektiv, men utgångspunkten är att de startats av män som 
reagerat på rädslan för överfallsvåldtäkter och nu vill samla människor för att genomföra 
nattvandringar. Den viktigaste anledningen sägs vara att skapa trygghet, även om några också 
vill verka förebyggande och eventuellt ingripa om de ser något. Grupperna sägs ha mellan 300 
och 5000 medlemmar på Facebook. Här kan kombinationen av polisens förändrade roll, 
vilken medför att medborgarna måste ta ansvar för sig själva (Listerborn 2002:228f) och NA-
artiklarnas upprepade beskrivningar av de många ouppklarade överfallen, ha påverkat 
människors engagemang.  
 
En av NA:s framsidor anger med stora bokstäver att ”Allt fler engagerar sig”. En stor bild 
visar en nattvandring med två kvinnor i förgrunden. Dessa har startat facebookgruppen ”Alla 
vi tjejer i Örebro som tröttnat och tänker ta tillbaka stan”. I sin krönika beskriver Anna Levin 
manifestationen:  
 

På onsdagskvällen drog de ihop ett stort gäng till en manifestation för allas rätt att röra sig fritt. 
Deras gemensamma promenad gick genom parker och mörka platser i centrala Örebro (Anna 
Levin 15 maj 2010:5). 

 
På slutet diskuteras idén att istället för att begränsa rörelsefriheten i det offentliga rummet, 
göra tvärtom: 
 

Tänk om vi alla som egentligen känner oss rädda i stället skulle ta oss en promenad på stan? Då 
skulle gatorna fyllas av kvinnor i alla åldrar. Skräck skulle bytas mot en känsla av trygghet och 

jag skulle aldrig mer behöva krama nyckelknippan i handen (Anna Levin 15 maj 2010:5). 
 
Denna inställning är ganska annorlunda i förhållande till de tidigare nattvandringsprojekten. 
Här är det kvinnor som tagit initiativet och det handlar mer om att kvinnor ska lita till egna 
krafter än att de behöver beskydd. Därigenom menar jag att dessa nyhetsklipp visar två olika 
sätt att förhålla sig till problemet med rädsla. Frågan är dock hur tydligt denna skillnad 
kommer fram för NA:s läsare. På den ena sidan de beskyddande projekten, med i huvudsak 
män som garanter för kvinnors möjlighet att röra sig fritt, och på den andra sidan ett projekt 
där kvinnor visar att de tillsammans går var de vill och när de vill. Det sistnämnda projektet 
ligger nära Koskelas betonande av modiga kvinnor som försöker återta sociala rum genom att 
gå ut (Koskela 1997). 
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Säkerhetsinitiativ 
Flera nyhetsklipp handlar om hur tryggheten ska öka genom att den fysiska säkerheten ökas. 
Ökad ljussättning i Stadsparken är ett sådant exempel. Representanter för polisen, ÖreBrå, 
tekniska kontoret och Unifem har företagit en trygghetsvandring där de kommit fram till att 
Stadsparken skulle kunna göras mer attraktiv under mörka kvällar genom att lysa upp träd och 
lekplatser. I andra parker där det skett kvinnoöverfall och våldtäkter har buskar tagits bort och 
belysning förändrats (Sören Lund 8 dec 2009:10).  
 
Ett nyhetsklipp handlar om att säkerhetsrutiner förändrats på arbetsplatser inom Örebro 
kommun och Örebro läns landsting. Med nyhetsartikelns kortfattade och sakliga ton 
rapporteras hur säkerhetsansvariga informerar angående initiativ som tagits. Inom kommunen 
sägs all kvinnlig personal inom två områden i hemvården få ett överfallslarm och att de ska 
undvika att arbeta ensamma. En områdeschef menar att de nya säkerhetsrutinerna ska vara 
kvar, även om polisen tagit fast en person: 
 

– Det är här på Väster, där vår personal rör sig, som det har det hänt flera otäcka saker. Det finns 
personal som är mycket orolig, säkerhetsrutiner kan motverka en del (Birgitta Folenius 12 okt 
2010a:6f).  

 

I förhållande till Örebro kommuns 11 000 anställda uttalar kommunens säkerhetsansvarige: 
 

– Vi ska även säga till chefer för olika avdelningar att de ska ta fram rutiner för personalens 
säkerhet (Birgitta Folenius 12 okt 2010a:6f). 
 

Och Landstingets säkerhetssamordnare berättar om vakter: 
 
– Vi har också förstärkt med vakter på våra parkeringsplatser. När det är sent kan vakter 
eskortera personal till bilar som står långt bort, säger Hans Eriksson (Birgitta Folenius 12 okt 
2010a:6f). 

 

Jag ser dessa säkerhetsinitiativ som utslag för en förståelse av kvinnors utsatta position och en 
inställning att de därför bör skyddas. Detta omsätts i rutiner som sedan ska finnas kvar för att 
säkerställa tryggheten. Sandberg menade, i sin undersökning av kvinnor i Umeå efter 
Hagamannen, att det allmänna engagemang som skapades för kvinnornas säkerhet kunde 
uppfattas som positivt, men att det också bidrog till att förstärka uppfattningen att kvinnorna 
borde vara rädda (Sandberg 2002:41). Något liknande skulle kunna gälla i Örebro, både för de 
kvinnor som arbetar inom kommun och landsting och de som läser om de ökade 
säkerhetsrutinerna.  
 
Ett liknande säkerhetsinitiativ har tagits av Brottsförebyggande rådet i Örebro. Ett nyhetsklipp 
berättar att ÖreBrå har utbildat 19 vakter som ska hjälpa polisen för att ”öka tryggheten och 
minska våldet i city”. ÖreBrås representant citeras angående vakternas uppgifter: 
 

– Deras uppgift är att förstärka polisarbetet, se till att det är lugnt och tryggt på gatorna. De har 
polismans befogenhet att ingripa om något skulle hända. Vi tänker också att det är bra för att öka 
tryggheten för många kvinnor som känner olust att vistas i centrum sent på kvällarna (Charlotta 
Hedberg Tideman 25 maj 2010:8). 

 

Min uppfattning av denna information är att den kan verka åt två håll: vissa kan känna sig mer 
trygga genom att fler vakter kan ingripa om något händer, andra kan känna sig provocerade av 
att se vakter i uniform. Initiativet med vakter som sponsoreras av de handlande, ser ut att vara 
ett exempel på polisens ändrade arbetsvillkor, där privata säkerhetssvakter som betalas av 
kommunala och privata aktörer övertar vissa funktioner från polisen (Listerborn 2002:226f).  



 

 32 

Självförsvar som strategi 
Möjligheten att kvinnors trygghet skulle kunna öka genom att lära självförsvar ges inte något 
egentligt utrymme. Det finns dock ett nyhetsklipp över två helsidor, som ger en beskrivning 
av hur man kan klara sig ur ett överfall. Den är skriven i instruktionsstil: ”Skrik och gör 
våldsamt motstånd, riv, slit och bit. Med kunskap kan du öka chanserna att klara dig ur ett 
överfall.” Fem stora bilder med tillhörande text visar hur man ska ta sig ur ett angrepp med 
hjälp av närkampstekniken Krav Maga, som bl.a. används av den Israeliska armén. 
Kopplingen till överfallsvåldtäkterna är explicit: 
 

De senaste årens överfall och våldtäkter i Örebro skapar en känsla av osäkerhet, inte minst bland 
många kvinnor. Man kan naturligtvis välja att vara hemma och bara röra sig ute på dagtid och 
bland mycket folk. Men varför ska kvinnor tvingas vara hemma på grund av oro? Det är bättre 
att skaffa sig en strategi. Sanningen är att vem som helst kan bli överfallen var som helst. Men 
risken är otroligt liten, sett ur ett statistiskt perspektiv. Det är också svårt att klara sig från ett 
överfall om någon verkligen har bestämt sig. Men med kunskap kan du öka oddsen att klara dig 
(Marita Hellberg-Danielsson 15 okt 2010:14f). 

 
Flera forskare hävdar att självförsvarsträning kan öka känslan av kontroll och trygghet, samt 
reducera rädsla för våld. Dessutom utmanas uppfattningen om kvinnlig sårbarhet, vilken är 
central för en ojämlik genuskonstruktion (Hollander 2004:227ff, McDaniel 1993, Campbel 
2005:135). Nyhetsklippet fungerar närmast som en uppmaning i en reklambrochyr till både 
kvinnor och män att börja träna Krav Maga. Själva utgångspunkten, att kvinnor inte ska vara 
hemma på grund av oro och att det är bättre att skaffa sig en strategi, överensstämmer med 
forskningen. Däremot kan man inte lära att försvara sig utifrån en bildserie med tillhörande 
råd. Texten till bild fyra säger: 
 

Om en angripare sätter sig på din mage och tar grepp om halsen kan du försöka att slå bort 
armarna med ett snabbt tag runt angriparens handleder och ett bestämt ryck utåt. Angriparen 
faller då framåt. Rulla åt sidan och ta dig upp (Marita Hellberg-Danielsson 15 okt 2010:14f).  

 
Detta illustreras på bild. Om man är rädd i förväg och läser detta är det tänkbart att det ökar 
rädslan genom att man föreställer sig en angripare som satt sig på ens mage och tagit grepp 
om halsen. Har man varit med om något sådant vet man också hur svårt det är att ta sig loss. 
Som jag ser det är intentionerna med denna artikel att stimulera kvinnor att försvara sig, 
eventuellt att träna självförsvar för att stärka självförtoendet. Jag är visserligen enig i att det 
kan vara en bra metod, men jag tror samtidigt att en sådan artikel kan få motsatt verkan 
genom att ange detaljerade våldssituationer. Också enligt Brownmiller räcker det inte med att 
ge råd om hur man ska försvara sig med t.ex. en spark i skrevet, därför att det kräver  
förberedelse genom träning (Brownmiller 1977:344ff). 
 

Sammanfattande slutsatser 

 
Nerikes Allehandas nyhetsklipp är utformade på ett sätt som kan verka uppskrämmande på 
många kvinnor. Konsekvenserna kan bli en förstärkning av ett rollmönster, där kvinnor 
genom varningar att vara aktsamma, på olika sätt exkluderas från delar av det offentliga 
rummet. Om kvinnor uppfattas som svaga och i behov av skydd, finns en risk att ökat 
säkerhetstänkande kan dölja andra kulturella faktorer. Framför allt är nyhetsartiklarna 
utformade efter en inarbetad journalistisk mall, som ytterligare snävras in i de många artiklar 
där polisen är huvudsaklig källa. Från olika utgångspunkter, för NA:s nyhetsrapportering, och 
för polisens informations- och kommunikationsvillkor, ser det ut att formas nyheter som kan 
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verka skrämmande för kvinnor. Detta gäller s.k. signalerande nyheter, som kan fungera som 
varningar till kvinnor att de kan bli nästa överfallsoffer. Det gäller också skapandet av ett 
narrativ om en farlig serievåldtäktsman som kan angripa när som helst. Han angriper dock 
inte vem som helst, utan endast kvinnor. Därför kommer inte män att uppleva personlig 
rädsla, men kan väl uppleva altruistisk oro.  
 
Jag har utgått från dagordningshypotesen, som säger att media inte kan bestämma hur 
människor ska tänka, men däremot vilka frågor som ska uppmärksammas och därigenom 
bestämma vad människor tänker på. Det är rimligt att anta att det stora antalet nyhetsklipp i 
Nerikes Allehanda riktat människors uppmärksamhet mot problemet med överfallsvåldtäkter, 
vilket också de många initiativ som tagits för att öka säkerhet och trygghet tyder på.  
 
Män och kvinnor har olika position i förhållande till de överfallsvåldtäkter som beskrivs, 
vilket kan förväntas påverka vilken rädsla som genereras. I forskningsgenomgången 
betonades hur olika bakgrund och erfarenheter, från uppfostran till erfarenheter med 
sexualiserat våld och trakasserier, kan påverka rädsla. Bland Nerikes Allehandas nyhetsklipp 
finns många exempel som kvinnor och män kan uppfatta olika. Den rädsla som kan genereras 
pga. artiklar om överfallsvåldtäkter kommer att kodas genom de olika positioner kvinnor och 
män har. Kvinnor kan utveckla rädsla för att personligt utsättas för överfallsvåldtäkt, medan 
män kan känna atruistisk oro för kvinnor i deras närhet. Män kan också känna att de blir 
misstänkta för att vara våldtäktsmän. Denna uppdelning ska dock inte förstås som absolut. Det 
finns kvinnor som inte blir rädda och det kan också finnas män med erfarenheter av 
övergrepp, som skulle kunna uppleva personlig rädsla. Därför föreslår jag begreppet 
’genuskodning’, för att beskriva hur olika slags rädsla kan skapas beroende på bakgrund, 
erfarenheter och position. Ibland används begreppet ’könskodning’ (se t.ex. Andersson 
2001:12), men detta kan leda tankarna mer mot ett biologiskt fenomen, att rädslan kodas 
genom kön, snarare än något som är kulturellt och socialt skapat.    
 
Polisen och NA påverkar utformandet av nyhetsartiklarna från olika utgångspunkter. Polisen 
har ett brottsbekämpande perspektiv, medan NA vill ge information till allmänheten utifrån 
vad man tror att dessa vill veta. Utifrån ett förmodat allmänintresse skrivs sedan 
nyhetsartiklarna i en kriminaljournalistisk form. Polisen har kunnat påverka utformandet av 
överfallsartiklarna i de fall där de varit huvudsaklig källa, men informationen medieras genom 
NA:s kriminaljournalistiska nyhetsartikel. Detta samspel resulterar bl.a. i att riskerna för att 
utsättas för överfallsvåldtäkt framhävs.  
 
Den information som ges från polisen bör både kunna verka trygghetsskapande och generera 
rädsla. Trygghetsskapande information kan t.ex. vara beskrivning av polisarbetet och 
utredningen, polisens ökande resurser eller vilka teorier man arbetar efter. Samtidigt är 
polisen beroende av tips och många nyhetsartiklar utmynnar därför i kommunikation med 
allmänheten. Informationen innehåller ofta konkreta detaljer om de våldtäkter som skett, hur 
de gått till, när och var de inträffat. Detta gör det möjligt för läsare, som väl känner platserna, 
att föreställa sig hur de gått till och föreställa sig att det kan hända dem själva eller en 
närstående. Informationen om den enorma brutaliteten i några av våldtäkterna borde kunna 
verka skrämmande/engagerande.  
 
Den s.k. eurostopvåldtäkten beskrivs som ”ännu mer rå och brutal”, och varningen om att ”det 
kan handla om dödligt våld nästa gång” kan tolkas som ett signalerande brott, alltså ett brott 
som kan drabba en vilken som helst kvinna. Förutom att be allmänheten om tips, så anges ofta 
signalement. Detta är förstås en kommunikation mellan polisen och allmänheten, medierad 
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genom NA, för att kunna fånga den skyldige. Beskrivningarna av möjliga gärningsmän skulle 
kunna leda till ökad uppmärksamhet på män med utseende som stämmer på signalementen 
och därigenom verka uppskrämmande på kvinnor som håller utkik efter möjliga gärningsmän. 
Samspelet mellan polisens brottsbekämpande uppgift och NA:s medierande roll, som lyfter 
fram det ”ovanliga, spännande och våldsamma” kan, utifrån ovanstående exempel, resultera i 
en ökning av genuskodad rädsla. Denna rädsla kan i sin tur leda till att kvinnor på olika sätt 
exkluderas från det offentliga rummet, särskilt vissa platser och tidpunkter. 
 
Ett sätt rädsla verkar kunna överföras på, är genom skapandet av ett kulturellt narrativ om en 
farlig främling, serievåldtäktsmannen, som överfaller tillfälliga kvinnor i Örebro. Kvinnor 
som socialiserats till att uppfatta män som främlingar och det offentliga rummet som farligt, 
kan uppleva ökad rädsla när det kriminaljournalistiska narrativet tolkas utifrån ett 
uppfostrande narrativ om en sårbar femininitet. Det skapas en subjektsposition för kvinnor 
som sårbara offer, som för deras eget bästa bör begränsa sin tillgång till det offentliga 
rummet. Detta sker också genom varningar från polisen, medierade genom media, vilket 
bekräftar idén om rädsla som en kvinnas bästa försvar. 
 
Råd och varningar, nattvandringar och säkerhetsinitiativ riktas till kvinnor i syfte att förstärka 
säkerheten. Samtidigt finns möjligheten att kvinnor genom detta framställs som sårbara offer i 
behov av skydd, vilket kan resultera i begränsad rörelsefrihet i det offentliga rummet. Detta 
sker dock inte automatiskt, utan kvinnor kan reagera med att vägra låta sig begränsas och 
använda olika strategier för att bevara möjligheten att röra sig fritt. 
 
Den mediala uppmärksamheten av överfallsvåldtäkter ledde till konkreta varningar och 
uppmaningar till kvinnor att inte gå ut ensamma på kvällar och nätter. De framfördes av 
polisen genom media. Dessutom togs många säkerhetsinitiativ, med ändrade säkerhetsrutiner, 
utdelande av överfallslarm, vakter och projekt för ökad ljussättning i parker, vilka beskrevs i 
NA. Det bör ha varit få kvinnor som inte blev medvetna om att detta var ett brott som kunde 
drabba dem. Här kan de många initiativen och beskrivningarna av dessa ha resulterat i en 
signalerande effekt, med både ökad rädsla för att något kan hända och känsla av trygghet 
genom ökad säkerhet. 
 
Med utgångspunkt i ovanstående vill jag hävda att samspelet mellan media och polis troligen 
haft en central roll i genererandet av en genuskodad rädsla. Utan att varken polis eller Nerikes 
Allehanda behöver ha något syfte att skrämma kvinnor, kan resultatet av deras ömsesidiga 
samarbete resultera i utformandet av nyhetsartiklar som kan verka skrämmande. Eftersom 
kvinnor och män har olika position i förhållande till ett fenomen som överfallsvåldtäkt, och 
olika erfarenheter och uppfostran, kommer kvinnor och män att uppleva rädsla på olika sätt. 
Om kvinnor kan uppleva personlig rädsla för att själva bli utsatta för överfall, så kan män 
uppleva altruistisk oro för kvinnor i deras närhet.  
 
Genom skapandet av en genuskodad rädsla, finns en risk att kvinnors tillgång till det 
offentliga rummet kan inskränkas. Det är dock inget som sker automatiskt utan kan snarare 
ses som en process som hela tiden omförhandlas. Det finns dock en risk att ett så utdraget 
förlopp som det varit tal om här, kan innebära ett tillfälligt tillbakaslag för jämställdheten. 
Detta kan ske genom att många kvinnor fortsatt kommer att känna rädsla och genom att 
föräldrar, vänner och bekanta, fortsatt kommer att varna kvinnor för farliga främlingar och 
risker i det offentliga rummet. De diskussioner som förts, varningar, införskaffande av 
överfallslarm och säkerhetsrutiner som skapats, blir alla en del av en erfarenhet. Denna 
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erfarenhet blir då en del av de faktorer som kan påverka utvecklandet av rädsla i andra 
situationer i framtiden.       
 

Reflektioner om den egna undersökningen 
Det fanns mycket forskning och denna del av undersökningen blev omfattande. Det kan 
möjligtvis ta något av uppmärksamheten från den mer konkreta analysdelen, men samtidigt ge 
en djupare förståelse av de faktorer som kan samverka i den sociala konstruktionen av rädsla. 
Eftersom temat för uppsatsen, rädsla för överfallsvåldtäkt, inte behandlats av sociologin i 
särskilt hög grad, kom forskningsavsnittet att få en mer tvärvetenskaplig prägel. Fördelen med 
detta kan vara en bredare förståelse av rädsla som samhällsproblem, men med risk att 
sociologisk tankegång inte blir lika framträdande. Flera forskare med bakgrund i kriminologi, 
arkitektur och geografi, var dock influerade av både sociologiska och feministiska perspektiv.  
 
För textanalyserna kunde ett klart fokus på en specifik textanalysmetod gett mer konkreta 
analysverktyg. Nu influerades jag av flera textanalysmetoder och anpassade analyserna i hög 
grad efter forskningsgenomgången. Fördelen med detta är att analyserna kunde anpassas till 
den konkreta frågeställningen och textanalyserna kunde förankras i forskningen. 
   
En brist i tolkningarna kan vara avsaknaden av empiriska belägg för hur människor konkret 
har uppfattat nyhetsklippen i Nerikes Allehanda. Visserligen kan man spåra betydelsen genom 
människors engagemang i nattvandringar, diskussioner, manifestationer och i offentliga 
säkerhetsinitiativ. Med intervjuer hade det varit möjligt att få direkta svar som kunnat bekräfta 
eller avvisa tolkningar om t.ex. ett kulturellt narrativ, eller om artiklar signalerar att vilken 
kvinna som helst kan bli serievåldtäktsmannens nästa offer. 
 
Slutsatserna, att nyhetsklippen i Nerikes Allehanda kan ha genererat rädsla för 
överfallsvåldtäkt, och att samspelet mellan media och polis troligen haft en central roll för 
genererandet av en genuskodad rädsla, kan inte generaliseras till liknande händelser på andra 
platser. Däremot bör det vara möjligt att använda resultaten som hypotes för liknande 
undersökningar om rädsla.   
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6. Avslutning 
 
 
Det är mycket som pekar mot att nyhetsklippen i Nerikes Allehanda kan ha genererat rädsla 
för överfallsvåldtäkt. Denna rädsla bör ha kodats genom genus, på så sätt att det varit möjligt 
för kvinnor att uppleva personlig rädsla och för män att uppleva altruistisk oro. En sådan 
ökning av rädsla kan få konsekvenser för jämställdhet. För att sätta in resultat och slutsatser 
från den föregående diskussionen i ett jämställdhetsperspektiv, relaterar jag dem här i 
förhållande till Brownmillers teori om en manlig våldtäktsideologi. 
 
I den jakt som varit för att fånga ”serievåldtäktsmannen” har många engagerat sig och tagit 
avstånd från dessa handlingar. Ibland har det närmast satts likhetstecken mellan dessa 
överfallsvåldtäkter och våldtäkt generellt, t.ex. genom genreangivelsen ”våldtäkterna” vid 
nyhetsartiklar. Många män har varit engagerade, vilket är tydligt i nattvandringsprojekten. 
Denna form av avståndstagande från våldtäkt och våldtäktsmän, kan innebära en uppdelning i 
goda och dåliga män, vilket Brownmiller talar om, där de som tar avstånd från 
överfallsvåldtäkt kan uppfattas som goda män som är för jämställdhet och därför inte behöver 
förändra något i sin livsstil. Därigenom kan andra former av våldtäkt och övergrepp, som kan 
uppfattas som uttryck för en hegemonisk manlig kultur, döljas. Men är det inte bra att män 
engagerar sig mot överfallsvåldtäkter? Naturligtvis är det bra och kan också tyda på en 
förståelse för problemen med rädsla för våldtäkt. Många kvinnor reagerade också positivt på 
nattvandringsinitiativen. Inte desto mindre finns det anledning att vara uppmärksam på en 
uppdelning mellan onda män som genomför överfallsvåldtäkter och goda män som tar 
avstånd från dessa. De oavsiktliga konsekvenserna kan bli att de kulturella och sociala 
sammanhangen suddas ut. I så fall  kan risken för våldtäkt fortsätta att ses som ett individuellt 
problem, som varje kvinna själv ska hantera, istället för att det behandlas som ett 
samhällsproblem som angår alla. 
 
Brownmiller menar att det inte kan ”finnas några privata lösningar på våldtäktsproblemet” 
och att kvinnor inte bör begränsa sina liv. Det är visserligen svårt att säga något precist om 
vilka begränsningar, eller exkludering, från det offentliga rummet, som rädslan för 
överfallsvåldtäkterna i Örebro inneburit. Jag menar ändå att det genom nyhetsklippen formas 
en subjektsposition för kvinnor, som återskapar en feminin roll som passiv och sårbar. Den 
innebär att kvinnor bör vara mer försiktiga, att de behöver skyddas och att de personligen bör 
undgå eventuella risker, samt att de kan/bör införskaffa överfallslarm eller sprej. Därmed kan 
de dagliga problemen med sexuellt våld, trakasserier och risk för våldtäkt, fortsatt komma att 
uppfattas som ett privat problem. 
 
Vad kan, utifrån Brownmillers teori, sägas angående mäns försök att kontrollera kvinnor med 
hjälp av rädsla för våldtäkt? Brownmiller talar om en manlig våldtäktsideologi där den 
mänskliga anatomin skapat möjligheten till påtvingad sex och hon menar att våldtäkt kan ha 
fungerat som ett vapen, varigenom män uppnått makt över kvinnor. I den mån rädslan för 
överfallsvåldtäkt utspringer från själva brottet, så kan det stämma. Men om rädslan också 
beror på andra faktorer, t.ex. det sätt som nyhetsartiklar utformas, blir orsakssambanden mer 
oklara. Därför är det kanske mer rimligt i det här sammanhanget, att tala om att 
konsekvenserna av rädsla för överfallsvåldtäkt, kan motverka jämställdhet.  
 
Jag är enig i den kritik som jag tidigare redovisat (se kap 4), som förskjuter idén om en 
våldtäktsideologi, i form av en medveten process, till en våldtäktskultur, och därigenom kan 
fokusera en rad andra orsaker än våld som grundlag för rädsla. Jag menar alltså inte att man 
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kan hävda, att alla män medvetet håller alla kvinnor i rädsla i syfte att uppnå makt över dem. 
Här kan möjligtvis definitionen av ideologi vara missvisande. T.ex. talar Fairclough om att 
ideologier kan vara inbyggda i konventioner, och därigenom vara naturaliserade. Det är i så 
fall inte säkert att människor ens är klara över att deras vanliga livssätt är ideologiskt 
grundade (Fairclough 2008:50). Med en liknande förståelse behöver ’våldtäktsideologi’ inte 
nödvändigtvis stå i motsättning till ’våldtäktskultur’, men jag tror det senare är tydligare.  
 
Den rädsla som framkallas, dels genom en våldtäktskultur och dels genom oavsiktliga 
konsekvenser, verkar kunna fungera som en form av manlig social kontroll. Om kvinnor i en 
rad situationer upplever rädsla för sexualiserat våld, och pga. rädslan begränsas tillgång till 
det offentliga rummet, innebär det att hotet om våldtäkt håller ”kvinnor i ett tillstånd av 
rädsla”, vilket tillsammans med varningar återskapar en sårbar femininitet. Om rädsla för 
våldtäkt är en del av en manlig social kontroll, och denna rädsla formats genom bl.a. medias 
nyhetsklipp, så måste nyhetsartiklarnas produktion och de villkor det sker under, tilläggas ett 
delvist ansvar. Även om det inte finns några intentioner eller vilja, varken hos 
kriminaljournalister eller poliser som behöver hjälp från allmänheten, kan resultatet innebära 
en nyhetsredovisning, där effekten blir en förstärkning av manlig social kontroll av kvinnors 
liv. 
 
Även om kvinnor kan återta rum genom sitt agerande, så sker det i en samhällskontext där en 
trygghetsdiskurs skapats, som främjar säkerhetstänkande och ofta utan något genusperspektiv. 
Brownmiller menade att det är otillräckligt att försöka kontrollera våldtäktsbrottet på 
individuell grund, och om det ska kunna utrotas måste det bygga på långsiktigt samarbete och 
förståelse, där både kvinnor och män deltar (Brownmiller 1977:347f). Ett av problemen tror 
jag är mäns och kvinnors olika position till våldtäkt, eftersom män inte upplever denna rädsla 
och därför kan riskera att inte ta problemet på allvar. Särskilt inte om det medföljer ett krav på 
förändring av den maskulina rollen ur ett bredare perspektiv. 
 
Generellt uppfattar jag Brownmillers teori som användbar, för att sätta rädsla för våldtäkt i ett 
samhällsperspektiv, där makt och könsrelationer beaktas. Teorins spekulativa delar, om 
rädslan och våldtäktens uppkomst, kan inte bevisas och motsägs till viss del av att det 
existerar våldtäktsfria kulturer. Den konspirationsliknande formuleringen om en ”medveten 
process av skrämsel genom vilken alla män håller alla kvinnor i ett tillstånd av rädsla”, vill jag 
omtolka till ”en process av skrämsel varigenom män uppnår fördelar, genom att kvinnor hålls 
i ett tillstånd av rädsla”. Med en förskjutning från våldtäktsideologi till våldtäktskultur, tror 
jag olika kulturella faktorer kan tydliggöras. Nyhetsartiklar kan i detta ljus betraktas som en 
kulturell faktor i den sociala konstruktionen av rädsla för överfallsvåldtäkt. 
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Bilaga 1. 
 
 
Innehållsanalys av antal nyhetsklipp: genrer och källor 
 
 
 
Antal nyhetsklipp i Nerikes Allehanda från 12 nov 2009 till 12 nov 2010 
 
Nyhetsartiklar: 96 
Förstasidor: 12 
Krönikor: 7 
Ledare: 3 
Insändare: 4 
Frågerutor: 7            
Sammanlagt: 129 
 
 
 
 
Nyhetsartiklarnas källor  
 
Polisen som ensam källa: 50 
Polisen som källa tillsammans rättsväsende/kriminalvård: 7 
Rättsväsende, kriminalvård: 13 
Privatpersoner: 14 
Varierande professioner: 11 
Forskare: 1 
 
 
Samlat antal nyhetsartiklar med polis, rättsväsende eller liknande som källa: 70 
Antal nyhetsartiklar med annan källa: 26 
 
 
 
 
 


