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Abstract  
This paper focuses on the relationship between actual victimization and perceived fear of 

crime among young women aged 18-20 years. Previous studies shows that women are more 

afraid of becoming a victim of crime than men, even though studies shows that men are 

victims of crime to a greater extent than women. The purpose of this paper was to examine 

women’s fear of becoming a victim of crime from a class perspective. To investigate this, we 

interviewed 16 young women aged 18-20 years with both working class and middle class 

backgrounds. The interviews helped us understand how the women in each group discussed 

the fear and crime in society. To analyze the material we used Beverly Skeggs and Bronwyn 

Davies theories. Skeggs was used to analyze the significance of class differences among 

women while we used Davies to analyze how the socialization of female and male behavior 

has significance for the fear of crime. The result of the study showed that it was mainly 

women from the working class who felt fear of becoming a victim of crime while women 

from the middle class did not experience fear in the same way as working class women. 
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1. Bakgrund 
Den här studien grundar sig på en tidigare kartläggning av den upplevda tryggheten som en av 

oss utförde under sin praktikperiod, höstterminen 2013 och vårterminen 2014, på 

Sociologiprogrammet. I kartläggningen framkom det att framförallt kvinnor upplever sig vara 

otrygga i samhället samt att relationen mellan den faktiska utsattheten för brott och den 

upplevda otryggheten kräver en förklaring. 

 

1.1 Vad säger trygghetsundersökningarna?  
I den Nationella trygghetsundersökningen som Statistiska centralbyrån årligen genomför 

framkommer det att kvinnor upplever sig vara otryggare än männen. Undersökningen visar att 

den upplevda otryggheten inte helt kan förklaras av den faktiska utsattheten för brott. Män är 

betydligt mer utsatta för brott än kvinnor men det är i större utsträckning kvinnor som 

upplever att de är otrygga (NTU, 2013). En nyligen genomförd trygghetsundersökning visar 

att det framförallt är ungdomar, 16-20 år, som upplever att de är otrygga. Undersökningen 

visar att ungdomarnas upplevda otrygghet inte går att sammankoppla med deras egen utsatthet 

för brott. Ungdomarna berättar att de inte har varit utsatta för några brott men att de har hört 

att många blir utsatta (Granér, 2014). Att ungdomar och framför allt unga tjejer känner sig 

otrygga bekräftas även av en undersökning som genomfördes 2007 av Aftonbladet där 7417 

gymnasieelever deltog. Undersökningen visade att 49 procent av tjejerna och 11 procent av 

killarna upplevde att de var otrygga (Sandberg, 2002). 

 

1.2 Vad undersöks? 
Faktisk utsatthet i relation till brottslighet skulle kunna vara relativt enkelt att förklara. Den 

faktiska utsattheten skulle kunna vara den faktiska utsattheten för brott, en person som har 

blivit utsatt för ett brott ses då som ett brottsoffer. Dock blir det perspektivet på utsatthet 

problematiskt när synen på vem som anses vara ett brottsoffer eller inte avgörs på grund av 

vilken typ av brott som är begånget. Vid vissa brottstyper läggs fokus på offrets beteende 

medan vid andra typer av brott läggs fokus på gärningsmannens beteende. Det leder till att 

samhället inte alltid ser den utsatta individen som ett offer (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 

2001). Det har tidigare nämnts att det finns en diskrepans mellan den faktiska utsattheten och 

den upplevda otryggheten eftersom kvinnor upplever sig vara mer otrygga men är mindre 

utsatta för brott än män. Otrygghet har inom psykologin beskrivits som en emotiv känsla som 

har en specifik riktning. Det innebär att den faktiska kunskapen som individer bygger sin 

otrygghet på till viss del saknas men att vi ändå känner en otrygghet inför specifika saker i vår 
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vardag. En sådan specifik sak är brottsligheten i samhället. Det psykologiska perspektivet av 

otryggheten visar att en individ inte behöver bli utsatt för ett brott men ändå kan uppleva 

otrygghet som en konsekvens av brottsligheten i samhället (Sandstig, 2010). Beck anser i sin 

studie, Risksamhället, att människor idag baserar sin upplevda otrygghet på föreställningar om 

risker istället för den faktiska utsattheten. Beck menar att vi i dagens samhälle har tillgång till 

så mycket information att vi upplever otrygghet utifrån föreställningar om risker istället för 

egna erfarenheter om risker (Beck, 2000). Det är därför inte självklart att den upplevda 

otryggheten enbart beror på den direkta utsattheten för brott i samhället utan också 

föreställningar om brottslighet.  

 

1.3 Varför klass? 
När vi sökte material till uppsatsen fann vi att det fanns en del forskning om kvinnors 

otrygghet och vad det berodde på. Vi upptäckte däremot att forskningen om kvinnors 

upplevda otrygghet ofta har fokuserat på de könsstrukturella skillnaderna mellan män och 

kvinnor. Listerborn menar till exempel att hotet av sexuella våldshandlingar bidrar till att 

kvinnor ses som objekt och på så sätt vidmakthålls den könsstrukturella maktordningen i 

samhället. Synen på kvinnor som objekt utan handlingsmöjligheter förstärker 

könsskillnaderna mellan män och kvinnor (Listerborn, 2002).  I tidigare studier av otrygghet 

fann vi dock en lucka i forskningen eftersom många av studierna av otrygghet har sett kvinnor 

som en homogen grupp. Tidigare forskare har inte tagit hänsyn till andra skiktningar i 

samhället så som klass, ålder och etnicitet. Edling och Liljefors lyfter fram att kvinnor inte 

kan ses som en grupp som enbart ingår i könsstrukturer. De menar att det finns andra 

dimensioner inom gruppen kvinnor så som åldersstrukturer, klasskillnader och etniska 

strukturer som vi måste ta hänsyn till (Edling & Liljefors, 2010). Beverly Skeggs lyfter 

kritiken ett steg längre och anser att kategorin <kvinna> inte kan undersökas utan att 

forskaren tar hänsyn till klasskillnader. Skeggs menar att vi igenom osynliggörandet av klass 

visar att medelklassen har legitimerats och institutionaliserats som norm utan ifrågasättande i 

forskningen (Skeggs, 2011). Listerborn ger Skeggs klasskritik medhåll och skriver att 

kriminologisk forskning dessutom har fått kritik för att forskare använder vita, heterosexuella 

medelklasskvinnor som norm i den kriminologiska forskningen. Det leder till en snedvriden 

representation av kategorin kvinnor (Listerborn, 2002). 
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1.4 Syfte och frågeställning 
Den tidigare forskningen visar att det främst är kvinnor och unga som upplever sig vara 

otrygga i samhället. Tidigare trygghetsundersökningar visar att det finns en diskrepans mellan 

den faktiska utsattheten och den upplevda tryggheten, vilket vi anser kräver en förklaring. Vi 

anser dessutom att klassperspektivet saknas i de tidigare studier som gjorts av kvinnors 

upplevda otrygghet (Listerborn, 2002; Lander, Pettersson & Tiby, 2003; Lindgren, Pettersson 

& Hägglund, 2001). Syftet med studien är därför är att förstå relationen mellan unga tjejers 

utsatthet för brott och deras upplevda otrygghet. Vi vill också förstå hur tjejernas 

klasstillhörighet påverkar relationen mellan den faktisk utsatthet och upplevd otrygghet. 

 

 Hur kan vi förstå relationen mellan den faktiska utsattheten för brott och den upplevda 

otryggheten hos unga tjejer? 

 Hur påverkar unga tjejers klasstillhörighet relationen mellan den faktiska utsattheten 

för brott och den upplevda otryggheten? 

 

2. Tidigare Forskning 
 

2.1 Den faktiska utsattheten för brott 
 

2.1.1 Anmälningsstatistiken 
Brottsförebyggande rådets redovisning av anmälningsstatistiken under 2013 visar att det 

anmäldes drygt 1,4 miljoner brott i Sverige, vilket i princip är samma nivå som under 2012. 

När vi ser på brottslighetens utveckling över tid kan vi se att anmälningarna har ökat sedan 

1950 då nationellbrotts statistik började registreras i Sverige. Under den senaste 

tioårsperioden, 2004 - 2013, har antalet anmälningar ökat med 153 000, vilket är en ökning 

med 12 procent.  I enskilda brottstyper sågs minskningar i antalet anmälda brott, 2013, inom 

brottstyperna skadegörelsebrott, stöldbrott och brott mot person jämfört med föregående år. 

Under samma period ökade dock de anmälda brotten inom brottstyperna trafikbrott, 

bedrägeribrott och narkotikabrott (Brå, 2013). 

 

Anmälningsstatistiken varierar dock kraftigt mellan olika typer av brott och den visar bara en 

del av den faktiska utsattheten för brott i Sverige. Nystiftade lagar och förändringar av lagarna 

förändrar också anmälningsstatistiken. Vilka brott som anmäls påverkas av många olika 

faktorer som till exempel av den allmänna inställningen till vissa brottstyper, vilka brottstyper 
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som media och politiker väljer att uppmärksamma och förtroendet och bemötandet av 

rättsväsendet. Generellt så anmäls fler grövre brott och brott där förövaren och offret inte 

känner varandra. Vid tillgreppsbrott spelar också värdet på föremålet en avgörande roll då 

många försäkringsbolag kräver en anmälan för att ersätta stulna eller förstörda föremål. 

Anmälningsstatistiken ger därför inte en heltäckande bild av hur den faktiska utsattheten ser 

ut. Det betyder att den faktiska brottsligheten inte nödvändigtvis måste öka för att 

anmälningarna ökar (Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). 

 

2.1.2 Brottsofferundersökningar 
Det finns också andra undersökningar som registrerar den faktiska utsattheten för brott än 

anmälningsstatistiken. Anmälningsstatistiken är inte heltäckande och det är därför bra att 

undersöka andra källor som kartlägger den faktiska utsattheten för brott i samhället. Den 

nationella trygghetsundersökningen är en kvantitativ studie vars syfte är att kartlägga 

utsattheten för brott, förtroendet för rättsväsendet och upplevelsen av otrygghet på nationell 

och regional nivå. Undersökningen utförs varje år av Brottsförebyggande rådet och grundar 

sig på ett slumpmässigt urval av Sveriges befolkning. Under 2013 ingick 20 000 personer och 

svarsfrekvensen var 64,2 procent. I undersökningen medverkar invånare i Sverige mellan 16 - 

79 år (Brå, 2013). 

 

Den senaste undersökningen 2013 visade att 11,4 procent av respondenterna anger att de har 

varit utsatta för brott under 2012. Det är en minskning från 2005 då siffran var 13,1 procent. 

Det är vanligast att utsättas för mindre allvarliga brott så som trakasserier och cykelstöld, 

vilket motsvara 4 - 6 procent av brotten. Utsattheten för grövre brottslighet så som misshandel 

och sexualbrott är mindre vanligt, det motsvarar cirka 1 procent av brottsligheten. Utsattheten 

är dessutom ojämnt fördelad och vissa befolkningsgrupper är mer utsatta än andra. Till 

exempel är den mest utsatta gruppen 20 - 24 åringar där män är mest utsatta för misshandel, 7 

procent, medan kvinnor har en högre utsatthet för hot, 7 procent. När kvinnor utsätts för brott 

är det mycket vanligare att de känner förövaren och att brottet inträffar i hemmet eller på 

arbetsplatsen. När män utsätts för brott är det oftast på allmän plats och gärningsmannen är 

ofta okänd. Hur många gånger individer utsätts för brott är också ojämnt fördelat inom 

befolkningen. I undersökningen uppger 1 procent att de är utsatta för hälften av den totala 

brottsligheten inom brottskategorierna; misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri och 

trakasserier. Undersökningen visar också att individer som anser att brottsligheten är högre i 

samhället än vad den verkligen är känner sig mer otrygga (Brå, 2013).  
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Brottsofferundersökningarna är dock inte heller heltäckande utan innehåller vissa 

begränsningar. En av dessa begränsningar är att alla åldersgrupper inte finns representerande. 

Individer under 16 år och över 79 år finns till exempel inte representerade i undersökningen. 

Det finns också vissa grupper av befolkningen som av olika anledningar väljer att inte svara 

på undersökningen till exempel personer utan fast bostad och papperslösa människor 

(Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). 

 

Sammanfattningsvis har antalet anmälningar och den självdeklarerade utsattheten på senare år 

till stor del stagnerat. Vi kan se att brottstyperna varierar men att det totala antalet 

anmälningar och den självdeklarerade utsattheten för tillfället håller sig på en relativt stabil 

nivå. Ålderskategorin 20 – 24 är mer utsatta än andra åldersgrupper och män är i högre grad 

utsatta för våldsbrott än kvinnor. Utsattheten är inte heller jämt fördelad i 

befolkningspopulationen utan vissa grupper upplever en högre utsatthet för brottsligheten i 

samhället. 

 

2.2 Den upplevda rädslan för brott 

Rädslan för brott uppmärksammades först i USA under 60-talet för att senare sprida sig till 

resten av världen som ett forskningsfält. De inledande undersökningarna innefattade 

vardagsbrottslighet och dess påverkan på människors livskvalité. Diskussioner fördes dock 

om rädslan var ett enskilt samhällsproblem eller om den kunde kontrolleras genom att minska 

brottsligheten. Det framkom att rädsla inte var en enhetlig faktor utan att vissa grupper av 

människor i större utsträckning upplevde rädsla i samhället. Forskare måste därför ta hänsyn 

till sociala och kulturella skillnader som påverkande faktorer till den upplevda rädslan till 

exempel genus- och klasskillnader (Listerborn, 2002).   

 

2.2.1 Kvinnors upplevda rädsla för brott 
I studien, Rädslans restriktioner, skriver Linda Sandberg att rädsla bör betraktas som ett 

socialt fenomen snarare än att det tillhör en individs personlighet. Det gör att konsekvenser av 

rädslan påverkar stora delar av samhället. Sandberg menar att rädslan för att bli utsatt för brott 

är sammankopplat till att individer inte känner att de har kontroll över situationen. Att kvinnor 

upplever en större rädsla än män kan bero på att de inte tror att de kan hantera en situation 

som upplevs hotfull. Kvinnor undervärderar sin fysiska styrka inte bara i jämförelse med män 

men även till andra kvinnor, vilket kan vara en förklaring till att kvinnor är rädda för just 
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våldsbrott. Sandberg lyfter fram att människor framförallt är rädda för brottens konsekvenser. 

En yngre person kan hantera skadorna bättre än vad en äldre person kan trots att de har utsatts 

för samma brott eftersom de fysiskt kan återhämta sig fortare. Det kan förklara varför äldre 

kvinnor känner sig rädda för att bli utsatta för brott, trots att de i lägre grad blir utsatta för 

brott (Sandberg, 2002). 

 

2.2.2 Kvinnors upplevda rädsla för sexualbrott 
Sandberg menar att kvinnor framförallt upplever en rädsla för sexuella övergrepp och att 

rädsla påverkar kvinnors rörelsefrihet. Rädslan förstärks av att samhället och media menar att 

kvinnan får skylla sig själv om hon blir utsatt för ett sexualbrott. Kvinnor måste därför lära sig 

att agera på ett visst sätt och inte befinna sig i vissa miljöer för att försäkra sig om att skulden 

inte läggs på henne. Sandberg fann i sin studie att kvinnor som inte tog hand om sig själva, 

exempelvis tog en osäker väg hem, blev dömda av samhället. Kvinnor förväntas att inte 

försätta sig i situationer som kan bli farliga. Sandbergs studie är gjord i Umeå en kort tid efter 

Hagamannen, där kvinnorna berättar att händelserna också har påverkat männen. Männen tog 

avstånd från händelserna och ville visa att de inte var som Hagamannen utan tog hand om 

kvinnorna. För att försäkra sig om att kvinnorna kom hem ordentligt tog männen ofta 

omvägar för att följa dem hem. Kvinnorna beskrev det som att könsrollerna blev väldigt 

tydliga där männen tog rollen som beskyddare och kvinnorna sågs som svaga och oförmögna 

att ta hand om sig själva (Sandberg, 2002). Kritik mot den tidigare forskningen menar att den 

inte tog kvinnors rädsla på allvar och att rädslan bortförklarades som irrationell. 

Konsekvenserna blev att kvinnor ansågs behöva bättre information om att deras rädsla var 

ogrundad. Kritik riktades dock mot att undersökningarna hade utförts på fel sätt och att de inte 

undersökte varför kvinnor kände sig otrygga (Listerborn, 2002). 

 

2.2.3 Radikalfeministisk forskning av kvinnors rädsla för brott 
Den radikalfeministiska forskningen lyfter fram att kvinnor i allmänhet inte är rädda for 

brottslighet utan för män. För att förstå kvinnors otrygghet måste vi därför förstå samhällets 

strukturella ojämlikheter. Rädslan är på så sätt ett uttryck för kvinnor och mäns ojämlika 

villkor. Männens utövande eller hotet av utövande av sexuella våldshandlingar bidrar till att 

det kvinnliga offret görs till ett objekt. På så sätt skapar männen ett maktövertag eftersom 

kvinnorna ses som objekt medan männen är aktörer. Radikalfeminister går till och med så 

långt att de påstår att makten kan tillskrivas alla män eftersom de är potentiella våldtäktsmän, 

vilket kommer att bestå så länge den nuvarande strukturella könsmaktsordningen finns kvar. 
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Kritiker till den radikalfeministiska forskningen menar dock att om alla män skulle vara 

möjliga våldtäktsmän så måste alla kvinnor vara möjliga offer, vilket kritiker anser enbart 

ökar de strukturella könsskillnaderna eftersom kvinnor då objektifieras (Listerborn, 2002). 

 

2.2.4 Hur media beskriver utsatthet 
Rädslan för brott är ett komplext forskningsområde eftersom det både innefattar 

föreställningar om verkligheten och den reella verkligheten (Listerborn, 2002). Media 

använder sig av specifika urvalsprinciper ifråga om vilka händelser och personer de väljer att 

presentera som nyheter. Det ideala offret som media oftast väljer att presentera är ett offer 

som får så mycket sympati som möjligt från samhället. Nils Christie menar att det finns fem 

kriterier som gör ett offer så idealiskt som möjligt. Det första kriteriet är att offret anses vara 

svagt till exempel gamla, sjuka eller mycket unga offer som har svårt att försvara sig. Det 

andra kriteriet är att vid tiden för brottet är offret upptagen med en respektabel sysselsättning, 

som att vara på väg hem från skolan. Det tredje kriteriet är att offret är på en plats som hen 

inte kan klandras för att befinna sig på till exempel en gata i ett tryggt bostadsområde på 

dagen. Det fjärde kriteriet är att gärningsmannen är större och starkare än offret samt det 

femte kriteriet är att gärningsmannen är okänd för sitt offer (Åkerström & Sahlin, 2001).  

 

Det innebär att alla offer inte kommer att falla för samhällets medlidande och beskyddande. 

Vid våldtäktsfall synliggörs fenomenet extra tydligt; en ung kvinna som är på väg hem från en 

fritidsaktivitet genom ett tryggt och lugnt bostadsområde som blir våldtagen och dessutom 

misshandlad innan våldtäkten kommer få betydligt mer medlidande än en kvinna som är på 

väg hem från krogen och går genom en mörk park där hon blir våldtagen. Samma sak gäller 

om en prostituerad går till polisen för att anmäla en våldtäkt. Mediernas urvalskriterier bidrar 

därför till att vidmakthålla könsstrukturella skillnader mellan män och kvinnor men också 

mellan enbart kvinnor (Åkerström & Sahlin, 2001; Lindgren, Pettersson & Hägglund, 2001). 
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3. Teoretiska utgångspunkter 
 

3.1 Hur kön påverkar tjejer? 
För att förstå hur tjejer påverkas av könsrollerna måste vi först diskutera biologiskt kön i 

relation till de socialt skapade könen, genus. Genusdiskussionen kritiserar antagandet om att 

det finns två givna biologiska kön, man och kvinna. Genusforskare menar istället att kön är en 

socialt skapad konstruktion som vi tidigt i livet socialiseras in i. Genom 

socialisationsprocessen får vi lära oss vilka beteenden som anses vara kvinnliga och vilka som 

anses vara manliga. Vi föds inte till att vara kvinnor eller män utan vi lär oss vilka beteenden 

som anses vara kvinnliga eller manliga, vi ”gör” på så sätt kön (Davies, 2010). Det finns en 

inbyggd könsstruktur i samhället som instruerar oss i hur kvinnor och män beter sig men det 

är vi som individer som till viss del bestämmer hur vi skall bete oss. Det finns därför 

möjligheter till förändring. Könsstrukturen i samhället medför också att det finns en hierarkisk 

könsmaktsordning, där kvinnan anses vara underordnad mannen. Människors handlingar leder 

också till att den befintliga hierarkiska ordningen vidmakthålls och reproduceras (Edling & 

Liljeros, 2010; Ambjörnsson, 2008). Hur vi ser på oss själva, som män eller kvinnor, påverkar 

därför hur vi handlar men också hur vi ser och identifierar oss med andra människor. Beverly 

Skeggs menar att hur kvinnor ser och identifierar sig med andra kvinnor också skiljer sig 

inom gruppen kvinnor (Skeggs, 2010). Att vara kvinna innebär inte bara att individen ingår i 

könsstrukturer utan kvinnor ingår i flera samhällsstrukturer så som genussystem, 

klasstrukturer, etniska relationer och generationsstrukturer. De olika samhällsstrukturerna och 

dess samspel kan påverka individer på olika sätt, att ha en underordnad position i en struktur 

innebär inte automatiskt att individen har en underordnad position i en annan. Till exempel 

kan en kvinna ha en underordnande position i relation till en man, men samtidigt kan en 

medelklasskvinna ha en överordnad position i relation till en arbetarklasskvinna (Edling & 

Liljeros, 2010). 

 

3.2 Hur klass påverkar tjejer? 
För att förstå hur tjejer påverkas av deras klasstillhörighet måste vi förstå vad klass är och hur 

det påverkar oss. De främsta klassidentifikationerna som forskningen brukar lyfta fram är 

tillgången eller frånvaron av resurser. Resurserna i samhället är ojämnt fördelade vilket bidrar 

till att en hierarkisk ordning skapas mellan grupper. Förfogandet över och tillgången till 

ekonomiska-, sociala- och kulturella resurser skapar därför skiktningar i samhället (Edling & 

Liljeros, 2010). Klasstillhörigheten påverkar både hur vi handlar i olika situationer och hur vi 
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betraktar oss själva och andra. Klass påverkar dessutom våra åsikter och föreställningar samt 

hur vi väljer att agera utifrån dessa (Edling & Liljeros, 2010; Skeggs, 2011). Klasstillhörighet 

påverkar inte enbart hur vi ser på andra människor utan också vilka vi identifierar oss med. 

Identifikationsprocessen är inte förutbestämd utan påverkas både av samhällets strukturer och 

våra individuella handlingar. Vår identitet, vad vi identifierar oss med och därmed vad vi inte 

identifierar oss med, disidentifikation, påverkas av både klasstillhörighet och kön (Skeggs, 

2011). 

 

Beverly Skeggs bidrar i sin studie, Att bli respektabel, med en begreppsapparat som kan vara 

till hjälp i vår studie. Skeggs använder sig av begreppen subjektivitet, subjektsposition, 

identifikation och disidentifikation för att beskriva mötespunkten mellan kön och klass och 

hur det påverkar kvinnors identitetsbildning samt hur de ser på sig själva. Skeggs menar att 

införandet av subjektspositioner istället för sociala positioner medför att individer genom sina 

handlingar kan påverka samhällets klasstrukturer (Skeggs, 2011). Skeggs beskriver relationen 

mellan struktur och aktör så här: ”subjektivitet används för betingelsen att man är underkastad 

reglerande ramar för kunskap och tal, och att denna subjektivitet konstrueras efter hand 

”(Skeggs, 2011:27). 

 

3.2.1 Objektiv klasstillhörighet och subjektiv klasstillhörighet 
Kort skulle vi kunna beskriva den objektiva klasstillhörigheten som den “faktiska” 

klasstillhörigheten. Den objektiva klasstillhörigheten beskrivs som de socioekonomiska 

skillnaderna som finns mellan grupper i samhället, vilka är beroende av individens yrke och 

position i arbetslivet. Den subjektiva klasstillhörigheten beskrivs som individens 

klassidentitet. Den belyser istället gruppers olika värderingar och intressen, det blir en social 

klass. Den subjektiva klasstillhörigheten påverkar hur individer ser på sig själva men också 

vilka de identifierar sig med (Karlsson, 2005). Skillnaden mellan objektiv klasstillhörighet 

och subjektiv klasstillhörighet skulle kort kunna beskrivas som skillnader mellan faktiska 

ting, Objektivklasstillhörighet, och tankar, Subjektivklasstillhörighet.   

 

Det finns dock ett samspel mellan objektiv- och subjektivklasstillhörighet. Klassidentiteten 

kan inte förstås utan de ramar som sätts upp av samhällets klasstrukturer. Individens 

handlingar blir därför en effekt av både klassidentifikationen och samhällets strukturella 

klassramar. Figuren nedan: 
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Objektiv klasstillhörighet 

   Utfall (attityder, vanor, preferenser etc.) 

Subjektiv klasstillhörighet 

(Figur 1: Relationen mellan klasstillhörighet och utfall)                                                             

 

3.2.2 Identifikation och disidentifikation 
Skeggs använder i sin studie respektabilitet som en egenskap som åtskiljer 

arbetarklasskvinnor och medelklasskvinnor. Skeggs menar att respektabilitet är något som 

arbetarklasskvinnor vill uppnå men som medelklasskvinnor redan har på grund av deras 

klassposition. Historiskt har distinktionen mellan medelklasskvinnor och arbetarklasskvinnor 

sedan länge berört femininiteten och den kvinnliga sexualiteten. Medelklasskvinnor 

representerade idealbilden av en kvinna medan arbetarklasskvinnors sexualitet ansågs vara 

något avvikande och smutsigt. Skeggs anser att distinktionen mellan arbetarklass och 

medelklass fortfarande finns kvar och blir synlig genom vilka kläder som anses vara 

respektabla och hur kvinnor ska bete sig. Kvinnor ska vara sexiga och utstråla femininitet men 

på ett respektabelt sätt. Distinktionen mellan arbetarklassen och medelklassen skapar en 

maktordning inom kategorin <kvinna>. Medelklassens makt vidhålls och reproduceras genom 

att målen för hur en medelklasskvinna skall vara förändras för att förbli ouppnåeliga för 

arbetarklasskvinnor. Ett exempel är kroppsideal där kvinnor tidigare skulle vara kurviga för 

att visa att de hade råd med mat. Idag är idealen det motsatta för att visa att kvinnor med en 

högre klassposition har tid att träna medan kvinnor med en lägre klassposition inte har det. 

Skeggs studie visar att arbetarklasskvinnorna försökte passera som medelklasskvinnor genom 

att ”passa in”. De saknade dock makten att avancera från sin klassposition eftersom de inte 

har de rätta resurserna. Tillgången till kunskap ansåg Skeggs vare en av de viktigaste 

resurserna i reproducerandet av klasskillnader. En förståelse av de rådande klasstrukturerna är 

betydelsefull för att kvinnorna ska kunna bete sig “rätt”. Kvinnors beteende behöver få 

legitimitet av andra, som har makten att tillskriva dem det. Det blir problematiskt för 

arbetarklasskvinnorna då de inte har den specifika kunskap och historia som krävs för att bete 

sig “rätt”. Att göra det rätta innebär att passa in i de normer som framhäver respektabilitet. I 

Skeggs studie försöker arbetarklasskvinnorna att passa in och uppnå respektabilitet genom att 

till exempel köpa märkeskläder, dyra möbler och hus (Skeggs, 2011). 
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Skeggs menar att arbetarklasskvinnor identifierar sig och disidentifierar sig med specifika 

beteenden för att skapa legitimitet åt deras handlingar som respektabla. Kvinnornas 

identifikation med “respektabla” beteenden stärkte deras position i samhället. Kvinnornas 

disidentifikation med ”negativa” beteende var också ett sätt att stärka deras positioner. 

Beteenden i samhället kan tillskrivas både negativa och positiva värden vilket leder till att 

arbetarklasskvinnorna vill identifiera sig med positiva beteenden men disidentifiera sig med 

negativa beteenden för att uppnå respektabilitet. Distinktionerna mellan klasspositionerna i 

samhället förstärks dock av att medelklasskvinnor inte behöver anpassa sina beteenden för att 

anses vara respektabla. Arbetarklasskvinnornas däremot måste uppnå respektabilitet, därför 

leder strävan att uppnå respektabilitet till skillnader mellan klasserna. Skeggs menar att 

arbetarklassen inte kan uppnå respektabilitet eftersom de inte har de rätta resurserna (Skeggs, 

2011).  

 

4. Metod 
För att finna svar på frågeställningen så har en kvalitativ metodansats valts. Anledningen är 

att vi vill undersöka varför unga tjejer känner sig otrygga i samhället idag. Den kvantitativa 

forskningen som finns inom området visar på att unga tjejer är otrygga men visar inte varför 

de känner sig otrygga. Vill förstå tjejernas upplevelser av otrygghet och brottslighet och 

därför är det viktigt för oss att höra tjejernas berättelser av deras upplevelser, vilket en 

kvalitativ metod är mer lämpad för. Genom att använda oss av intervjuer är vi mer öppna för 

andra diskussioner än de redan befintliga temana. Det finns också en möjlighet att ställa 

följdfrågor och att utveckla diskussionen efter vad informanterna vill föra fram (Dalen, 2007). 

Katrine Fangen skriver i metodboken, Deltagande observation, att informanterna i 

intervjusammanhang presenterar en bild av dem själva. Forskaren måste därför tolka om 

presentationen stämmer överens med hur verkligheten ser ut. Det kan finnas en skillnad 

mellan vad respondenterna säger och vad de faktiskt gör. I vår undersökning är det inget 

större problem eftersom vi vill undersöka hur tjejerna själva ser på brottslighet och otrygghet. 

Klasskillnader kan sedan upptäckas just i hur tjejerna väljer att presentera sig själva. Tjejernas 

åsikter, föreställningar samt hur de agerar kan skilja sig på grund av deras klasstillhörighet. 

Fangen menar att likheter och skillnader mellan forskaren och respondenterna kan påverka 

intervjuerna. Vi ansåg att det underlättade vid intervjutillfällena att vi var två tjejer som 

utförde intervjuerna när informanterna var tjejer. Dessutom var vi och tjejerna relativt nära i 

ålder. Vi upplevde att tjejerna kände en trygghet i dessa likheter när de diskuterade brott och 
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otrygghet och att vi då blev en del av “gänget”. Vid intervjutillfällena intog vi en mer 

informell roll där vi lyssnade på vad tjejerna hade att säga och visade intresse för deras 

diskussioner. Det gjorde vi genom att delta i diskussionerna genom instämmande svar och 

ställa frågor när diskussionen stannade. Vi valde att utföra informella intervjuer eftersom vi 

ville höra vad tjejerna hade att säga utan att skapa en spänd stämning som kunde hämma deras 

diskussioner. Om vi hade varit mer formella så hade vi kanske inte fått de ärliga och 

uppriktiga svar som vi fick nu. Fangen menar att en forskare som enbart håller sig till samma 

frågor i varje intervju, utan att kommentera svaren eller engagera sig i diskussionerna skapar 

en formell situation där informanterna inte känner att de kan svara uppriktigt eller känner tillit 

till forskaren (Fangen, 2004). 

 

4.1 Vilka valde vi att intervjua? 
Våra urvalsmetoder har influerats av att både vara strategiska och slumpmässiga. Vi har utgått 

från den objektiva klasstillhörigheten när vi gjorde det strategiska urvalet av tjejer i skolan 

(Karlsson, 2005). Vi utgick ifrån att det är vanligare, men så klart inte alltid, att tjejer som går 

ett yrkesförberedande program har en arbetarklassbakgrund medan tjejer som går ett 

studieförberedande program har en medelklassbakgrund. Urvalsstrategierna får medhåll i 

studien, I en klass för sig, där Ambjörnsson visar att elever som väljer yrkesförberedande 

program i högre grad har föräldrar med arbetarklasspositioner i yrkeslivet. Elever med en 

medelklassbakgrund väljer däremot i högre grad ett studieförberedande program 

(Ambjörnsson, 2002). Vi valde att undersöka ett yrkesförberedande program och två 

studieförberedande program för att försöka generera ett urval av tjejer med både 

arbetarklassbakgrund och medelklassbakgrund, vilket vi också lyckades med. Dock så 

influerades våra strategier av slumpen eftersom vi inte själva handplockade tjejerna som 

medverkade i studien. Vi var tvungna att gå igenom så kallade portvakter. Det finns både 

fördelar och nackdelar med att använda portvakter eftersom forskaren måste gå genom andra 

för att komma i kontakt med informanterna. Portvakterna kan därför påverka vilka forskaren 

får intervjua. När vi skulle komma i kontakt med våra informanter så var vi tvungna att gå 

genom flera portvakter. De första portvakterna var rektorerna på skolorna, vilka var positiva 

till vår studie. De skickade oss sedan vidare till nästa portvakter som bestod av lärare på 

skolorna. Lärarna var de som utförde de slutgiltiga valen till vårt urval av tjejer. Det fanns 

därför slumpmässiga influenser i urvalsprocessen (Becker, 2008; Dalen, 2007; Fangen, 2011). 

Det var inte vi som valde vilka tjejer som skulle medverka i studien. Vår strategiska 

intentioner utgick ifrån att vi hade ett önskemål om att eleverna skulle vara tjejer över 18 år 
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och komma från både ett yrkesförberedandeprogram och ett studieförberedandeprogram. Vi 

ville intervjua tjejer över 18 år eftersom vi då inte behövde ha föräldrarnas tillstånd. Det 

visade sig att tjejerna från det yrkesförberedandeprogrammet stämde överens med den 

objektiva klasstillhörighet som vi hade förväntat oss. Deras föräldrar hade låginkomstyrken, 

vilket vi använde som en definition för arbetarklassen. Dock visade det sig att också den 

studieförberedande gruppen på samma skola till stor del följde de objektiva definitionerna för 

arbetarklass. Deras föräldrar hade låginkomstyrken så som jordbrukare, undersköterska och 

snickare. Det var därför en fördel att vi också intervjuade tjejer på en annan skola som gick ett 

studieförberedande program eftersom deras objektiva klasstillhörighet stämde överens med 

definitionen av medelklass. Deras föräldrars yrken var höginkomstyrken så som läkare, 

psykolog och socionom (Karlsson, 2005; Ambjörnsson, 2002; Skeggs, 2010). Vi tänkte nu 

presentera de tjejer som medverkade i gruppintervjuerna som utfördes för studien.  

 

4.1.1 Yrkesförberedande programmet 
Avsikten med gruppintervjuerna var att de skulle omfatta cirka 4-5 tjejer men den första 

intervjun hölls under mentorstid och därför medverkade istället 8 tjejer i intervjun. Tjejerna 

var mellan 18 – 20 år och gick ett yrkesförberedandeprogram. De flesta av tjejerna var bosatta 

i landsbygdsorter som låg i närheten av staden. Tjejernas föräldrar arbetade bland annat som 

sjuksköterska, studerande, byggare, egen företagare, säljare, busschaufför, svetsare och inom 

industrin. Det var en övervägande del av föräldrarna som arbetar inom kategorin 

låginkomstyrken. De flesta av tjejerna vill efter skolan fortsätta att arbeta med det dem idag 

studerar till.   

 

4.1.2 Studieförberedande programmet 1 
I den andra gruppintervjun medverkade 5 tjejer och de var alla mellan 18-20 år. En av tjejerna 

bodde i ett av bostadsområdena som omger stadskärnan medan en annan av tjejerna hade en 

lägenhet i centrum. De andra tjejerna bodde i landsbygdsorter som låg några mil utanför 

staden. Föräldrarna arbetade som bland annat polis, undersköterska, sjuksköterska, 

fastighetsskötare, snickare och lantbrukare. Några av tjejerna vill sedan studera vidare till 

bland annat polis, sjuksköterska och advokat medan de andra inte riktigt visste vad de vill 

göra efter skolan. 

 



18 

 

4.1.3 Studieförberedande programmet 2 
Vid den tredje gruppintervjun tar vi oss till en kommunal skola som ligger inne i stadskärnan. 

Skolan är en av stadens äldsta skolor som de flesta boende i staden känner till. Skolans har ett 

rykte av att vara lite finare på grund av att den förr i tiden låg i ett finare bostadsområde. 

Dessutom kom övervägande del av eleverna från höginkomsttagande familjer. I 

gruppintervjun medverkade 3 tjejer som var mellan 18 – 19 år. Två av tjejerna var bosatta i 

centrum medan en av tjejerna bodde på landet men hade tillgång till en lägenhet i staden. 

Tjejernas föräldrar arbetade bland annat som läkare, lärare, programmerare, socionom samt 

var sjukskrivna vid tidpunkten för intervjun. Tjejerna vill efter skolan studera vidare till bland 

annat journalist, socionom och psykolog men en av dem kan tänka sig att resa runt lite i 

världen innan hon påbörjar sina studier. 

 

När vi presenterar empirin har vi valt att slå samman det yrkesförberedande programmet med 

ett av de studieförberedande programmen (1). Anledningen är att större delen av tjejerna i 

båda grupperna har föräldrar med låginkomstyrken. Tjejerna i studieförberedande 

programmet (1) har eventuellt som mål att senare studera vidare men de har ännu inte gjort ett 

aktivt val för att göra det. Vi väljer därför att klassificera dem som arbetarklass. Tjejerna som 

går i det studieförberedande programmet (2) har alla föräldrar som arbetar med 

höginkomstyrken. Vi väljer därför att presenteras materialet i uppdelningen arbetarklass: det 

yrkesförberedande programmet och ett av de studieförberedande programmen (1). 

Medelklass: det studieförberedande programmet (2). Under studien visade det sig också att 

vår uppdelning av arbetarklasstjejer och medelklasstjejer bekräftas av hur respektabiliteten 

skiljde sig åt mellan grupperna. Dessa skillnader kommer att framgå tydligare i diskussionen. 

Vi vill också tilläga att eftersom deltagandet i intervjun var anonymt så kommer vi inte att 

använda oss av informanternas riktiga namn, alla namn som presenteras i empirin är därför 

fiktiva. 

 

4.2 Hur gick intervjuerna till? 
Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att vi hade en utarbetad 

intervjuguide där vi hade vissa förutbestämda teman som informanterna diskuterade. Monica 

Dalen skriver i boken ”Intervju som metod” att en öppen intervjuform kan vara fördelaktigt 

eftersom forskaren inte har några förutbestämda frågor utan låter informanten berätta fritt. Det 

kräver däremot att informanterna är villiga att diskutera ämnet fritt. Vi var inte med i 

urvalsprocessen därför visste vi inte på förhand vilka tjejer vi skulle intervjua och hur öppna 
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de var för att diskutera fritt. Ämnesområdet kunde uppfattas som känsligt därför ansåg vi att 

semistrukturerade intervjuer var att föredra (Dalen, 2007). 

 

4.2.1 Intervjuguiden 
Intervjuguiden var utarbetad utifrån ”områdesperifirin” för att få ett så avslappnande samtal 

och så givande intervjuer som möjligt. Områdesperifirin grundar sig i att forskaren tar de 

minst centrala frågorna för studien först och allteftersom berör frågor av en mer känslig 

karaktär. Vi började därför med de minst centrala frågorna för studien så som 

bakgrundsfrågor; hur gamla de var, vad deras föräldrar arbetade med och vad de hade för 

planer inför framtiden. Sedan gick vi in på ämnet otrygghet där vi inledningsvis ställde mer 

generella frågor om vad otrygghet/trygghet var för tjejerna. Efter det gick vi över till de mer 

känsliga ämnena som den egna utsattheten för brott. De teman vi utgick ifrån var brottslighet 

och media eftersom tidigare forskning har visat att det kan påverka den upplevda otryggheten. 

Vi undersökte relationen mellan brott och otrygghet eftersom den nationella 

trygghetsundersökningen visar oss att den faktiska utsatthetens relation till otryggheten 

behöver förklaras. Den faktiska utsattheten kan inte enbart förklara den upplevda otryggheten. 

Vi ville därför undersöka hur relationen mellan dessa fenomen diskuterades av tjejerna men 

också varför de trodde att tjejer känner sig otrygga. Skeggs menar att vi måste ta hänsyn till 

vad informanterna själva anser om ett fenomen eftersom forskaren kan, genom sina egna 

erfarenheter, forma och missa information i sin analys (Skeggs, 2011). Varför frågor om 

medias påverkan? Här måste vi erkänna att våra egna föreställningar om att media alltid 

påverkar oss på olika sätt är en bidragande faktor till temats medverkan i undersökningen. 

Dock får dessa föreställningar medhåll från studien, Otrygghetens landskap, där Gabriella 

Sandstig menar att kriminalitet får mer utrymme i media idag och att just brott mot kvinnor 

får mer plats i deras rapporteringar (Sandstig, 2010). Den nationella trygghetsundersökningen 

visar att de respondenter som tror att brottsligheten i samhället är högre än vad den verkligen 

är upplever en högre otrygghet (Brå, 2013). Intervjuerna var utformade att öppna upp för 

diskussion mellan tjejerna och för att vi skulle få höra vad de ansåg var otrygghet med 

minimal påverkan från oss. De frågor som var av känslig karaktär valde vi därför att ställa i 

slutet av intervjuerna (Dalen, 2005). 
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4.3 Etiska reflektioner 
I studien följer vi etikprövningslagens restriktioner för vilka informanter forskaren har med i 

sin studie. Etikprövningslagen har vissa restriktioner när det kommer till hur forskaren 

behandlar sina informanter. De områden som vi har tagit hänsyn till i vår studie är följande: 

 Krav på samtycke 

 Krav på att bli informerad 

 Krav på konfidentialitet 

 

4.3.1 Krav på samtycke 
Krav på samtycke innebär att deltagarna i studien måste ge sitt medgivande till att vara med. 

Deltagandet måste alltid vara frivilligt och informanterna har alltid rätt att när som helst 

avbryta sitt deltagande i studien. Deltagandet är frivilligt vilket innebär att forskaren aldrig får 

göra påtryckningar på informanterna för att de ska vara med i studien, samtycket ska ske helt 

frivilligt. Den som genomför studien måste på något sätt informera om vad studien handlar 

om så att informanterna vet vad de ger sitt samtycke till. Det innebär oftast att forskaren 

skickar ut ett mail där hen kort förklarar vad studien handlar om samt en förfrågan om vilka 

som vill vara med. I vår studie tog vi först kontakt med skolorna där vi skickade ut ett mail 

med information om vad intervjuerna skulle handla om samt en förfrågan om det fanns 

möjlighet att få göra intervjuerna med några av skolans elever. Vi var noga med att informera 

att deltagandet i studien var frivilligt. När vi påbörjade intervjuerna så informerade vi återigen 

om att deras deltagande var frivilligt och att informanterna inte behövde svara på frågorna om 

de inte ville. Vi fick tag på våra informanter genom rektorer och lärare på skolorna därför 

kunde vi inte säkert veta att de hade blivit informerade om att deltagandet var frivilligt. Innan 

vi påbörjade intervjuerna så frågade vi även om vi kunde spela in dem, vilket samtliga 

grupper godkände (Dalen, 2005). 

 

4.3.2 Krav på information 
Inför en intervju är det viktigt att informanterna vet vad studien handlar om och vilka risker 

det kan medföra att delta i studien. Den här punkten hänger samman med punkten innan 

eftersom informanterna ska vara ordentligt införstådda med studiens innebörd. Det innebär att 

forskaren ska informera informanterna om syftet med studien, hur materialet kommer att 

användas och presenteras. Som nämnts ovan skicka vi inledningsvis ut ett mail där vi 

informerade kort om studien. Vid intervjuerna inledde vi med att presentera oss själva och 

berätta om vår studie och varför vi gjorde intervjuerna. Efterarbetet med intervjuerna blir 
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enklare för forskaren när de spelas in. Informanterna informerades om det samt fick godkänna 

inspelningen (Dalen, 2005).  

 

4.3.3 Krav på konfidentialitet 
Deltagare i studien ska behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att 

personuppgifter eller annat material som kan peka ut deltagarna ska behandlas med 

försiktighet. Det innebär att uppgifterna ska behandlas på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kommer att komma åt uppgifterna. Vid en intervju så är det extra viktigt att ta hänsyn till det 

eftersom informant och forskare träffar varandra. Det är därför viktigt att informanten känner 

att den kan lita på forskaren genom att veta att forskaren inte kommer att lämna ut några 

känsliga uppgifter. Vid våra intervjuer informerade vi om att intervjuerna skulle vara 

anonyma så att inget material skulle kunna gå att spåras till våra informanter. Intervjuerna 

spelades in och därför informerades även informanterna om att det inspelade materialet skulle 

behandlas med försiktighet (Dalen, 2005). 
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5. Resultat 
När vi presenterar det empiriska materialet inleder vi med att presentera hur människor i 

tjejernas omgivning har påverkat deras syn på otrygghet. Det gör vi eftersom vi vill förtydliga 

att tjejernas upplevelser av otrygghet formas och påverkas av andra redan i ett tidigt stadium i 

tjejernas liv. Därefter går vi vidare och presenterar tjejernas relation till brottslighet och om de 

själva eller någon närstående varit utsatt för något brott. Anledningen är att vi vill förtydliga 

relationen mellan upplevelsen av otrygghet och den faktiska utsattheten. Slutligen presenterar 

vi hur tjejerna själva ser på och upplever otrygghet. 

 

5.1 Hur omgivningen påverkar tjejerna 

 

5.1.1 Arbetarklasstjejerna 
Tjejernas föräldrar kunde ofta komma med förmaningar om tjejernas trygghet, vanligtvis 

handlade det om restriktioner när de var ute på krogen. Tjejerna fick ofta höra att de inte 

skulle ta sig hem själva, att de skulle höra av sig när de var på väg hem eller vad de skulle 

göra om de var tvungna att gå hem själva: 

 

Maria: men jag vet bara liksom vuxna som säger du ska inte gå själv för att du är tjej, det är 

många som säger så. Bara för att jag är just tjej. 

Sara: ring när du går hem eller skicka sms när du är hemma, typ sånt. 

Elin: men såna sms hela tiden. Men min pappa då som är polis han vet ju liksom lite sådär så 

han säger ju det oftast att alltså gå inte hem själv, alltså det är inte bra att gå hem själv så det 

är väl det, min pappa hämtar ju hellre mig klockan tre än att jag ska åka buss hem liksom för 

att han tycker att det är bättre, så bara den signalen då blir det ju liksom starkare med när 

han är polis liksom för att han vet. Då känns det så här att jag går faktiskt inte hem själv. 

 

Arbetarklasstjejerna fick ofta höra att de inte skulle gå själva eller att de skulle höra av sig när 

de var på väg hem. Elin ansåg att hon påverkades ännu starkare när hennes pappa som är polis 

säger att hon inte ska gå hem själv. Det var inte bara föräldrar och andra vuxna som 

påverkade tjejerna i deras syn på otryggheten, media kunde också påverka. Tjejerna hämtade 

inte sin information om vad som hände ute i samhället från olika nyhetskanaler. De tyckte 

istället att Efterlyst var ett bättre sätt att få reda på vad som verkligen händer i samhället. 

Såhär resonerade några av tjejerna om programmet: 
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Sofie: jaa men det är ändå något intressant att kolla på. Det är inte så tråkigt att kolla på 

som om man typ kollar på nyheterna och sådana grejer utan man får verkligen en insikt i 

allting liksom tycker jag, så efterlyst tycker jag kan vara intressant att kolla på ibland. 

Angelica: men om man inte skulle se allt det där, alltså höra om allt som har hänt och se 

massa sådana saker, då skulle man kanske inte känna sig lika otrygg, om man inte skulle se 

att det är folk som blir våldtagna förra veckan på gatan liksom så… 

Sofie: men det är ändå bra att dem finns, alltså det gör ju så att man blir mera orolig fast det 

kanske är bra liksom. 

Maria: ja jag tycker att det är ju ofta vi kan försköna allt som händer men efterlyst då får 

man ju faktiskt reda på vad som faktiskt har hänt, att dom faktiskt visar vad det faktiskt är 

som händer i samhället och då blir det ju att man blir lite mer medveten kanske. 

 

Tjejerna anser att program som Efterlyst bidrog till en medvetenhet om vad som kunde hända 

i samhället. Tjejerna ansåg därför att det fanns anledning att ta ansvar för sin egen trygghet. 

Tjejerna diskuterade även en del normer i samhället som visar hur tjejer skulle vara och bete 

sig för att undvika att bli ett offer för exempelvis våldtäkt. Tjejerna skulle exempelvis inte gå 

ut på krogen i kläder som ansågs vara för utmanande. Ibland så spelade det däremot ingen roll 

hur mycket de ansträngde sig för att inte bli sedda som ett möjligt offer, de kunde ändå råka ut 

för efterhängsna killar. Elin uttryckte det såhär: 

 

Elin: det kan man också tänka är en grej att det ska inte vara en grej att hur man klär sig och 

hur man beter sig, det ska inte spela någon roll tycker inte jag men sen samtidigt så får man 

ju tänka efter lite också när det är som det är, jag menar jag går ju inte ut i en tröja som är 

som en liten tygbit och ett par korta shorts liksom. Alltså jag går ju inte ut så, för jag vet ju att 

det är inte bra att gå ut så men ändå så kommer dem ju liksom fram och är liksom på och kan 

vara riktigt jävla jobbiga vissa och ändå tycker dem att det är okej. Alltså det spelar ingen 

roll, skit samma vad du har på dig, skit samma vad du gör det är ändå okej, det är ändå 

liksom så det är och det är så träligt att det ska vara så. 
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5.1.2 Medelklasstjejerna 
Till skillnad från arbetarklasstjejerna diskuterade medelklasstjejerna i större grad skillnader 

mellan tjejer och killar. De menade att föräldrarna redan ifrån barndomen hade gjort skillnad 

på tjejer och killar och att den synen fortfarande hängde kvar. Såhär sa tjejerna om hur de 

tyckte att skillnader i behandlingen av tjejer och killar såg ut: 

 

Anna: Det är det man har fått höra liksom... mina föräldrar är jätte såhär… att jag måste 

höra av mig vart jag än är och så... men med min brorsa så är det så här… det är liksom inte 

rättvist egentligen men det är väl så att vi är fysiskt… eller så här underlägsna liksom.” 

Emelie: det är ju lite det här också som du var inne på (Anna)… att ända sedan vi var små 

nästan så har man fått höra skräckhistorier… 

Anna: och då blir man nojig. 

Emelie: skulle en kille slå sig när han var liten så… ”Ja men det är okej du klarar dig” men 

det är ju lite så att man får den synen sedan när man är äldre... ”att du klarar dig”… 

 

Tjejerna menar alltså att synen på att mannen är den starka är något som har funnits enda 

sedan de var små och även när de växer upp. De har också fått höra historier om brott redan 

när de var små som gör att de har blivit uppmärksammade på tjejers utsatthet. När det kom till 

eventuella kriminalseriers påverkan ansåg tjejerna att de inte blev så påverkade av det som 

arbetarklasstjejerna.  Medelklasstjejerna tittade till större del på fiktiva kriminalserier som 

Criminal minds eller C.S.I. Även om de trodde att de kunde bli påverkad av saker de såg på 

TV så var det inte alls i samma grad som arbetarklasstjejerna: 

 

Emelie: man sätter sig ju in i en egentligen overklig situation sedan kan man ju höra om nått 

så där enstaka fall som är jättehemskt här i Sverige också som har hänt på riktigt och då blir 

det såhär… tänk om det skulle kunna hända… det blir lite sådana paralleller man drar. Även 

om man vet att det kan vara helt absurda situationer egentligen som dom egentligen gör upp 

för att det skall fånga uppmärksamhet och så på tv men… 
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5.1.3 Sammanfattning  
Arbetarklasstjejerna diskuterade att de ofta fick höra förmaningar från vuxna i deras närhet.  

De fick ofta höra att de skulle ta det försiktigt på vägen hem från krogen och höra av sig när 

de skulle gå hem. De menade att dessa förmaningar förstärktes av händelser de kunde se i 

program som Efterlyst. Tjejerna menade att när de blev mer medvetna om det som skedde så 

blev de också mer oroliga. Det fanns alltså både positiva och negativa konsekvenser av att få 

veta vad som händer ute i samhället. Arbetarklasstjejerna diskuterade även att de kunde bli 

påverkade av samhällets normer. De diskuterade att tjejer skulle undvika vissa typer av kläder 

och inte bete sig på ett visst sätt eftersom det kunde skicka fel signaler till killarna. 

Medelklasstjejerna däremot diskuterade hur skillnaderna mellan tjejer och killar såg ut och 

menade att det fanns en skillnad i vad vuxna sa till dem jämfört med jämnåriga killar. De 

menade att det är orättvist att föräldrarna och andra gjorde skillnader mellan könen. Tjejerna 

berördes inte heller på samma sätt av program de såg på tv eller övriga samhällsnormer. 

 

5.2 Faktisk utsatthet för brott 
Även om ingen av tjejerna hade varit utsatt för något brott så framkom det många intressanta 

diskussioner om ämnet. Både genom vilka händelser som tjejerna valde att diskutera och hur 

händelserna hade påverkat dem. Under den här rubriken kommer vi presentera hur tjejerna 

diskuterade brott samt händelser de råkat ut för som de klassificerade som obehagliga. Precis 

som i förra delen börjar vi med att presentera arbetarklasstjejernas diskussion och går sedan 

vidare med medelklasstjejerna. 

 

5.2.1 Arbetarklasstjejerna 
När vi frågade tjejerna om de någon gång hade varit utsatta för något brott svarade samtliga 

tjejer nej. Vi ställde därför följdfrågan, om de någon gång har varit rädda för att bli utsatta för 

något brott. Då framkom det att tjejerna hade varit utsatta för händelser som varit obehagliga. 

De ville dock inte själva klassificera det som brott, även om det enligt lag klassificeras som ett 

brott. Tjejerna berättade att de hade varit med om att killar kunde ”tafsa” på dem på krogen 

eller att killar höll fast dem: 

 

Maria: Alltså jag har ju blivit utsatt för att någon tar tag i en och så men jag vet inte om det 

är något brott liksom, men det har ju varit jäkligt obehagligt. 

Sara: När man är på krogen är det ju ofta att det händer saker, det är ju inte direkt att man 

blir misshandlad eller slagen men det är ju ofta småsaker som händer som jag kan känna är 
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obehagliga. Någon slår till dig på rumpan eller kommer fram och tar en på brösten och sådär 

och typ får jag följa med dig hem sen och sådär och då har man ju ingen aning. 

 

Det som Sara berättar är enligt lag klassificerat som sexuellt ofredande men Sara betonar ändå 

att det inte är så allvarligt som att bli misshandlad, trots att det ändå är något som upplevs som 

obehagligt för henne. I den här diskussionen framkom det även att tjejerna ofta upplevde att 

om de visade att de blev upprörda över händelsen kunde det ofta hända att killarna skrattade 

åt dem. Tjejerna kände sig då förlöjligade och att de överreagerade: 

 

Maria: när jag har blivit utsatt för det då har jag liksom skrikit alltså jag har blivit jättearg, 

alltså det är väl både bra och dåligt för vissa blir ju kanske arga på mig tillbaka, men de 

flesta har ju typ skrattat åt mig och liksom hallå, att jag kanske överreagerar men jag tycker 

inte att det är okej att någon kommer fram och tar tag i mig och säger att vi ska gå hem nu 

liksom. 

Elin: men det känns liksom som att, men det här som du säger att dem skrattar, vadå skratta 

vad är det att skratta åt det liksom. Alltså det känns liksom som att det är så okej allting, det 

är det som stör mig mest. 

Sara: ja men allt det här som dom gör, det är väl tjejer som är väldigt utsatta just tjejer som 

är väldigt utsatta alltså just på korgen och sånt där och det känns liksom som att det är något 

som är okej, det är något dem kan skryta om för sina kompisar sen. 

 

Diskussionen visar att tjejerna blev upprörda över det som hände men ändå inte ansåg sig 

kunna påverka situationen. De menar att allt har blivit okej att göra även om inte tjejerna 

själva anser att det är okej. Tjejerna tycker att det är obehagligt att killar gör sådana saker men 

de kan inte förhindra det. De bli förlöjligade genom att killarna skrattar åt dem och att de får 

höra att de överreagerar. Tjejerna har inte själva varit utsatta för något brott men berättade 

istället om en annan händelse som hade skrämt dem ordentligt. Det var inte så längesen som 

händelsen skedde och därför var det fortfarande en händelse som påverkade tjejerna mycket. 

Det som hade hänt var att en jämnårig tjej, som många av dem kände eller visste vem det var, 

hade blivit misshandlad på väg hem från krogen.  Det hade medfört att många av tjejerna inte 

hade gått själva eller åkt buss själva efter händelsen:    

 

Elin: ja jag tycker just det här med (namn) det är en grej som har satt sig hårt. Alltså hon 

hade 5 minuter hem från krogen och sen på den lilla korta stunden. Så som jag förstod det så 
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var det att hon nekade en kille att följa med henne hem och sen så att han följde efter henne 

och sen så slog han ner henne liksom. Det är väl en grej som har satt sig hårt att det var 

liksom 5 minuter, det tog 5 minuter och då kan liksom dom där 500-600 meter till 

busshållplatsen bara, det är liksom 5 minuter. Det är liksom, det är för långt för mig att gå 

den biten. 

 

Ytterligare en händelse som hade skrämt tjejerna var ett mord som skett i ett av 

bostadsområdena som ansågs vara lite lugnare. Händelsen togs upp senare under 

diskussionen, där en pojke och en medelålders kvinna hade blivit mördade. Händelsen hade 

skrämt tjejerna eftersom det hade skett i ett av de lugnare bostadsområdena som tjejerna inte 

väntade sig att det skulle ske något i: 

 

Sofie: alltså man fattar det då, alltså när jag liksom… våldtäkt och så det är ju väldigt, det 

pratar vi ju om väldigt mycket men just mord i (staden) då blir det såhär, alltså det är värre 

eller alltså såhär men det är så himla stor grej liksom. 

Elin: (…)Men sen just också det här med dubbelmorden med liksom att det när jag liksom har 

en pappa som är polis som jobbar just den natten liksom som ringer till min mamma och 

säger att lås dörren för i helvete liksom. Då blir det liksom, dem grejerna blir så stora liksom. 

 

Avslutningsvis ställde vi en fråga om de oftast kände sig trygga eller otrygga. Där svarade 

samtliga tjejer att de kunde känna sig trygga under dagtid men inte under kvällen. 
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5.2.2 Medelklasstjejerna 
Ingen av tjejerna i medelklassgruppen hade varit utsatta för något brott och under 

diskussionen kom det fram att de kanske inte såg otrygghet på samma sätt som 

arbetarklasstjejerna. Medelklasstjejerna ansåg sig till stor del vara trygga: 

 

Anna: jag brukar inte tänka på det här vi pratar om nu som jag vet att vissa av mina 

tjejkompisar gör. Så jag vet inte riktigt om jag kommer på någonting… det är mer så att jag 

kan uppleva otrygghet i grupper bland många människor... typ på krogen. Att folk beter sig 

dumt eller att någon jag känner… typ att en kille blev arg på mig i lördags och det är en 

annan känsla än att någon okänd skulle hoppa på mig... för mig i alla fall… 

Linda: grejen är egentligen att jag är… förr var jag aldrig rädd för att gå ensam och sådär… 

men det var en gång när jag blev tillfrågad och skjuts av en gubbe som stannade... som att det 

blev att jag blev väldigt rädd… det var det som gjorde att jag... först var jag inte alls rädd för 

det men sedan när han stannade mig och bad mig hoppa in i baksätet då blev jag såhär... 

efter det så har jag jätte svårt för att gå själv. 

Emelie: Men jag är också lite så jag är egentligen aldrig rädd, eller visst man kan ju vara lite 

nojig om man går ensam i mörkret men det var aldrig så att jag var rädd att någonting skulle 

hända specifikt mig. Men sedan hade jag en konversation med mina bröder när jag var och 

hälsade på dem i (Stockholm) för några veckor sedan... och då började min bror fråga ut mig 

om det finns droger på skolan och massa sådana konstiga grejer och då sitter jag och kollar 

på honom och undrar ”Vad har han varit med om”… jag börjar att tänka mer på sådant när 

jag hör vad andra berättar om eller har varit med om och så… 

 

Vi kan se att tjejerna till övervägande del inte känner sig otrygga. Det var en händelse som 

hade skrämt Linda som gjort henne rädd efter händelsen. Dock menar både Anna och Emelie 

att de inte är speciellt rädda för att en okänd person ska överfalla dem. Anna uttrycker det som 

att det är värre om en person hon känner blir arg på henne än att hon skulle bli överfallen av 

en okänd människa. Under den här intervjun nämndes knappt misshandeln på den jämnåriga 

tjejen, vilket var en händelse som hade skrämt arbetarklasstjejerna och som de diskuterade 

mycket. När vi frågade tjejerna i medelklassgruppen om de kunde komma ihåg någon 

händelse som hade påverkat dem så var det första de kom och tänka på ett dubbelmord som 

skett för några år sedan i staden. När de började diskutera den händelsen så kom de även in på 

ett dubbelmord som skett för några månader i staden som även arbetarklasstjejerna 
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diskuterade. Det var däremot inte något som hade chockat eller skrämt dem på samma sätt 

som det hade påverkat arbetarklastjejerna: 

 

Emelie: något som har varit väldigt aktuellt just i (staden) var ju ett dubbelmord för några år 

sedan. Och det var ju på dagen så det känns ju lite sådär… 

Linda: likadant var det i (En stadsdel) 

Anna: ja just det är i rätten igen idag, dom sa det i morse på nyheterna. 

 

Andra saker som de tyckte var lite obehagliga var olika gängbråk som hade skett på senare tid 

i staden. Tjejerna började diskutera händelserna eftersom de hade kollegor som bodde i 

områdena som hade berättat om dem. Det var händelser som de tyckte kändes obehagliga 

eftersom det kändes väldigt overkligt att sådant kunde hända men de verkade inte som att de 

själva blev rädda för att de skulle råka ut för gängen: 

 

Emelie: sedan kan man ju vara lite orolig... jag har två kollegor som bor i (stadsdel) och 

dom… det har varit jättemycket gängbråk och så… och dom har sagt att dom går ju aldrig 

hem ensamma... antingen så var det killen som hämtade upp dem eller mötte upp dem eller 

någon förälder eller liknande. 

Anna: det sa min kompis som bor i (en annan stadsdel) att det finns gäng och att det dom 

snor bilar och åker runt och att de har massor med vapen och ja bara… ”finns det på 

riktigt”.  Det är sjukt verkligen! 

Emelie: som typ det min kollega berättade att polisen hade gått in med skyddsvästar för att 

dom hade pistoler och knivar och grejer. 

Anna: jag har aldrig berörts av något sådant. 

 

Även om tjejerna tycker att det är händelser som är obehagliga är det ändå inget som de är 

rädda ska hända dem själva. Vi kan av svaren antyda att det är händelser som är långt ifrån 

deras egen vardag. När vi sedan avslutade intervjun med att ställa samma fråga som till första 

gruppen om de kände sig otrygga svarade samtliga tjejer nej. 
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5.2.3 Sammanfattning 
Arbetarklasstjejerna berättar att de har varit utsatt för saker som de anser är obehagliga men 

som de inte tycker går att klassificera som brott. Händelser de beskriver är olagliga men de 

vill ändå inte klassificera handlingarna som brottsliga. De beskriver sedan att om de visar att 

det inte är okej att göra som killarna gör så händer det ofta att de blir förlöjligade genom att 

killarna skrattar åt dem. De tar även upp två olika händelser som har skrämt dem och som har 

gjort att de inte vågar röra sig fritt i staden. Det var främst händelsen med den jämnåriga 

tjejen som hade skrämt dem, men även dubbelmordet upplevdes som skrämmande. Samtliga 

arbetarklasstjejer tyckte inte att de kände sig trygga. Medelklasstjejerna däremot upplevde 

inte otrygghet på samma sätt som tjejerna i den första gruppen. De var inte rädda för att bli 

utsatta för något på samma sätt som arbetarklasstjejerna var. De hade inte heller blivit 

påverkade av händelser som skedde i samhället som arbetarklasstjejerna hade blivit. Det som 

berörde dem mest var gängbråken som skett i olika delar av staden, men uttryckte även att de 

själva inte hade varit berörda av dem. Tjejerna i medelklassgruppen uttryckte även att de inte 

kände sig otrygga. 

 

6. Analys 
 

6.1 Hur omgivningen påverkar tjejerna 
 

6.1.1 Hur föräldrar och media påverkar tjejernas syn på utsattheten för brott 

Medelklasstjejerna ansåg att vuxna i samhället ser tjejer som mer utsatta än killar och att det 

tidigt introduceras i tjejernas liv eftersom föräldrarna beter sig olika gentemot flickor och 

pojkar. Medelklasstjejerna beskrev att föräldrarna tidigt visade barnen hur tjejer och killar ska 

bete sig. Till exempel genom att säga till killarna redan när de var små att “de klarar sig” 

medan tjejerna skulle vara mer försiktiga. Föräldrarnas skilda beteende gentemot tjejer och 

killar var något som sedan fortsatte när de växte upp. Medeklasstjejerna ansåg att föräldrarnas 

skilda beteenden och agerande gentemot tjejer och killar påverkade hur tjejerna sedan såg på 

sig själva. Medelklasstjejerna ansåg att det var därför tjejer känner sig mer otrygga än killar. 

Även arbetarklasstjejerna beskrev hur föräldrarna och andra vuxna kunde säga till dem att de 

skulle höra av sig när de skulle gå hem från krogen bara för att de är tjejer. Bronwyn Davies 

skriver i studien “Hur flickor och pojkar gör kön” att barn fostras in i manliga och kvinnliga 

beteenden, vilket vi väldigt tydligt kan se här. Vi kan även se att föräldrarna även fostrar in 

otrygghetskänslan eftersom barnen tidigt får lära sig att killar kan ta hand om sig själva medan 
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tjejerna måste vara både försiktiga och rädda om sig själva. Föräldrarna synliggör dessa 

könsskillnader både genom att behandla tjejer och killar olika men också genom att själva 

handla efter manliga och kvinnliga normer. Tjejerna i studien förklarade att deras föräldrar 

hela tiden påpekade att tjejerna fick höra att de måste vara försiktiga och ”höra av sig” när de 

skulle ut i staden eller gå på krogen. Deras bröder fick däremot inte höra dessa förmaningar 

från föräldrarna. Att just tjejer ses som en utsatt grupp inpräntas därför tidigt i tjejernas 

förståelse av vad som anses vara kvinnligt men också att utsatthet inte anses vara något 

manligt. Tjejers utsatthet blir därför en del av könsstrukturen och därmed en del av 

könsmaktsordningen där män anses vara överordnade kvinnor. Utsatthet ses som en svaghet 

och beskrivs därför som en kvinnlig egenskap medan männen ses som det starkare könet och 

som beskyddare över kvinnorna. Edling & Liljeros skriver att det finns en könsmaktsordning i 

samhället där kvinnan anses vara den svaga medan mannen är den starka, vilket vi tydligt kan 

se att tjejerna fostras in i redan som små. Tjejerna får som nämnts tidigare lära sig att de är de 

svaga och har svårt att ta hand om sig själva medan killarna är de starka och kan ta hand om 

sig själva. Det finns helt enkelt en könsstruktur i samhället som visar att kvinnor borde känna 

sig mer utsatta eftersom de är just kvinnor. Utsatthet blir därför något kvinnligt och något 

kvinnor borde tänka på. 

 

Media är en annan påverkande faktor till att kvinnor anses vara en utsatt grupp. Medias 

urvalsprocess bidrar till att framställa en snedvriden bild av vilka som är utsatta för brott i 

samhället. Kvinnors utsatthet för brott lyfts oftare fram i media än mäns utsatthet för brott 

eftersom kvinnor oftare passar in i det kriterier som Nils Christie anser skapar det ”ideala 

offret”. Vi kan se att medias urvalskriterier när de presenterar det ”ideala offret” inte stämmer 

överens med den faktiska anmälningsstatiken. Anmälningsstatistiken visar att kvinnor oftare 

känner förövaren när ett brott begås medan media ofta rapporterar om brott där kvinnorna inte 

känner förövaren, vilket leder till att brottsrapporteringen blir snedvriden. Medias 

rapportering av kvinnor som en utsatt grupp bidrar därför till att reproducerar redan 

existerande könsstrukturen där kvinnor anses vara mer utsatta än män och dessutom behöver 

agera utefter föreställningen om att kvinnor i högre grad är utsatta. 

 

Vi kunde i intervjuerna se att arbetarklasstjejerna i större utsträckning ansåg att föräldrarnas 

och medias bild av tjejer som en utsatt grupp stämde överens med hur verkligheten faktiskt 

ser ut. Arbetarklasstjejerna ansåg till stor del att media presenterade en bild av hur tjejers 

faktiska utsatthet för brott ser ut i samhället idag. Arbetarklasstjejerna ansåg att tv-
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programmet Efterlyst var en bra informationskälla till hur brottsligheten faktiskt ser ut i 

samhället. Medelklasstjejerna ansåg å andra sidan att medierna vinklade sina reportage för att 

inbringa så höga tittarsiffror som möjligt och att media därför inte representerar en helhetsbild 

av den faktiska utsattheten för brott i samhället. Medelklasstjejerna ansåg att föräldrarnas 

påverkan och samhällets skilda beteenden gentemot killar och tjejer i större grad var en 

påverkande faktor till varför tjejer ansåg sig vara mer utsatta för brottslighet i samhället. Att 

arbetarklasstjejerna i högre grad tog åt sig av både mediabilden av tjejer som offer och av 

föräldrarnas råd att ta det försiktigt kan bero på identifikationen med offret, som kommer att 

diskuteras här nedanför. 

 

För att kunna ta avstånd från könsstrukturerna i samhället är det viktigt att förstå varifrån 

vissa beteenden kommer. Det är också viktigt att inse att utsatthet anses vara ett kvinnligt 

fenomen och därför är eftersträvan av kvinnlighet något som vi måste beakta, trots att 

anmälningsstatistiken påvisar att män är mer utsatta för brott en kvinnor. Skeggs menar att 

arbetarklasstjejer, för att uppnå respektabilitet som kvinna, måste agera ”rätt” och ”passa in” 

medan medelklasstjejer inte behöver sträva efter att uppnå respektabilitet eftersom det redan 

ingår i deras klassposition. Ifråga om utsatthet betyder det att arbetarklasstjejerna, för att 

uppnå vad som anses vara kvinnligt, tar till sig samhällets presentation av tjejer som utsatta 

istället för att ifrågasätta den bakomliggande könsstrukturen som lyfter fram tjejer som 

utsatta. Utsatthet blir därför en del av att vad som anses vara kvinnligt. Något som 

medelklasstjejerna eftersom de redan anses representera normen för kvinnlighet inte måste 

anpassa sig efter. Medelklasskvinnorna kan därför på grund av sin förståelse av varför 

kvinnor anses vara utsatt ta avstånd och disidentifierar sig med framställningen av kvinnor 

som utsatta. 

 

6.2 Tjejers faktiska utsatthet 
 

6.2.1 Vad är ett brott? 

Varken arbetarklasstjejerna eller medelklasstjejerna sa sig ha varit utsatt för något brott, i alla 

fall inte vad de själva klassificerade som brott. Arbetarklasstjejerna hade varit utsatta för att 

killar ”tafsade” på dem när de var ute på krogen och tyckte att det var händelser som var 

obehagliga, men de ville inte klassificera det som ett kriminellt beteende. En anledning till det 

var att killarna visade att de tyckte att det var något som tjejerna fick acceptera. I likhet med 

Skeggs studie ansåg arbetarklasstjejerna att de var tvungen att tänka på hur de klädde sig och 
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hur de betedde sig. De var tvungna att vinna respekt från killarna och andra tjejer och var 

rädda för att sända ut signaler som kan leda till att de blir utsatta för något. 

Arbetarklasstjejerna var främst rädda för att de skulle bli överfallna eller våldtagna av okända 

killar. Just våldtäkter anspelar på kvinnors sexualitet vilken Skeggs menar skiljer sig mellan 

arbetarklasstjejer och medelklasstjejer. Arbetarklasstjejer måste därför sträva efter att uppnå 

femininitet och respektabilitet. Arbetarklasstjejerna ansåg att deras eget agerande gällande hur 

de framställde sig som tjejer till exempel deras sätt och klä sig och bete sig påverkade om de 

skulle bli utsatta för något brott. Medelklasstjejerna däremot var aldrig speciellt rädda för att 

något skulle hända just dem. De var istället mer rädda för att någon de kände skulle bli arga 

på dem snarare än att någon okänd skulle attackera dem. Medelklasstjejerna såg helt enkelt 

inte på sig själva som potentiella offer för sexualbrott. Medelklasstjejernas tydliga dis-

identifikation med kvinnor som ett offer för våldtäkter eller andra brott som anspelar på deras 

sexualitet kan vara ett tecken på, i likhet med Skeggs medelklasstjejer, att de redan vet att de 

klär sig rätt, beter sig rätt och därför inte i samma grad oroar sig för att bli utsatta för 

sexualbrott. Skeggs menar också att arbetarklasstjejer måste få legitimitet av ”andra” för att 

kunna framstå som respektabla kvinnor. I vår studie kan vi se att arbetarklasstjejerna anser att 

de själva måste uppföra sig respektabelt, genom vilka kläder de har på sig och hur de agerar. 

Det visar att de själva inte tycker att de framstår som respektabla kvinnor utan att det är något 

de själva måste anstränga sig för att uppnå. Respektabilitet är inget som tjejerna kan tillskriva 

sig själva utan det är något som får legitimitet utifrån andras bedömningar. Killarnas 

beteenden visar dock att arbetarklasstjejerna inte får den legitimiteten. När tjejerna sa ifrån 

om ”tafsandet” och killarna började att skratta så ifrågasatte de tjejernas respektabilitet. 

Istället för att ifrågasätta killarnas beteenden började arbetarklasstjejerna ifrågasätta sitt eget 

beteende, vilket betyder att de inte själva anser sig ha uppnått respektabilitet. Tjejerna måste 

därför tänka på hur de beter sig och klär sig för att inte råka ut för sådana saker. 

 

6.2.2 ”Vem är skyldig” 
Sandberg skriver i hennes studie, Rädslans restriktioner, att som kvinna så förväntas du att 

inte försätta dig i situationer som kan bli farliga. Om en kvinna försätter sig i en situation som 

är farlig så kan samhällets reaktion bli fördömande snarare än att ha medlidande. Detta var 

någon som arbetarklasstjejerna var väldigt rädda för. Tjejerna menade att killar som begår 

våldtäkter oftast inte blir dömda och därför vill de inte ens hamna i en sådan situation. 

Medelklasstjejerna däremot diskuterade inte våldtäkter så mycket, även det sänder ut en tydlig 

signal om att det inte var något som de själva trodde skulle hända dem. De diskuterade snarare 
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uppseendeväckande brott som hade inträffat i staden och gängbråk som kändes väldigt 

overkliga för dem. Återigen kan vi se att det finns en skillnad i hur tjejerna identifierar sig 

med tjejer som möjliga offer och troligheten i att något ska kunna hända dem. Skeggs skriver 

att arbetarklasskvinnor har blivit identifierade via sin sexualitet medan medelklasskvinnan 

identifieras via sin respektabla femininitet. Det är något vi kan utläsa i vår studie i tjejernas 

olika sätt att identifiera sig med tjejer som offer. Arbetarklasstjejerna ansåg att det var troligt 

att de kunde bli utsatt för överfall och våldtäkter. Medelklasstjejerna ansåg istället att det inte 

var så troligt att de skulle bli överfallna eller våldtagna utan uppmärksammade andra brott. 

Det kan spåras till att respektabla kvinnor inte anser sig bli utsatta för sexuella trakasserier i 

samma utsträckning som arbetarklasstjejer eftersom de redan har statusen som respektabla 

kvinnor. Arbetarklasstjejerna hade varit utsatta för sexuellt ofredande men klassificera det inte 

som brottsligt. Att arbetarklasstjejerna inte klassificerade de händelser, som är sexuellt 

ofredande, beror på att de är rädda för att klassas som ett offer eftersom det i sig betyder att de 

inte ses som respektabla tjejer. 

 

7. Slutsatser 
 

Hur kan vi förstå relationen mellan den faktiska utsattheten för brott och den upplevda 

otryggheten hos unga tjejer: 

Tidigare forskning om relationen mellan den faktiska utsattheten för brott och den upplevda 

otryggheten visar att kvinnor i lägre utsträckning än männen är utsatta för brott men att 

kvinnor ändå upplever att de är otryggare i samhället. Den kvalitativa undersökningen som vi 

genomförde visar att de tjejer som har varit utsatta för brott, sexuellt ofredande, faktiskt 

känner sig mer otrygga. Tjejerna menar dock att de inte har varit utsatta för brott men enligt 

lag så har de faktiskt varit utsatta. De kvantitativa undersökningarna som har undersökt den 

faktiska utsattheten för brott beskriver kanske därför en skev bild av verkligheten. Vår studie 

motsäger sig dessa resultat eftersom vi kan se att det finns en relation mellan faktisk utsatthet 

och upplevd otrygghet. Dock kan skillnaderna med de tidigare studiernas resultat möjligtvis 

bero på hur frågorna om utsatthet är ställda. Vi har upplevt att det finns en diskrepans mellan 

vad tjejerna säger och vad de faktiskt upplever. Tjejerna i vår studie säger att de inte har varit 

utsatta men i verkligheten har de faktiskt varit utsatta för brott.  
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Vi vill lyfta fram problematiken kring vad faktisk utsatthet för brott är. Vi kunde i vår studie 

se att tjejerna inte ansåg sig ha varit utsatta för brott fast att de enligt lag var utsatta. Beck 

anser att människors rädsla för risker snarare bygger på föreställningar om risker än den 

faktiska utsattheten. Beck får medhåll från nationella trygghetsundersökningen som visar att 

individer som anser att brottsligheten är högre i samhället än den faktiskt är känner sig mer 

otrygga. Dock skulle föreställningarna om risker ändå kunna förklaras av den faktiska 

utsattheten. Vi har i studien sett att det finns en oenighet om när en individ faktiskt är utsatt 

för ett brott. Människors föreställningar om utsatthet skulle då ändå kunna förklaras av deras 

faktiska utsatthet. Individer kan vara utsatta för brottslighet utan att de själva definierar det 

som utsatthet, vilket kan leda till att all utsatthet inte redovisas i undersökningarna. Det kan 

också leda till att sambandet mellan utsattheten för brott och den upplevda otryggheten inte 

kan utläsas i undersökningarna. Anmälningsbenägenheten påverkas av synen på utsatthet 

vilket kan bidra till att kvinnor egentligen är utsatta för mer brottslighet än vad som anmäls. 

Det kan i sin tur betyda att kvinnor är utsatta för fler brott än statistiken visar och därför kan 

det finnas ett samband mellan faktisk utsatthet och den upplevda otryggheten än vad 

undersökningar visar. Dock anser vi att det krävs mer forskning om relationen mellan faktisk 

utsatthet och upplevd otrygghet. För att reda ut relationen mellan dem. 

Hur påverkar unga tjejers klasstillhörighet relationen mellan den faktiska utsattheten för 

brott och den upplevda otryggheten: 

Studien visade att det fanns skillnader i den upplevda otryggheten hos arbetarklasstjejerna och 

medelklasstjejerna. Arbetarklasstjejerna kände sig betydligt mer otrygga än 

medelklasstjejerna. Det arbetarklasstjejerna framförallt kände sig rädda för var att bli utsatta 

för sexualbrott. De ansåg att deras utsatthet anspelade på deras sexualitet och att de var just 

tjejer. Medelklasstjejerna däremot kände sig inte lika utsatta. Det visade sig i undersökningen 

att arbetarklasstjejerna hade varit utsatta för brott, sexuellt ofredande, men att de inte själva 

klassificerade det som brott. Medelklasstjejerna hade i sin tur inte varit utsatta för något 

sådant. Vi såg därför att det fanns klasskillnader i den faktiska utsattheten och den relaterade 

till tjejernas sexualitet. Där skillnaderna grundade sig i tjejernas uppnådda respektabilitet. Vi 

kunde se att arbetarklasstjejerna försökte anpassa sig för att försöka framstå som respektabla. 

Deras försök att framstå som respektabla visade sig genom att de fick anpassa hur de betedde 

sig och hur de klädde sig. Vi kunde se att arbetarklasstjejerna trots sina försök att “passa in” 

inte nådde upp till att vara respektabla. Det visade sig när killarna inte tog dem på allvar när 

de sa ifrån om “tafsandet” eftersom respektabilitet är något som får legitimitet genom andra. 
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Arbetarklasstjejernas försök att “passa in” visar därför att de inte heller själva ansåg att de var 

respektabla. Arbetarklassens förnekande av att de hade varit utsatt för brott var också ett sätt 

för dem att dölja att de inte var respektabla. Genom att erkänna att de hade blivit utsatt för 

sexualbrott förtydligas det att de inte är respektabla. Medelklasstjejerna behövde dock inte 

göra dessa förändringar då de redan framstod som respektabla. Medelklassen behöver inte 

eftersträva respektabilitet eftersom de redan är respektabla på grund av deras klassposition. 

 

Sammanfattningsvis kan vi se är att den faktiska utsattheten för brott leder till en ökad 

upplevd otrygghet hos unga tjejer, dock bara bland arbetarklasstjejer. Arbetarklasstjejer är till 

viss del dubbelt utsatta eftersom de både påverkas av könsstrukturer och klasstrukturer i 

samhället. De skillnader vi gör mellan män och kvinnor bidrar till att kvinnor ses som en 

utsatt grupp. Dock kan medelklasstjejer motverka vissa av könsstrukturernas effekter eftersom 

de redan är respektabla. Arbetarklasstjejerna har dock svårare att motarbeta könsstrukturerna 

eftersom de inte anses vara respektabla. Respektabilitet är därför något som skapar skillnader 

mellan tjejer med olika klasstillhörighet och det påverkar den faktiska utsattheten och den 

upplevda otryggheten. 
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide 
 

Bakgrund 
Hur gamla är ni? 

Vart bor ni? 

Vad arbetar era föräldrar med? 

Vad läser ni för program? Varför?  

Vad har ni för planer inför framtiden? 

 

Fritid 
Vi vill veta lite om hur ni brukar röra er i staden.  

Vad gör ni på fritiden?  

Brukar ni gå på krogen, vara ute på kvällstid? 

Hur tar ni er till dessa ställen? Bil/cykel/går?  

Vilken tid på dygnet? Natt/dag? 

 

Trygghet 

- Vad är otrygghet för er? Skulle ni kunna beskriva ett tillfälle då ni har känt er 

otrygga? om det har funnits någon sådan. 
 

- Vad är trygghet för er? skulle ni kunna beskriva något som gör att ni känner er 

trygga? 
- Kan ni ge något exempel på vad ni tror skulle öka eran trygghet? 

 

- I olika trygghetsstudier som har gjorts har det visat sig att tjejer känner sig otryggare än 

killar. Håller ni med om det?  

 

Följdfråga: Varför/varför inte? 

 

- Dessa studier har också visat att unga och äldre kvinnor känner sig mer otrygga än andra. 

Hur ställer ni er till det?  

 

Följdfråga: Tycker ni att unga och äldre kvinnor har större anledning att vara otrygga? 

 

-Tror ni själva att det finns någon speciell händelse eller något annat som har påverkat att ni 

känner er otrygga/trygga? 
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Brott i media 

- Idag finns det många serier som handlar om kriminalitet i samhället, både program som 

“Efterlyst” och “Veckans brott” som återrapporterar om brott som har hänt och olika 

kriminalserier som “C.S.I” och “Criminal minds”. Brukar ni kolla på sådana serier? 

 

Följdfråga: Skulle ni säga att ni blir påverkade av det, kan ni beskriva hur? 

 

- Kan ni komma ihåg något speciellt brott som ni har läst om i tidningen eller sett på tv? 

 

Följdfråga: Varför tror ni att ni kommer ihåg just det brottet? 

 

 

Brott 
Har ni någon gång varit utsatta för något brott? 

 

Om ni inte själva har varit utsatta för brott, har ni då hört talas om andra som har varit utsatta 

för brott? hur? 

 

Finns något tillfälle där ni varit rädda för att någonting skulle hända er, skulle ni kunna 

beskriva det tillfället. 
 

 


