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Sammanfattning 
Denna	 studie	 har	 som	 syfte	 att	 undersöka	 hur	 individen,	 i	 egenskap	 av	 kvinna,	
upplever	trygghet	och	ett	eventuellt	trygghetsskapande	samt	huruvida	den	upplevda	
tryggheten	möjligtvis	kan	härröra	utifrån	att	 individen	är	kvinna.	Arbetets	empiriska	
del	är	av	kvalitativ	karaktär	med	ett	induktivt,	men	även	med	inslag	av	ett	deduktivt	
tillvägagångssätt.	 Detta	 följs	 av	 den	 teoretiska	 delen	 med	 infallsvinklar	 av	
konstruktionism	 samt	 fenomenologins	 fokus	 då	 upplevelser	 är	 av	 betydelse	 i	 vår	
studie.	Vid	utförandet	har	sammanlagt	åtta	kvinnliga	respondenter	intervjuats	utifrån	
en	semistrukturerad	intervjuform.	I	studien	har	det	framkommit	att	trygghet	upplevs	
ekvivalent	med	känslan	frihet,	att	kunna	vara	sig	själv,	uttrycka	sig	och	inte	känna	sig	
begränsad	 av	 andra	 individer	 i	 sin	 omgivning.	 Friheten	 genom	 intervjupersonernas	
transparenta	beskrivelser	av	trygghet	ses	ur	ett	fenomenologiskt	perspektiv	där	frihet	
är	essensen	i	fenomenet	trygghet. 
	
Nyckelbegrepp:	 Trygghet,	 Trygghetsskapande,	 Frihet,	 Genus,	 Patriarkat,	 Ontologisk	
trygghet,	Habitus,	tystnadskultur.	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	

Förord	
Vi	 vill	 först	 tacka	 vår	 handledare	Margareta	Bredmar	 som	med	oss	 fört	 intressanta	
diskussioner	samt	kommit	med	kloka	råd. 
	 
Vidare	vill	vi	rikta	stor	uppskattning	till	er	fantastiska	kvinnor	som	har	delgett	oss	era	
upplevelser.	 Denna	 studie	 vilar	 på	 ert	 engagemang,	 för	 den	 skull	 är	 vi	 evinnerligt	
tacksamma	för	att	ni	har	ställt	upp. 
	 
Denna	studie	tillägnas	Eda	&	Ella,	må	ni	få	växa	upp	i	ett	samhälle	som	karaktäriseras	
av	humanitet	där	ni	omgivna	av	filantroper	kan	vara	trygga	och	fria	som	kvinnor.	 
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1. INLEDNING 
Nedanstående kapitel utgörs av en beskrivande del där bakgrund för studiens 
ämne närmare kommer att förklaras följt av syfte och frågeställningar. Slutligen 
diskuteras avgränsningar och centrala begrepp för studien. 
 
Bakgrund 
Intresset för vårt valda studieområde härrör från kampanjen med hashtaggen 
Metoo som just nu florerar på sociala medier och synliggör en viktig 
problematik gällande kvinnors upplevelser av trygghet i samhället. Hashtaggen 
skapades hösten 2017 av skådespelaren Alyssa Milano som på sitt twitterkonto 
skrev och uppmanade kvinnor som någon gång har blivit sexuellt trakasserade 
eller fallit offer för andra övergrepp att tala ut i sociala medier och i samband 
med detta använda sig av hashtaggen Metoo, detta för att allmänheten ska få upp 
ögonen för hur stort detta problem är. Överallt gör kvinnor nu sina röster hörda 
och delger sig av sina upplevelser och det ständigt växande antalet kvinnor som 
talar ut är oroväckande. Hashtaggens profetia har blivit uppfylld, samhällen 
börjar nu se hur stort detta tidigare skymda problem faktiskt är. Vidare då Metoo 
dessutom bygger på kvinnors upplevelser bidrog detta till vårt intresse att på ett 
djupare plan undersöka upplevelser kopplat till trygghet och trygghetsskapande. 
Den debatt som Metoo har väckt i samhället samt det stora antal kvinnor som nu 
talar ut angående deras upplevelser av trygghet ser vi som en tydlig indikation 
på att forskning inom detta ämne behövs. Utifrån att denna kampanj tydligt 
påvisar en problematik gällande upplevd trygghet som främst upplevs av 
kvinnor, finner vi det relevant att rikta vår studie och vidare undersöka  kvinnors 
upplevelser. 
	
Inom studier som undersöker studenters upplevelser av rädsla för överfall på 
campusområden ses Bonnie S. Fisher och John J. Sloan (2003) som 
återkommande. Fisher & Sloan (2003) beskriver hur rädslan för överfall är 
signifikant högre bland kvinnliga studenter än hos manliga. Studien beskriver 
hur kvinnliga studenter således använder sig av specifika strategier för att 
försöka skydda sig mot överfall. Vidare visade studien att kvinnor som bar med 
sig nycklar i handen som skydd eller bad någon att göra dem sällskap när de 
skulle gå någonstans under kvällstid tenderade att uppleva en större rädsla än de 
kvinnor som inte använde sig av dessa brottspreventiva åtgärder. Rädslan bland 
studenter gällande överfall visade sig dessutom vara högre kvällstid än dagtid 
(a.a.)  
	
Upplevelser av trygghet är uppenbarligen en fråga som kan kopplas till genus, 
att rädslan för överfall upplevs i högre grad av kvinnor än av män även kan ses 
utifrån en svensk kontext, detta genom en nationell trygghetsundersökning 
utförd av Brottsförebyggande rådet (2017). Undersökningen visade på en ökning 
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vad gäller oron för brott och överfall och vidare påvisas en markant skillnad i 
oron att utsättas för överfall mellan män och kvinnor. Enligt BRÅ (2017) 
upplever åtta procent av männen en oro att bli utsatt för överfall jämförelsevis 
med hela 22 procent av kvinnorna. Oron påverkar även upplevelsen att vistas 
utomhus under kvällstid där nio procent av männen uppger att de känner sig 
ganska eller mycket otrygga med att gå ut kvällstid respektive 31 procent av 
kvinnorna (a.a.). 
	
För att konkretisera begreppet trygghet och vidare kunna diskutera och analysera 
intervjupersonernas upplevelser av trygghet kommer bland annat Anthony 
Giddens teoribildning ontologisk trygghet att användas (Giddens, 1991). Den 
ontologiska tryggheten handlar om upplevelsen av att det råder en koherens och 
ordning i de händelser som inträffar kring individen. För att inte skapa kaos hos 
individen och dess omgivning upprätthålls ett visst beteende som skapar tillit 
gentemot varandra. Vi vill använda Giddens (1991) ontologiska trygghet för att 
försöka bilda oss en förståelse för om kvinnors upplevelser av trygghet färgas av 
andra individers handlande, men även huruvida deras eget handlande fungerar 
som redskap för att skapa och bibehålla trygghet. 
   
Både Nina Björk (2013) och Judith Butler (1999) ses inom genusvetenskapen 
som mycket viktiga och har i sina böcker ”Under det rosa täcket” respektive 
”Gender Trouble” båda bidragit med nya synsätt på kön och könsskapande. I 
och med rådande debatt i samhället rörande Metoo vill vi söka utveckla 
förståelsen av Giddens (1991) ontologiska trygghet genom att föra in 
resonemang gällande könsaspekter kopplat till upplevelser av trygghet och 
trygghetsskapande. Detta med stöd av bland annat Björks (2013) och Butlers 
(1999) argumentationer kring att vi definieras som människor utifrån vårt kön 
och därmed vidare förpassas till bestämda beteendemönster. Det stora antal 
kvinnor som har delgett sig sina upplevelser av sexuella trakasserier genom 
rådande Metoo-kampanjen, men även dess efterföljande debatter i samhället har 
vidare väckt frågor för oss angående kvinnors upplevelser av trygghet. 
 
Syfte och Frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka hur individen, i egenskap av kvinna, 
upplever trygghet och ett eventuellt trygghetsskapande samt huruvida den 
upplevda tryggheten möjligtvis kan härröra utifrån att individen är kvinna.  
	

• Hur upplever kvinnor sin egen trygghet samt sitt eventuella 
trygghetsskapande? 

	
• Färgas upplevelser av trygghet av att individen är av kvinnligt kön? Hur 

beskrivs dessa upplevelser?  
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Avgränsningar 
Vi har funnit intresse i vår studie att studera kvinnor. Denna avgränsning har 
gjorts då kvinnors upplevelser kring fenomenet trygghet är av fokus för studien, 
vilken gör det relevant att endast intervjua kvinnor. Problematiken den 
uppmärksammade Metoo-kampanjen exponerar är att kvinnor upplever 
trakasserier och övergrepp från män. Då vårt intresse för studien härrör från 
Metoo anser vi således att kvinnor innehar ett tolkningsföreträde i frågan. 
Kvinnliga studenter har valts då vi anser att studenter rör sig inom liknande 
ekonomiska ramar samt tenderar att florera i uteliv i form studentrelaterade 
festaktiviteter. För att öka tillgängligheten av intervjupersoner har studenter som 
vi har en viss bekantskap med valts ut.  
 
Disposition  
I det inledande kapitlet beskrivs det valda forskningsområdet och även somliga 
författare som för oss är relevanta för studien introduceras för att konkretisera 
vår studies intresseområde. Detta följs av en presentation över studiens syfte och 
frågeställningar och avslutningsvis presenteras avgränsningar samt för denna 
studie centrala begrepp. Nästkommande kapitel presenterar den teoretiska 
referensramen samt tidigare forskning som är vald utifrån studiens område. 
Tredje kapitlet redogör för studiens metod där bland annat vetenskapsteoretiska 
överväganden, kvalitetsaspekter och praktiskt tillvägagångssätt introduceras, för 
att slutligen kritiskt diskuteras i en metoddiskussion. Nästkommande kapitlet är 
en resultatanalys där intervjupersonernas citat står i fokus och analyseras med 
hjälp av vald teori och tidigare forskning. Därefter följer ett diskussionskapitel 
där vi med hjälp av H.C. Andersens (1982) berättelse ”Kejsarens nya kläder” 
metaforiskt beskriver och diskuterar tidigare kapitel med resultatanalys. 
Slutligen i det avslutande kapitlet redogörs för studiens slutsats samt förslag till 
framtida forskning. 
 
Arbetsfördelning 
Arbetet har till största del utförts gemensamt då vi har sett uppsatsen som vårt 
gemensamma ansvar. De största delarna har skrivits tillsammans, om än att 
mindre justeringar har skötts på varsitt håll men då genom en ständig dialog med 
varandra. Detta för att vara samstämda i arbetsförloppet under hela arbetets 
gång. Efter att de större delarna skrivits tillsammans har vi diskuterat och sedan 
delat upp mindre delar som innefattar dispositionen samt förslag till framtida 
forskning som Julia har tagit ansvar för och centrala begrepp samt rubriksättning 
och strukturering av formalia som Sofia har fokuserat på. Vidare har en 
uppdelning av teorierna gjorts där Julia har skrivit om de teorier med 
genusinriktning. Sofia har tagit ansvar för de teorier som härrör sociologiskt 
forskningsområde. Dock har ständiga samtal förts oss emellan för att 
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delaktiggöra den andre, detta för att försäkra oss om att vi tänkt likvärdigt i de 
olika delarna.  
	

Centrala begrepp 
Nedan kommer centrala begrepp att förklaras, vilka har varit av stor betydelse 
för vår studie.  
	
Genus 
Yvonne Hirdman (2001) beskriver genus som ett begrepp som behövs för att 
kunna förstå samt resonera kring de tankar om manligt och kvinnligt som 
präglar vår omvärld. Genus som ord möjliggör således diskussionen kring hur 
kön görs och öppnar upp för att vidare kunna föra samtal kring om hur man har 
talat samt talar om kön. Genus bör förstås som ett begrepp som fungerar likt ett 
redskap för att se tidigare negligerad problematik, nämligen hur individer 
formas och formar sig till män och kvinnor samt hur dessa formningar finns 
inbyggda likt ett fundament i samhället (a.a.). 

Patriarkat  
Patriarkatet är en djupgående struktur som genomsyrar samhället utifrån flera 
aspekter, bland annat genom att män ofta har högre lön än kvinnor samt att 
arbetsfördelningen i hemmet ofta vittnar om att kvinnan står för den större delen 
av det obetalda arbetet (Nationalencyklopedin, 2017). Andra typer av manligt 
förtryck kommer till uttryck genom våldtäkt, pornografi och kvinnlig 
prostitution, som kan ses som effekter av en patriarkalisk struktur (a.a.).   
	
Ontologisk trygghet 
Ontologisk trygghet är ett fenomen som Giddens (1991) förklarar som ett 
omedvetet emotionellt tillstånd som är inneboende och upplevs av de flesta 
individer. Ontologisk trygghet är upplevelsen av att det råder en samstämmighet 
och ordning kring individen gällande händelser. Detta gäller både de handlingar 
som individen själv ansvarar för samt de handlingar som ligger utom individens 
kontroll, det vill säga de handlingar som utförs av andra. Det förstnämnda 
innebär att individen aktivt måste göra val som överensstämmer med dess 
biografi för att bibehålla den ontologiska tryggheten. Det sistnämnda innebär att 
individen förlitar sig på att andra individer ska handla inom bestämda 
beteendemönster, som ett tyst kontrakt människor emellan för att skapa 
ontologisk trygghet (a.a.). 
	
Symboliskt våld 
Symboliskt våld är myntat av Pierre Bourdieu (1999) och skildras genom en 
förkroppsligad form av våld där dominans verkar på ett symboliskt plan genom 
kunskap och kommunikation. Det innebär ett misskännande av det motsatta 
könet som inte behöver vara synligt eller påtagligt och där maktstrukturerna 
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leder till en social norm som inte ifrågasätts och således reproduceras (Bourdieu, 
1999).  
	
Habitus  
Ett annat nyckelbegrepp som Bourdieu (1993) beskriver är habitus, vilket 
innebär att individen formas utifrån socialisationen i barndomen. För att kunna 
känneteckna sociala situationer är värderingar, beteenden, språk samt livsstil 
viktiga aspekter för individens primära personer att förhålla sig till. Varje 
individ innehar ett enskilt habitus som ett hjälpmedel för att kunna anpassa sitt 
handlande till den aktuella kontexten (a.a.). 
	
Könshabitus  
En socialisationsprocess med fokus på det som ses som en skillnad mellan 
manligt respektive kvinnligt kallar Bourdieu (1993) för könshabitus. Begreppet 
könshabitus utgår ifrån att kroppen är socialt konstruerad och individens 
världsbild kretsar kring dessa konstruktioner angående det vi ser som 
distinktioner mellan könen. Uppdelningen formas utifrån kriterier för genus som 
indikerar om någonting är manligt eller kvinnligt (a.a.). 
	
Umwelt  
Med umwelt menar Erving Goffman (2010) att individen ständigt är medveten 
och beredd på faror i dess omgivning. Likt djuren är individen uppmärksam på 
eventuella faror och har olika stark mottaglighet för dessa signaler. För 
individen omfattar umwelt inte bara det fysiska utan sträcker sig över tid och 
rum vilket innebär att vi tar med oss umwelt från situation till situation så vi lär 
oss vilka situationer som kan vara förknippade med fara. Denna medvetenhet 
gällande risker och hot i olika sammanhang bidrar till en skyddande hinna för 
individen (a.a.). 
	
Tystnadskultur 
Michael Kimmel (2009) beskriver en tystnadskultur bland unga män vad gäller 
att inte göra invändningar mot andra mäns felaktiga handlingar. 
Tystnadskulturen förklaras likt ett outtalat kontrakt där män genom tystnad 
skyddar varandra och sig själva för att inte mötas av negativa sanktioner av 
andra män (a.a.). 

2. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH 
FORSKNINGSÖVERSIKT 
En viktig utgångspunkt för oss i studien är bland annat hur trygghet och trygghetsskapande 
upplevs i interaktion med andra människor. Teorier har därför valts ut till vår studie utifrån 
ett konstruktionistiskt synsätt vilket kan ses i att flera av de valda teorierna präglas av social 
konstruktion. Den teoretiska referensramen inrymmer både sociologiska och 
genusvetenskapliga teorier, med perspektiv utifrån både enskilda aktörer och 
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samhällsstrukturer. Den valda forskningen är inriktad på kvinnors upplevelser kring bland 
annat kvinnliga normer, förebyggande strategier mot överfall och sexuella trakasserier. Då 
vårt intresse härrör från Metoo-kampanjen, som är en global kampanj, anser vi att en del 
utländska studier gällande kvinnors upplevelser likväl är relevanta då nämnda kampanj 
påvisar kvinnors adekvata upplevelser oavsett geografisk kontext. 

Frihet 
Zygmunt Bauman (2002) diskuterar trygghetens betydelse samt påstår att det 
finns en spänning och distinktion mellan trygghet och frihet och att finna en 
balans mellan dessa är något som är påtagligt i det moderna samhället. Dock 
anser Bauman (2002) att denna balansgång är svår att uppnå och att infinna sig i 
en situation med både total trygghet och total frihet är för individen omöjligt. 
Begreppet frihet har över tid reviderats i betydelse, från att ha inneburit en 
avsaknad av hinder till vad vi i dagens samhälle där Bauman (2002) menar på att 
det inte bara rör sig om ett hinder för individen utan även om ramar. Här 
uppkommer rädslan för total gränslöshet och inte bara rädslan för överträdelse. 
Således leder detta till vanmakt och otrygghet då den totala friheten varken 
innebär hinder eller gränser men heller inga ramar eller hållpunkter. Total frihet 
medför ett risktagande för individen medan total trygghet innefattar en 
fullständig avsaknad av frihet (a.a.). Giddens (1991) uppger att dessa ramar som 
Bauman (2002) beskriver skapar trygghet och är någonting som individen 
behöver. Vidare skildrar Giddens (1991) trygghet kopplat till tillit. Denna tillit 
beskrivs på ett djupare plan genom begreppet ontologisk trygghet.  

Ontologisk trygghet  
Fenomenologins intresse ligger i att förstå sociala fenomen och utifrån 
individens egna perspektiv redogöra för dessa, men även skildra världen och 
beskriva den som den upplevs samt att verkligheten är vad den uppfattas att vara 
(Kvale & Brinkman, 2014). Fenomenologins grund handlar sammanfattningsvis 
om att beskriva olika livsvärldsmönster och därmed dess centrala essenser för att 
på så vis hitta likheter i individens verklighet såsom de upplever den (a.a.). 
Utifrån den valda metodansatsen avser vi således att lyfta fram essensen av 
kvinnliga studenters upplevelser kring fenomenet trygghet. Vidare kan detta 
kopplas till Giddens (1991) ontologiska trygghet, vars teoribildning i samklang 
med fenomenologin fokuserar på upplevelsen, den inre upplevelsen av trygghet. 
Ontologisk trygghet är ett fenomen som Giddens (1991) beskriver som ett 
omedvetet emotionellt tillstånd som de flesta individer innehar och upplever. 
Den ontologiska tryggheten bidrar till upplevelsen av stabilitet och ordning. 
Oavsett hur individens omgivning förändras skapas en kärna av inre trygghet 
som i sin tur bidrar till att individen känner sig trygg i sig själv. Den ontologiska 
tryggheten är stabil i den meningen att individen delar sin 
verklighetsuppfattning med andra, detta genom att individer handlar efter olika 
mönster i interaktion i sociala sammanhang med andra individer. Genom att 
reproducera dessa beteenden skapar vi igenkänningsbara mönster som i sin tur 
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skapar trygghet för individen (Giddens, 1991). Vi skapar en tillit till att andra 
individer ska handla inom dessa beteendemönster. På så vis blir även den 
ontologiska tryggheten bräcklig och skör. Giddens (1991) menar att när 
individen handlar utanför dessa beteenderamar skapas en osäkerhet som gör oss 
förvirrade och ångestfyllda. I sin tur kan detta leda till att individen etablerar en 
osäkerhet kring omgivningen, samhället och sin egen existens och därmed sin 
jaguppfattning. Om individen börjar tvivla och uppleva osäkerhet kring dess 
omgivning som är grunden till individens identitet, tappar individen förankring 
till jaget samt sin omgivning och det skapas ett inre kaos då ingenting är tryggt 
och stabilt. Därför blir det viktigt att ens omgivning upprätthåller ett beteende 
som går inom ramarna, för att skapa trygghet och skydda från ångest (a.a.). 

Den ontologiska tryggheten är en del av ett säkerhetssystem anser Giddens 
(1991) där den trygga kärnan fungerar som ett skydd för att hålla kvar individen 
i dess trygga zon samt i vår jag-, och verklighetsuppfattning. Ett sätt för 
individen att upprätthålla trygghet samt känna sig säker är att skapa sig rutiner. 
Dessa rutiner bidrar till att individen får en känsla av att saker är som de ska och 
därmed blir det en essentiell del av individens liv. Om en individ inte innehar 
någon stabil förankring kan detta leda till upplevelser av ångest samt oro kring 
att en rutin ändras. Detta betyder att individens jag-, och verklighetsuppfattning 
inte är tillräckligt stabila för att klara av handlingar som sker utanför ramarna för 
beteende och rutiner som individen har byggt upp. Dessa rutiner ska heller inte 
innefatta tvång utan är en del av individens sätt att känna sig trygg i sina 
uppfattningar. Rutinerna är också ett sätt för individen att upprätthålla sin 
säkerhet för att inte uppleva oro och ångest (a.a.). 
 
I barndomens tidiga ålder läggs grunden för den ontologiska tryggheten 
(Giddens, 1991). Tilliten som barnet bygger upp gentemot sina signifikanta 
andra, det vill säga föräldrar eller andra närstående, är ett sätt att på emotionell 
nivå skydda sig mot den existentiella ångesten samt andra känslor av otrygghet. 
Denna tillit skapar hopp och avskärmar mot faror och risker, därmed besitter 
individen en skyddsbarriär för att upprätthålla sin livsaktivitet. De barn som inte 
har haft några signifikanta andra kommer inte att utveckla grunden för tillit eller 
den ontologiska tryggheten. Vilket innebär att de i vuxen ålder inte kommer 
utveckla någon tillit gentemot omvärlden samt en tro att omvärlden inte har en 
stabil grund. Giddens (1991) anser även att det i vuxen ålder blir svårt för 
individen att uppleva trygghetskänslor samt svårigheter i att kontrollera tankarna 
kring olika riskfyllda situationer. Detta innebär en rädsla samt känslor av ångest 
inför dessa risker som också skulle bli mer framstående för de personer som inte 
besitter ontologisk trygghet (a.a.). 
 
Göra genus - för att skapa ordning  
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Butler (1999) argumenterar för att det är genus som bidrar till att kroppar får sin 
mänsklighet och att denna mänsklighet definieras utifrån kön. Via detta synsätt 
kan könet ses som en syntetisk helhet av egenskaper, där människan fabricerat 
en sammansatt kunskap för tolkandet av mänskliga kroppar (a.a.). Människan 
vill skapa ordning genom att kategorisera, för att kunna skapa sig en mening 
(Hirdman, 2001). Att ställa antonymer mot varandra hjälper människan att 
begripliggöra sig världen. Liv, död, god, ond. Allt går att ställa i kontrast till 
något annat, likaså man och kvinna. Allting kan ställas mot något annat och 
allting kan även tillskrivas genus. Ständigt genusdefinieras ting och företeelser 
men dessa definitioner om vad som anses kvinnligt och manligt tenderar också 
att ändras genom historien, vilket kan ses som ytterligare ett bevis på att genus 
är något som görs och inte något som är (a.a.). Den fysiska skillnaden på 
manskroppen och kvinnokroppen räcker inte till, utan ständigt behövs ett 
förstärkande av genusdefinitionen i form av kläder och sysslor för respektive 
kön. Så att vi som människor aldrig ska definiera könet fel när vi möter en 
annan människa. Genus kan således ses som ett sätt att begripliggöra världen 
och kunna kategorisera. Vi kan inte veta vad som är vackert om vi inte vet vad 
som är groteskt, tillika kan vi inte veta vad som är manligt om det inte ställs i 
kontrast till sin antonym kvinnligt (a.a.). 

Att födas in i den patriarkala strukturen som Björk (2013) menar att vi verkar i, 
innebär att först och främst bli definierad utifrån pojke eller flicka och att vidare 
utveckla sin identitet inom de ramar som könstillhörigheten tillåter. Både pojkar 
och flickor föds med tillskrivna könsbestämda privilegier, om än att de ser olika 
ur för respektive kön. Att födas som en flicka in i ett patriarkalt samhälle och 
välja att inte efterfölja de könsbestämda privilegierna, det vill säga att inte vilja 
ses som mjuk, vacker, moderlig kommer inte innebära att flickan får de 
könsbestämda privilegierna som en pojke tillskrivs. Detta då kulturen och 
samhället först definierar en människa utifrån dess fysiska kön och vidare tolkar 
handlingar och beteenden utifrån könet. Könet definierar för omgivningen vem 
individen är, då vi lever i en kultur som delar in människor efter kön (a.a.). Kön, 
anser Björk (2013), är något som ideligen tillskrivs våra kroppar av samhället. 
Det som vi idag ser som kvinnligt och manligt är en produkt av det patriarkala 
samhället och för att det kvinnliga ska få likvärdig status som det manliga måste 
vi dekonstruera det genom att påvisa de ofullkomligheter som finns i 
samhällsstrukturen. Björk (2013) skriver att kvinnligheten får sin mening utav 
det manliga och att vi inte bör lägga för stort fokus på de biologiska skillnaderna 
mellan könen utan uppmärksamma hur patriarkatet ger det manliga och 
kvinnliga mening. Detta förklarar Björk (2013) begränsar oss i vår vardag samt 
bidrar till en problematik kopplat till identitetsskapandet. Mannen förväntas vara 
mer auktoritär, viril och resolut och kvinnan förväntas vara mer undergiven, 
behagfull och ömsint. Dessa binära motsatser gällande förväntningarna på könen 
är skapade av de patriarkala strukturerna där kvinnan är underordnad mannen 
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(Björk, 2013). Björk (2013) talar om vikten av att se skillnad på sanning och 
politik, eller främst att förstå hur politiken skapar sin version av sanning. När 
kvinnor porträtteras som en homogen grupp som förväntas ha samma 
egenskaper, så understöds vidare kvinnors sämre förhållande till makt än 
männen och likaså kvinnors förhållande till sina egna kroppar i jämförelse med 
männen till sina. Det patriarkala samhället både skapar definitionen av 
kvinnlighet samt förtrycker den, ett förtryck som vars elementära grund bygger 
på att det finns krav på att kvinnor ska vara kvinnliga (a.a.). 

Att göra genus är att påvisa skillnad där skillnad inte existerar, att hålla isär 
kvinnligt och manligt (Hirdman, 2001). Isärhållandet av könen anser Hirdman 
(2001) inte bara förpassar individer till att följa dess könsbestämda 
beteendemönster utan det bidrar till att skapa ett förakt gentemot det kvinnliga, 
det svaga. Genom historien, men även i vår nutid, har det ansetts och anses det 
skamligt att ägna sig åt så kallade kvinnosysslor och att som man uppvisa ett 
beteende med kvinnliga tendenser (a.a.). Genom historiens och nutidens 
nedvärderande av kvinnliga egenskaper skönjas misogyni, kvinnohat. Ett hat 
som har sin grogrund i föraktet. Det manliga jagets identitet behåller sin makt 
genom att ständigt utöva makt på det kvinnliga jaget, och detta genom våld 
(a.a.).  

Den manliga dominansen  
Pierre Bourdieu (1999) beskriver de sociala konstruktionerna av könen och 
maktrelationen kopplat till den manliga dominansens reproduktion genom det 
symboliska våldet, genus och habitus. Vidare förklaras symboliskt våld som en 
förkroppsligad form av dominans och maktförhållande som i sin tur har övergått 
till en social norm. Således leder detta till att reproduktionen av den manliga 
dominansen inte ifrågasätts. Denna norm ses då som naturlig och förklaras 
därför genom biologiska utgångspunkter. Bourdieu (1999) menar på att den 
naturliga förklaringen inte alls stämmer och att den bara redogörs och förklaras 
så. Vidare beskriver Bourdieu (1999) att den verkar genom det symboliska 
våldet och att den utövas på symbolisk plan genom en viss omfattning av våld, 
kunskap och kommunikation. Det handlar om ett misskännande av det motsatta 
könet, och våldet som utövas behöver inte alltid vara synlig, påtaglig eller på 
något sätt fysiskt. Våldet som reproduceras genom de mansdominerade 
strukturerna och vidare genom det symboliska våldet döljer samt minimerar 
effekterna för det fysiska våldet i samhället, där utnyttjandet av kvinnor sker i 
form av misshandel och våldtäkt. Den dominerande gruppens sätt att tänka är 
den strukturen samhället ska följa, andra sätt att tänka är otänkbart samt 
uteslutet. Genom att dessa mönster av dominans följer med oss hela livet 
införlivas de med en individs habitus, det vill säga ett omedvetet och osynligt 
sätt att se på sin omvärld och på sig själv. Fortsättningsvis kan detta leda till en 
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acceptans gentemot de mansdominerande tankestrukturerna och på så vis 
förstärker det och cementerar det symboliska våldet (Bourdieu, 1999).  
	
Bourdieu (1993) utgick från socialisationen för att förklara begreppet habitus, 
där ett barns primära personer fostrar till värderingar, språk, beteenden, samt 
livsstilar som kännetecknar olika sociala situationer. Dessa objektiva sociala 
strukturerna som nämns är ett sätt att vägleda en individ men även ett sätt 
begränsa dess handlande. Genom att individen förvärvar dessa strukturer genom 
explicit och implicit inlärning blir detta en produkt av individens 
livserfarenheter. Det är denna produkt som Bourdieu (1993) benämner som 
habitus där det finns lika många habitus som människor på jorden. Habitus kan 
kopplas till anpassning i den bemärkelsen att individen ständigt inrättar sig till 
den gällande situationen. Genom socialisationen och sitt nedärvda habitus vet 
individen vad som är rätt och vad som är fel samt vad som är passande och inte 
vid olika situationer vilket hjälper individen i dess tänkande, handlande och sin 
förmåga till uppfattning (a.a.). Habitus kan i den meningen beskrivas som 
historia från en individs förflutna som hjälper till att vägleda i individens 
nuvarande livsvärld. Könshabitus beskrivs istället som en social genomförd 
utbildnings- och uppfostringsprocess av det som ses som manligt respektive 
kvinnligt och därigenom skapas en distinktion mellan könen. Bourdieu (1993) 
menar även på att könet är socialt konstruerat som utgår från att kvinnan innehar 
rollen som underordnad och avvikande samt att det manliga är normen. 
Könshabitus syftar till att kroppen är konstruerad samt vilka utmärkande 
egenskaper vi har till vårt förfogande. Bourdieu (1999) menar på att hela 
individens världsbild kretsar kring vad vi ser som manligt respektive kvinnligt 
och därmed också kopplat till de mansdominerade strukturerna. Denna 
uppdelning uppger Bourdieu (1999) präglas av kriterier för genus rörande vad 
som ses som manligt och kvinnligt där det även finns en märkbar diskurs 
gällande möjligheter och avgränsningar till respektive kön. Därav anser 
Bourdieu (1999) att det finns en distinkt syn på kvinnan som kön, där hon blir 
utesluten från vissa möjligheter samt ständigt blir objektifierad just på grund av 
sitt kön. Detta könshabitus blir således inristat i kvinnokroppen vilket 
legitimerar de synliga strukturerna samt gör dessa näst intill osynliga. 
Reproduktionen av underordningen som upprätthålls i samhället argumenterar 
Bourdieu (1999) för blir svår för kvinnan att bryta då den är svår att överskåda, 
den bara är.  
 
Umwelt 
Umwelt är ett begrepp som Goffman (2010) talar om, vilket innebär att det alltid 
existerar risker, att dessa är oundvikliga samt att individen alltid är medveten om 
dessa. Individen är ständigt uppmärksam på faror och hot samt andra händelser 
som på något sätt kan vara felaktiga. Begreppet umwelt är lånat från etologin där 
man har studerat djurs beteende och dess mottaglighet för eventuella faror och 
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risker i olika situationer. Mellan olika djurarter visar sig denna mottaglighet för 
faror i olika utsträckningar (Goffman, 2010). Vissa arter har ett begränsat 
umwelt vilket innebär att de har en bristande förmåga att uppfatta rörelser, ljud 
och lukter, medan andra arter kan förnimma dessa på många kilometers avstånd. 
För oss människor omfattar denna umwelt inte bara vår fysiska omgivning, den 
sträcker sig över tid och rum i ett obegränsat avstånd (a.a.). Detta innebär att 
individen ständigt är uppmärksam på händelser här och nu. Umwelt är något 
som individen tar med sig från en situation till en annan och kan ses som en 
rörlig omvärld av normalitet. Individen skapar en sorts relevans som strukturerar 
olika händelser och situationer samt kopplar samman dessa med potentiella faror 
och risker. Individen är hela tiden beroende av att få sin värld eller umwelt 
bekräftad men även få den reproducerad av andra individer. Umwelt blir i sin tur 
en skyddande hinna för individen som ständigt är medveten om sina risker och 
hot. Genom att dra slutsatser utifrån hoten blir då detta ett sätt för individen att 
bygga upp sin framtid (a.a.).  
 
Biologin som förklaring    
Genom historien har ständigt kvinnan som underordnad eftersträvats att 
förklaras som en företeelse av biologisk och av naturlig karaktär (Björk, 2013). 
Vår kultur än idag framhåller att det finns en naturlig kvinnlighet, att det finns 
naturliga samband mellan att vara kvinna och att inneha de stereotypiska attribut 
som tillskrivs kvinnlighet. Det är något inneboende inom oss vi tar för givet och 
kan ses som ett resultat av den patriarkala kulturens grundläggande idéer. 
Genom att använda sig av biologin som orsak legitimeras strukturen där kvinnan 
tar mer ansvar för hemmet medan mannen får en bredare frihet att bestämma 
över sitt liv (a.a.). Även Hirdman (2001) argumenterar för att biologin används 
som förklaring för att legitimera kvinnors sociala underordning. Kvinnan föder 
barn och ska därmed också fostra barn och ta hand om hemmet, detta ses som 
kvinnans naturliga plats utifrån biologiska bevekelsegrunder. Biologin anses 
ligga nära det naturliga, det oföränderliga och det autentiska. Det naturliga bör 
således vara det rätta och bör därmed forma människors liv. Resonemang kring 
att det naturliga inte bara kan legitimeras, utan även bör vara önskvärt just för att 
det är naturligt anser Hirdman (2001) är bekymmersamt. Det naturliga menar 
Hirdman (2001) är komplext och går inte att se i sin renaste form utan kommer 
ackompanjerat av föreställningar i form av tolkningar, upplevelser och praxis 
från årtusenden tillbaka. Det naturliga vilar därför på en solid grund men är 
också föränderligt via både ny teknik samt nya tankar om den. Hirdman (2001) 
resonerar kring att även då något anses vara naturligt, så bör inte de följder som 
kommer därav legitimeras som naturliga, som exempelvis att kvinnor ska 
förpassas till att vara hemma med barn för att de föder barnen. Segregeringen 
som där uppkommer kan inte legitimeras som naturlig. Kvinnans fysiska 
förmåga att föda barn har dock färgat de tankar som rör det som anses naturligt 
och vidare underordnat kvinnan (a.a.). 
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Bourdieu (1999) beskriver de patriarkala strukturerna som återfinns i samhället 
samt hur problematiken i att analysera dessa strukturer kring mansdominansen, 
då individens tankesätt är en produkt av denna dominans. De patriarkala 
strukturerna som påträffas i olika miljöer och i olika tider blir komplicerade i 
den mening då inte kan förklaras utan att bekräfta dem som givna utifrån ett 
biologiskt perspektiv. Mansstruktuerna ses som självklara både utifrån de som 
dominerar men även de dominerade vilket gör att strukturerna blir problematiska 
att upptäcka. Individen definierar sig själv genom att urskilja det som skiljer oss 
människor åt och på så sätt tolkar vi vår omvärld. Bourdieu (1999) hävdar att 
skillnaden mellan manligt och kvinnligt är fundamental och att det finns 
biologiska faktorer som skiljer oss åt. Dock så trycker han på hur dessa 
skillnader tolkas samt att hur de uppfattas vilket kan vara godtyckligt och inte av 
naturen given. Bourdieu (1999) sätter in de olika skillnaderna i ett system av 
likvärdiga och sammanbundna antonymer, som hög- låg, ovanpå- under, aktiv- 
passiv för att sedan beskriva det första begreppet i antonymerna förknippat med 
manligt och det andra begreppet kopplat till kvinnligt. Genom det 
androcentriska perspektivet på världen konstrueras den kvinnliga respektive den 
manliga kroppen och där blir biologin fortsättningsvis en understödjare till att 
värderingar reproduceras samt tolkningars fortsatta existens. Den manliga 
essensen behöver inte rättfärdigas då den inte märks i den mån. Könets 
biologiska skillnader framställs som det naturliga men även berättigandet av 
skillnaden på genus som ett socialt konstruerat fenomen (a.a.). 

Butler (1999) fragmenterar begreppet genus genom att åtskilja biologiskt kön 
och socialt kön och vidare argumenterar för att även det biologiska könet bör ses 
som socialt konstruerat. Detta då, enligt Butler (1999), en individ redan vid 
födseln är genusbestämd och där det biologiska könet vidare används som 
argument för de socialt konstruerade normer som då medföljer. Det sociala 
könet, det vill säga genus, bringas till sin existens både socialt och kulturellt 
både genom handlingar och språket. Genom språket tillskrivs genus dess 
definition. Dessa definitioner som vidare hänförs på kvinnor och män främjar 
vidare den maktordning som råder könen emellan, där mannen är överordnad 
(a.a.). 

Språket och handlingar 
Att genus tillskrivs individer genom social konstruktion, och detta genom att 
individers upprepade handlingar formar dem till män och kvinnor, är något som 
Butler (1999) beskriver. Den sociala konstruktionen av genus både gestaltas av 
och gestaltar män och kvinnor. Kön bör ses som något som blir till diskursivt, 
via språket och handlingarna, och är således en varseblivning enligt Butler 
(1999). Då definitioner av kön skapas via språket, bör kön därav ses som bara en 
språklig definition. De attribut som med nämnda språkliga definitioner tillskrivs 
kön, bidrar till att skapa socialt konstruerade beteenden för respektive kön att 
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efterfölja och därav kan dessa beteenden orimligt ses som biologiskt förklarbart 
(Butler, 1999). Butler (1999) beskriver performativitet och menar då att genom 
individers upprepade handlingar reproduceras könsskapande och således kan 
dessa handlingar ses som att vi gör kvinna eller man, vi är inte kvinna eller man. 
Dessa upprepade handlingar som sker i samband med individens anvisade 
genusidentitet vidmakthåller samt reproducerar genus och vidare genom detta 
naturaliseras genus och dess rådande attribut för män och kvinnor. Butler (1999) 
argumenterar för att genus bör ses som en fiktion och inte verklighet, vi kan inte 
vara genus utan det är något som är beroende av handling och dessa 
performativa handlingar sker oreflekterat. En individs identitet som kvinna eller 
man skapas alltså performativt. Genom att som kvinna följa de normer som är 
skapade av kulturen gällande kvinnligt beteende, utseende och verbala uttryck, 
så blir hon en kvinna. Individens handlingar är således inte en produkt av dennes 
könsidentitet, utan individens könsidentitet är en produkt av dennes handlingar 
(a.a.).  

Även Björk (2013) argumenterar för att språket hjälper till att reproducera vad vi 
ser som kvinnligt och manligt där ordet kvinna genom det språkliga fått 
associationer som ömhet, sentimentalitet och skönhet. Genom att ordet kvinna 
fortfarande ackompanjeras med dessa associationer, så hindrar det även de 
individer som föds som kvinna att själva skapa sin identitet (a.a.). Kvinnlighet 
påstås vara något som naturligt ingår i en kvinnas identitet, samtidigt som 
kvinnan ständigt måste lära sig att agera och framstå som kvinnlig. Patriarkatets 
budord enligt Björk (2013) är att kvinnlighet är något medfött, samtidigt som 
kvinnor ständigt måste ta sig an uppgiften att vara kvinnliga. Den motsättning 
som här påvisas är att den så kallade medfödda kvinnligheten måste läras in. På 
den motsättning livnär sig många damtidningar, modevärlden och 
kosmetikaindustrin som accentuerar att du kan skapa din kvinnlighet med kläder 
och smink (a.a.). Kvinnan iklär sig det kulturellt skapade kvinnliga attributen för 
att vidare kunna bli vad som anses kvinnlig och således bli accepterad. Genom 
det språkliga föreskrivs den ideala kvinnan genom dessa industrier, där ord som 
kvinnligt och feminint nämns i samklang med kommersiella uppmaningar. 
Kvinnligt skrivs i tidningar i samklang med attribut som mjuk, naturlig, 
sensuell, känslig och moderlig. Dessa ord reproducerar de traditionella 
beskrivningarna av kvinnlighet (a.a.). Dessa industrier som förespråkar 
kvinnlighet som något du kan iklä dig och bör iklä dig för att vidare kunna bli 
accepterad och älskad medverkar till att kvinnokroppen gestaltas som objekt. De 
framställer kvinnokroppen som ett objekt som är värt att betrakta och värd att 
älska för dess kvinnliga skönhet och kvinnokroppen och dess kvinnlighet blir 
således ett objekt som kräver arbete och som den som föds till kvinna har till 
livsuppgift att leva upp till, till att vara sin kropp. Björk (2013) refererar till 
Simone de Beauvoirs (1986) som menar att man inte föds till kvinna, utan det är 
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något som man blir. Kvinna blir man genom att uppfylla de förväntningar som 
kulturen ställer på kvinnlighet (Björk, 2013). 

Mannen som norm talar Hirdman (2001) om kan förklaras utifrån hur mannen 
historiskt sett har gestaltats verbalt och skriftligt som människan, där mannen 
använts som benämning vid samtal och tänkande om människan i singularis. 
Mannen är människan som enligt kristen tro skapades av Gud och det kan ses 
som en av de förklaringar som finns till att mannen som norm ligger djupt rotad 
kulturellt. Kvinnan däremot är könet, som måste kämpa för att bli människa och 
undkomma att inte bara bedömas som ett objekt, som ung, gammal, fru, någons 
eller ingens. Till skillnad från Butlers (1999) resonemang om att vi gör man 
eller kvinna, vi är inte man eller kvinna så argumenterar Hirdman (2001) för att 
kvinnor görs och män gör. Att vara man är att inte vara kvinna, och således att 
vara normbärare. Att vara denna normbärare kräver ett oändligt görande och 
dessa normer kommer tillsammans med förpliktelser, ansvar och privilegier 
(a.a.).  

Sociologen Michael Kimmel (2009) ses som en av de ledande inom 
genusvetenskapen och beskriver hur unga män fostras till att se sig själva som 
speciella samt att världen finns där för dem att erövra. Detta berättigande att 
erövra världen innefattar att i samhället ha rätt till makt samt befogenheten att se 
kvinnor som sexuella objekt. Vidare förespråkar Kimmel (2009) för att 
populärkultur i form av bland annat tv-spel hjälper till att reproducera en 
machokultur där männen genom tv-spel får leva ut sina drömmar. Han 
åskådliggör nämnda populärkultur som förespråkar machobeteenden med att 
illustrera ett av de mest populära tv-spelen (a.a.). Ett spel som går ut på att vara 
en heterosexuell man som genom att sälja droger, köpa prostituerade kvinnor 
samt döda poliser bygger upp sitt imperium. Dessa typer av tv-spel menar 
Kimmel (2009) reproducerar ett kvinnoförakt samt gestaltar skadliga ideal 
gällande maskulina normer. Vidare beskriver Kimmel (2009) en tystnadskultur 
bland unga män vad gäller att inte opponera sig mot andra mäns felaktiga 
beteende. Om en man utsätter en kvinna för sexuella trakasserier och detta 
bevittnas av en annan man, så tenderar denne att vara tyst. Detta då ett 
kritiserande av en sådan handling, kan mötas av negativa sanktioner från andra 
män. Att efterleva denna tystnadskultur, och således skydda andra män, fungerar 
vidare som ett skydd för mannen att inte själv bli utstött från gemenskapen 
(a.a.). 

Forskningsöversikt 
För att söka förstå sexuella trakasserier utifrån en bredare social kontext har 
Caroline Mellgren, Mika Andersson & Anna-Karin Ivert (2017) studerat 
kvinnliga studenter på Malmö Högskola angående förekomsten av sexuella 
trakasserier, dess följder samt eventuella anledningar till att vissa av dessa 
erfarenheter inte rapporterades. Empiri insamlades via enkäter, där kvinnliga 
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studenter från alla fakulteter och nivåer på Malmö högskola fanns 
representerade (Mellgren et al., 2017). Enkäten bestod av både slutna 
svarsalternativ samt öppna frågor. Resultaten visade att under de senaste 12 
månaderna uppgav drygt 24 procent av de tillfrågade kvinnorna att de hade 
blivit utsatta för sexuella trakasserier (a.a.). Studien gav även resultat som 
påvisade att yngre kvinnor löper högre risk att utsättas. Bland de konsekvenser 
som uppkom i samband med att ha blivit utsatt för sexuella trakasserier var 
bland de vanligaste känslor av ilska följt av oro för att falla offer igen. Dessa 
känslor bildade vidare förändrade beteendemönster hos de drabbade i form av 
förändrat kroppsspråk, förändrat klädval, förändring av beteende samt aktivt 
undvikande av olika platser. Vidare visade studien att den ilska som uppkom 
bland de utsatta kvinnorna tenderade att riktas mot män, denna ilska försvann 
för vissa med tiden, men för andra växte ilskan sig större och resulterade i en 
generell rädsla för män och ilska gentemot ett patriarkalt samhälle. Kvinnorna i 
studien påvisade också en habituering gällande att utsättas för sexuella 
trakasserier, att det kommit att bli en del av deras vardag som kvinnor (a.a.). En 
del kvinnor i studien uppgav också känslor av att samhället inte bryr sig om 
problemet med sexuella trakasserier, att det av samhället ses som ett accepterat 
beteende. Flera av de kvinnor i studien som hade blivit utsatta för sexuella 
trakasserier, beskrev hur de la ansvaret på sitt egna beteende, då de bland annat 
försökte att klä sig mindre feminint för att försöka undvika sexuella trakasserier. 
Ett genomgående tema i resultatet från studien var kvinnornas känslor av 
respektlöshet och besvikelse över att deras erfarenheter av sexuella trakasserier 
inte tycktes tas på allvar av samhället. Att sexuella trakasserier upplevdes som 
att de inte ifrågasattes av samhället, utan att de tycktes ha blivit normaliserade 
(a.a.). 

Fisher & Sloan (2003) avser i sin studie att undersöka vilka faktorer som ökar 
kvinnors rädsla för våldtäkt. De beskriver i studien hur rädslan för överfall är 
signifikant högre bland kvinnliga studenter än hos manliga samt att denna rädsla 
tenderar att gälla rädslan för våldtäkt. Studien redogör för hur kvinnliga 
studenter som upplever denna rädsla använder sig av strategier för att försöka 
skydda sig mot överfall. Dessa strategier innefattar att bära nycklar i handen 
som skydd eller att be någon att göra dem sällskap när de ska gå någonstans 
under kvällstid. Vidare påvisades att de som använder sig av strategier tenderar 
att uppleva en större rädsla än de kvinnor som inte använder sig av dessa 
preventiva åtgärder mot brott. Dessutom konstaterades att rädslan bland 
studenter gällande överfall visade sig vara högre kvällstid än dagtid (a.a.). 

Olika samhällen har sina egna socialt skapade regler för vad som anses vara 
maskulina respektive feminina beteenden och dessa regler har en stor inverkan 
på människors liv menar Johanna Kling, Kristina Holmqvist Gattario & Ann 
Frisén (2017). Det svenska samhället är en av de mest jämställda samhällena i 
världen och detta torde inverka på hur normer för könsroller konstrueras. Kling 
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et al. (2017) har i sin studie undersökt unga svenska kvinnors konformitet till 
dessa feminina normer samt unga svenska kvinnor uppfattningar om dessa 
feminina normer. Studien har genomförts i två delar, först kvantitativt för att 
kartlägga kulturella variationer gällande konformitet till feminina normer där 
tidigare studier från Kanada, USA och Slovakien användes i komparativt syfte 
(Kling et al., 2017). För att sedan söka en djupare förståelse av svenska kvinnors 
uppfattningar av feminina normer inom den svenska kulturen tillämpades en 
kvalitativ metod. Vi har valt att fokusera på resultaten från den andra delen av 
studien av Kling et al. (2017) då vi arbetar fenomenologiskt och söker att 
undersöka upplevelser, därav anser vi att den delen av studien som är kvalitativt 
inriktad och syftar till att undersöka unga kvinnors uppfattningar av feminina 
normer lämpar sig bättre att lägga fokus på. Likaså då den första delen av 
studien är komparativ med bidragande empiri från andra länder och den andra 
delen utgår från unga svenska kvinnors uppfattningar av att leva i det svenska 
samhället. Vi finner det därför mer adekvat att inrikta oss på den kvalitativa 
delen av studien då vi undersöker fenomen som utspelar sig i en svensk kontext.  

I den kvalitativa delen av studien har empiri samlats in via fokusgrupper. 
Intervjuerna utfördes i sammanlagt fyra grupper med fyra till sex deltagare, där 
deltagarna var kvinnliga studenter mellan 19-23 år (Kling et al., 2017). Studiens 
resultat påvisade att de feminina normer rörande utseende uppfattades som de 
mest framträdande av deltagarna. Paradoxen gällande normer för utseende var 
att utöver att leva upp till denna norm, så fanns också krav på att göra det i 
hemlighet, att kvinnor måste låtsas som att deras skönhet var något som yttrades 
naturligt och inte krävde tid och möda (a.a.). Deltagarna poängterade vikten av 
att inte påvisa den tid som lades ner på utseendet, då kvinnor som la tid och 
energi på sitt utseende då kunde betraktas av omgivningen som svaga och 
antagas ha en låg självkänsla. Vidare uppgav deltagarna i studien också att om 
en som kvinna inte lever upp till de feminina normer som råder rörande 
utseende, ställs då större krav på att leva upp till andra feminina normer som 
exempelvis att vara försynt, söt och snäll. I samtliga fokusgrupper lyftes av 
deltagarna problematiken gällande den feminina normen att i det svenska 
samhället som ung kvinna mötas av krav på att vara högpresterande. Deltagarna 
uppgav att tjejer och kvinnor ständigt uppmuntras till att vara högpresterande i 
skola och i sin karriär. Utöver kraven på yrkes-, och studierelaterade 
prestationer, måste en som kvinna också vara högpresterande på flera andra plan 
i livet samtidigt, där inräknat familjeliv och skönhetskrav, för att betraktas som 
feminin. Dessa krav som de feminina normerna ställer på kvinnor beskriver 
deltagarna i studien som otroligt stressande (a.a.). 

Alex Campbell (2005) för i sin kunskapsöversikt resonemang angående 
huruvida hotet om våld gentemot kvinnor medverkar till att producera 
könsbestämda kroppar där kvinnan uppmålas som det svagare könet. För att 
söka förklara detta har Campbell (2005) gått igenom ett antal tidigare studier 
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och vidare baserat sina antaganden på andras empiri. Campbell (2005) 
argumenterar för att våldsförebyggande litteratur och forskning som förespråkar 
strategier för kvinnor i syfte att skydda sig mot överfall och bidrar till att se på 
överfall som ett permanent tillstånd av verklighet. Detta överhängande hot 
angående överfall och uppmuntrandet av strategier både producerar och 
reproducerar synen på mannen som den ostoppbara våldtäktsmannen som till 
vilken kvinnan, som målas upp som sårbar och försvarslös, måste vidta 
strategier för att skydda sig mot (a.a.). Dessa antydningar gällande kvinnans 
ansvar att använda sig av strategier menar Campbell (2005) reglerar den 
feminina normen och vidare påverkar kvinnans handlingsutrymme då hon 
förväntas att handla inom denna feminina norm. De studier som Campbell 
(2005) gör sina antaganden utifrån är bland annat studier som är inriktade på 
diskurser rörande kön som något socialt konstruerat, där bland annat Butler 
(1990) lyfts fram. Campbell (2005) resonerar också kring studier som förklarar 
könsskillnader könen emellan samt våldtäkter som företeelser av biologisk 
karaktär, där hon uppmärksammar en studie av Randy Thornhill och Craig T. 
Palmer (2000).  

Thornhill och Palmer (2000) söker i sin forskning att förklara våldtäkt som ett 
biologiskt och ostoppbart beteende hos män, detta då män har en inneboende 
drift att reproducera sig. Män har en biologisk drivkraft att föröka sig med så 
många kvinnor som möjligt, medan kvinnans inneboende biologiska vilja är att 
vilja leva monogamt. Via dessa biologiskt inbyggda drivkrafter för reproduktion 
för respektive kön, förklarar Thornhill och Palmer (2000) våldtäkt som ett 
fenomen som är både naturligt och oundvikligt, därav bör kvinnor vidta diverse 
åtgärder för att skydda sig. För att dementera Thornhill och Palmers (2000) 
biologiska förklaringar på könsskillnader använder sig Campbell (2005) av 
Butlers (1990) argumentation för att förklara den könsuppdelning som idag 
råder. Butler (1990) argumenterar för att de vetenskapliga samtal som förts och 
förespråkat beteenden som något naturligt förklarbart, således har skapat vår syn 
på könens polaritet. Men då diskursen ständigt har ändrats genom tiderna, samt 
då uppdelningen av kön inte alltid delades in som på nuvarande sätt, kan inte 
specifika beteenden tillskrivas kroppar utifrån kön (a.a.). Campbell (2005) 
betonar att dessa typer av biologiska förklaringar till mäns beteenden som 
Thornhill och Palmer (2000) förespråkar, verkar som en bidragande faktor till de 
myter som råder gällande kön, där mäns beteende vid sexuellt våld förklaras 
som att de ligger utom hans kontroll och att därför ligger ansvaret på kvinnorna 
att skydda sig (Campbell, 2005). 

Campbell (2005) beskriver att uppfattningen om att kvinnan är mer utsatt för 
risker understöds på institutionella, politiska och kulturella plan. Litteratur som 
förespråkar våldsförebyggande strategier, där en stor del lägger fokus på hotet 
vad gäller våld och sexuellt våld, förespråkar framförallt preventiva åtgärder och 
riktlinjer för kvinnor att följa för att skydda sig. Litteratur som ger råd för hur 
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individer, och där främst kvinnor, ska skydda sig mot sexuellt våld finns att 
tillhandahållas på flera ställen, däribland polisstationer, kriscenter och 
campusområden (Campbell, 2005). Utöver detta förekommer även fler generella 
preventiva strategier som kvinnor möter i tidningar, medier och internet. Dessa 
våldsförebyggande strategier som kvinnor ständigt möter i sin vardag 
approprierar kvinnors frihet och resulterar i att kvinnor ständigt påminns om att 
de kan bli utsatta för våld och följaktligen bör anpassa sitt beteende för att 
undvika detta. Vidare menar Campbell (2005) att våra beskrivelser av kön via 
bland annat populärkultur bidrar till att skapa uppfattningar av könsskillnader, 
där kvinnan beskrivs som mer utsatt, hjälplös och sårbar och mannen uppmålas 
som farlig och stark. Dessa fiktiva konstruktioner ses inte sällan i både filmer 
och berättelser som speglar relationen mellan gärningsman och offer (a.a.). 

Om kvinnor misslyckas att använda sig av de strategier, som förespråkas genom 
litteratur och därigenom misslyckas med att anpassa sitt beteende efter sitt kön, 
möts de av externa påbud (Campbell, 2005). Skulle hon då bli utsatt för någon 
form av överfall eller sexuella trakasserier möts hon av granskningar gällande 
till vilken grad hennes eget beteende är att beskylla för händelsen. 
Nedvärderingar rörande brottsoffrets beteende är inte ovanliga i domstolen, detta 
genom att kvinnor ofta får berätta intima detaljer angående deras sexuella 
förflutna och klädsel samt beteende vid händelsen medan den anklagade inte 
behöver besvara dessa typer av frågor (a.a.). Den skuld som läggs på kvinnor 
som bryter mot könsnormerna gällande beteenden för att skydda sig bidrar till 
diskurser som har en verkan inte bara på den enskilda kvinnan utan även på 
kvinnor generellt. Detta då skuldbeläggandet tydliggör för andra kvinnor hur de 
inte ska agera och fungerar därför vidare som ett effektivt sätt få andra kvinnor 
att använda brottsförebyggande strategier samt att det reproducerar kvinnan som 
sårbar (a.a.). Om kön är något vi gör och är en produkt av våra upprepade 
handlingar som Butler (1990) argumenterar för, så menar Campbell (2005) att 
skuldbeläggandet av kvinnor som har blivit utsatta samt uppmaningarna 
gentemot kvinnor att använda sig av brottsförebyggande strategier får betydelse 
för hur synen på kvinnan reproduceras. Genom att kvinnor anpassar sitt 
beteende för att undvika överfall, så reproduceras uppfattningen om kvinnan 
som det svagare könet vilket försvårar friheten vid identitetsskapandet för 
kvinnor (a.a.). 

Vi ställer oss kritiska till de teorier och den forskning som använder biologiska 
förklaringar till manligt och kvinnligt, där beteenden till respektive kön förstås 
utifrån biologin. För att dementera dessa har vi sökt både teorier och forskning 
som argumenterar emot dessa ställningstaganden. Teorier och forskning har 
medvetet valts utifrån det konstruktionistiska perspektivet, där verkligheten 
anses skapas i sociala sammanhang i möten med andra människor. Då vi anser 
att beteenden och samhället är komplext, så räcker enligt oss inte den biologiska 
förklaringsmodellen till för att förstå och förklara. Därför positionerar vi oss 
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emot de teorier och forskning som förbiser interaktionens betydelse och bara ser 
till biologin som förklaring.  

3. METOD 
I följande kapitel kommer vi redogöra för studiens vetenskapsteoretiska 
överväganden, metodologiska- och praktiska tillvägagångssätt samt en 
reflektion kring etiska överväganden och kvalitetsaspekter. Avslutningsvis 
kommer kapitlet sammanfattas med en metoddiskussion. 
	

Vetenskapsteoretiska överväganden 
Inom forskning finns alternativa sätt att se på utförandet av vetenskap, detta 
beroende av att uppfattningen av saker har sin påverkan på hur kunskap både 
påvisas samt framställs (Bryman, 2008). Ontologi handlar om upplevelsen av 
hur verkligheten är konstruerad och berör hur verkligheten ska uppfattas, 
huruvida den är något som ges sin form av de sociala aktörerna eller om den är 
oberoende av de sociala aktörerna. Objektivism förespråkar det sistnämnda, det 
vill säga att verkligheten utgörs av något yttre i förhållande till de individer som 
befinner sig i den. Konstruktionism däremot innehar den ontologiska 
ståndpunkten att människors sociala samspel konstruerar verkligheten. Allt mer 
har konstruktionismen kommit att innebära att forskarens beskrivningar av den 
sociala verkligheten består av en bestämd del av verkligheten och således inte 
kan betraktas som definitiv (a.a.). I vår studie utgår vi från konstruktionistiskt 
perspektiv då vi söker en djupare förståelse för kvinnliga studenters inre 
upplevelser av trygghet samt hur dessa upplevelser färgas av den sociala 
interaktionen med andra människor.   
  
Ontologi redogör för vår syn på verkligheten och vad gäller epistemologi så 
redogör denna del för vad som är eller vad som ska ses som kunskap inom ett 
visst ämnesområde (Bryman, 2008). Inom epistemologi diskuterar forskaren vad 
som för denne är kunskap samt vad som kan betraktas som kunskap. Inom 
epistemologi är positivism ett vanligt synsätt som förankras i ett 
naturvetenskapligt tankesätt gällande kunskap, där målet många gånger är att 
förklara samt att vetenskapen ska förbli objektiv och fri från värderingar. 
Positivismens tankesätt har kritiserats för att den missar att ta hänsyn till den 
subjektiva verklighet som individen lever i och genom denna motsättning 
utvecklades vidare interpretativism. För att kunna analysera insamlad empiri 
utgår vi från det interpretativistiska perspektivet som innefattar både förståelse 
och tolkning av, i detta fall de kvinnliga studenternas upplevelser och synsätt 
samt hur de tolkar sin verklighet (a.a.). Intresset ligger i att förstå den subjektiva 
innebörden av en social handling samt undersöka hur de skapar mening i den 
värld de lever i, därav lämpar sig detta synsätt bra med vår studie. Inom 
interpretativismen finns det fyra stycken underkategorier; symbolisk 



	 20	

interaktionism, verstehen, hermeneutik samt fenomenologi och dessa fyra 
innebär skilda sätt att beskriva den sociala verkligheten (Bryman, 2008). 
  
Den symboliska interaktionismen förklarar hur individen formas genom 
interaktionen och samspelet med andra (Fejes och Thornberg, 2015). Utifrån vad 
situationen har för betydelse för individen, agerar och handlar man också 
därefter. Betydelsen av olika situationer kommer genom samspelen med andra 
och uppstår genom interaktion och hanteras genom tolkning (a.a.). Verstehen 
däremot är enligt Bryman (2008) ett förståelseinriktat synsätt som eftersträvar 
tolkning av sociala handlingar med avsikt i att komma fram till en kausal 
förklaring av individens handlingsförlopp och effekter. Detta begrepp kan ses 
som en synonym till hermeneutiken, som likt de andra inriktningarna har en 
tolkande tradition och riktar sig till individers handlingar och beteenden 
(Thomassen, 2007). Den verklighet vi lever i måste hela tiden namnges för att vi 
ska förstå den (Gustavsson, 2004). En förutsättning för individens samlevnad är 
alltså språket som är förenat med hennes livsvärld (a.a.). 
	
Kvinnornas upplevelser av trygghet i mötet med andra har varit något som är 
centralt för oss, vidare har detta intresse genomsyrat arbetet samt val av metod. 
Denna utgångspunkt har varit vägledande för det metodologiska valet av 
fenomenologi. Då vi har utgått direkt från kvinnornas upplevelser har tyngd 
lagts på den fenomenologiska metodansatsen. Kvale och Brinkmann (2014) 
beskriver kvalitativa studier med inriktning på fenomenologin som en 
undersökningsmetod för att fånga individers förståelse av sina egna erfarenheter 
och upplevelser. Intresset ligger i att förstå sociala fenomen och förklara dessa 
utifrån individernas egna perspektiv och skildra världen som den upplevs och att 
verkligheten är vad den uppfattas att vara (a.a.). Sammanfattningsvis handlar 
fenomenologin om att beskriva alla olika livsvärldsmönster men även dess 
centrala essenser, och därmed hitta likheter i individens verklighet så som de 
upplever den (Bryman, 2008). 
 
Metodologi 
Vår studie utgår från främst ett induktivt men också till viss del deduktivt 
tillvägagångssätt. Det deduktiva tillvägagångssättet kan beskrivas som att man 
som forskare följer bevisandets väg och tar avstamp i befintliga teorier och 
allmänna principer (Patel & Davidsson, 2011). Här skapar man som forskare 
hypoteser utifrån befintliga teorier som vidare prövas empiriskt. En sedan 
tidigare befintlig teori styr alltså forskarens arbetssätt gällande vilken empiri 
som ska samlas in, hur den ska tolkas samt hur resultaten ska relateras till 
tidigare nämnda teori (a.a.). När man istället arbetar mer flexibelt inriktar man 
sig induktivt (Thomassen, 2007). Detta tillvägagångssätt kan tillämpas genom 
att observera och granska det vi kan se i vår verklighet omkring oss och 
därigenom organiserar vi dessa observationer och vidare formulerar en teori 
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grundad på dessa (Thomassen, 2007). Efter upprepade erfarenheter tenderar vi 
som människor att anta att vissa saker är på ett visst sätt. Om solen går upp på 
morgonen och alltid har gjort det kan dessa regelbundna samband göra att vi 
drar slutsatsen att solen kommer att gå upp även nästkommande dag (a.a.). Den 
induktiva modellen kan beskrivas som att den går från att beskriva några till att 
beskriva alla, genom några påvisade samband för vissa fall gör man antaganden 
att det gäller för alla likadana fall. Repetitiva erfarenheter kan dock aldrig 
generera ett säkert vetande om sakförhållanden och ingen uppfattning eller 
påstående om verkligheten kan ses som en distinkt sanning. Den induktiva 
ansatsen passar bättre vid kvalitativ forskning och för att undersöka upplevelser 
(a.a.). Då det centrala i studiens syfte utgår från att undersöka upplevelser så har 
vi valt att arbeta induktivt men vissa inslag av ett deduktivt arbetssätt har ändå 
tillkommit. Dock har viss teori införskaffats innan insamlad empiri, detta för att 
exempelvis konkretisera trygghet som begrepp.  
	

Metod 
Vanligtvis skiljer man mellan två huvudtyper av metoder; kvalitativa respektive 
kvantitativa (Larsen, 2009). Utifrån vad man vill uppnå med studien väljer man 
någon av dessa metoder. Kvantitativ metod karaktäriseras av objektivitet, 
generaliserbarhet och mätbar data, ofta i form av kategorier eller siffror 
(Gustavsson, 2004). Inom den kvantitativa forskningen är ambitionen att utifrån 
stickprov vidare kunna generalisera resultatet applicerat på en större grupp, 
populationen, som den avser att säga något om (a.a.). Vid kvalitativ forskning 
betonas subjektivitet, tolkande analyser och ord (Larsen, 2009). Kvalitativ data 
kan mätas i egenskaper som exempelvis upplevelser, uppfattningar och 
förväntningar hos intervjupersonerna (a.a.). Vår studie utgörs av en induktiv 
undersökning med inslag av deduktion med kvalitativ forskningsmetodik, detta 
då den kvalitativa forskningen används för att få en bredare förståelse kring det 
valda ämnet samt besvara syftet och frågeställningarna (Kvale & Brinkmann, 
2014). När studien syftar till att tillförskaffa sig en helhetsförståelse, det vill 
säga en holistisk bild av ett enskilt fenomen lämpar sig kvalitativa metoder bäst, 
likaså om man vill undersöka attityder och upplevelser (Larsen, 2009).  
	

Praktiskt tillvägagångssätt  
Litteratursökning 
Litteratursökningen till studien har insamlats från olika adekvata databaser som 
Scopus och Unisearch. Vi har använt oss av sökord på både svenska och 
engelska, om än att främst de engelska sökorden har tenderat att ge desto fler 
träffar. De ord vi har använt i sökningarna på svenska är: kvinnors trygghet, 
våldsförebyggande strategier, sexuella trakasserier, genus och könsnormer. De 
sökord som har använts på engelska är: women’s safety, safety strategies for 
women, sexual harassment, gender och gender norms. Poängteras bör att vi vid 
vissa sökningar valt att lägga till Sverige eller Sweden för att försöka få träffar 
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som stämmer överens med den kontext rent geografiskt som vi intresserar oss 
för. Vidare har avgränsningar gjorts i form av att enbart söka vetenskapliga 
artiklar från år 2000 och framåt. Att finna artiklar som stämde väl överens med 
vårt valda område var tämligen svårt, men vi fann ett mindre antal intressanta 
artiklar som tycktes angränsa till vårt ämne. De relevanta artiklar och studier vi 
har funnit utifrån sökningarna på tidigare nämnda databaser har i sin tur haft ett 
innehåll av väsentliga och intressanta referenser som vi har sökt upp 
förstahandskällor på. Vi har även i samråd med vår handledare fört diskussioner 
gällande relevant litteratur men framförallt utifrån ett idogt letande på bibliotek, 
har vi funnit intressant litteratur att applicera på vårt valda forskningsområde. 
Litteratur har valts utifrån kända författare inom genusvetenskapen så som bland 
annat Judith Butler, Yvonne Hirdman och Nina Björk. 
	
Datainsamling 
Då vårt mål med studien inte är att kunna generalisera utan att istället uppnå 
kunskap och få en bredare förståelse inom vårt valda område har vi valt att göra 
en semistrukturerad intervju (Larsen, 2009). Den kvalitativa intervjumetoden 
innebär fokus på samspel och interaktion mellan intervjupersonen och 
intervjuaren och genom denna interaktion skapas kunskapen (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Det finns olika former av kvalitativa intervjuer, däribland 
strukturerade samt semistrukturerade (Bryman, 2008). Den förstnämnda formen 
av intervju karaktäriseras av att intervjun är utformad med bestämda frågor som 
ställs i en bestämd ordning, där dessutom frågorna ställs på ett sådant vis att 
respondenterna enbart kan svara utifrån ett antal svarsalternativ. Sistnämnda 
formen av intervju utförs av att intervjuaren utgår från mer allmänna 
frågeställningar gällande det ämne som intervjun avser att undersöka och 
intervjun kan därmed få karaktären av ett mer informellt samtal (a.a.). Intervjuer 
kan även genomföras med fler respondenter samtidigt via fokusgruppsintervjuer, 
denna typ av intervju utgörs av att en intervjuledare samlar en grupp av 
respondenter och sedan försöker att leda in respondenterna på teman och således 
skapa diskussioner kring det valda forskningsämnet (Kvale & Brinkmann, 
2014). Utöver de olika formerna av intervjuer, är en annan form av 
datainsamling deltagande observation. Den deltagande observationen kan ske i 
olika grad gällande delaktigheten för forskaren, där vilken grad av delaktighet 
för forskaren som lämpar sig bäst för forskningsintresset beror på vad och vilka 
som ska studeras samt forskarens kompetens (Gustavsson, 2004). Eftersom vi 
har utgått från ett interpretativistiskt perspektiv är det relevant att vi låter den 
intervjuade personens perspektiv vara i centrum (Bryman, 2008). Likaså 
medvetandegöra att det är dennes livsvärld som ska åskådliggöras för att sedan 
kunna gestalta deras upplevelser. Den intervjutyp som vi har utgått ifrån 
benämner Kvale och Brinkmann (2014) som en halvstrukturerad 
livsvärldsintervju, även kallad semistrukturerad intervju.  
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Vi har utgått från en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 2) med tydliga 
och konkreta teman (Bryman, 2008). Det är en intervjuform som har vissa 
frågeområden och till skillnad mot en öppen intervju så har vi som intervjuare 
möjlighet att kontrollera och reglera intervjun mot ett specifikt ämne. Denna 
öppna intervju bidrar till mer flexibilitet samt att personerna som intervjuas får 
utrymme att beskriva sina upplevelser om sin livsvärld. Det är viktigt att i 
intervjun förhålla sig till det valda syftet och de frågeställningar som studien 
kretsar kring. De frågor som vi som intervjuar ställer ska således vara kopplat 
till det område eller teman som vi är intresserade av, men bör även ta hänsyn till 
intervjupersonernas perspektiv (a.a.). Följande beskriver Bryman (2008) några 
grundläggande råd kring utformningen och förberedelsen av en intervjuguide 
som vi har tagit del av och utgått ifrån. Dels så ska ett visst mått av ordning 
skapas i de olika temana så att de frågor som rör dessa teman får en relevant 
ordningsföljd. Dock kan denna ordning rubbas beroende på hur personen som 
intervjuas responderar. För att kunna svara på studiens frågeställningar kan det 
också underlätta att undvika specifika frågor som är ledande samt använda ett 
vardagligt språk som passar den intervjuade. Att notera intervjupersonens 
bakgrundsfakta kan vara till nytta då vi senare ska försöka tolka och sätta oss in 
i individens sammanhang (a.a.). Studiens intervjuguide har utformats utifrån en 
fenomenologisk ansats där frågorna har varit öppna och syftat till att låta 
intervjupersonerna fritt tala om sina upplevelser. Dock har teman utformats för 
att i viss mån strukturera upp intervjun samt för att lättare kunna analysera 
insamlad empiri. De teman som har använts i intervjuguiden har varit en 
generell bakgrund angående intervjupersonernas subjektiva upplevelser av 
trygghet. Följt av teman som berört trygghetsskapande, upplevd trygghet i 
egenskap av kvinna samt framtidsvisioner gällande vilka samhällsförändringar 
som vidare kan inverka på den upplevda tryggheten. 
  
Urval 
För att skapa en överensstämmelse mellan urval och våra forskningsfrågor har vi 
valt bekvämlighetsurval som typ av samplingsteknik vilket också är strategisk i 
sitt slag (Bryman, 2008). Detta urval karaktäriseras av att vi själva väljer ut 
personer som vi anser kunna vara lämpliga för studien (Larsen, 2009). Ett 
bekvämlighetsurval används ofta av forskare när målet med studien är att göra 
en ingående analys snarare än att uppnå representativitet (Bryman, 2008). Vi 
som forskare söker att finna olika uppfattningar och erfarenheter inom en 
relativt stor och homogen grupp, i detta fall åtta kvinnliga studenter i varierande 
åldrar. Valet av kvinnor som är studenter föll sig av att vi upplever att studenter 
tenderar att röra sig inom samma ekonomiska referensram samt att studentlivet 
brukar karaktäriseras av ett rikt uteliv. Likaså föll sig valet av studenter utifrån 
tillgängligheten, då vi själva är studenter och således effektivt kunde få tag i 
intervjupersoner. Urvalet av intervjupersoner har skett via våra kontakter på 
universitetet som tillhör denna kategori av individer och som vi anser är 
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relevanta för det valda problemområdet (Bryman, 2008). Innan intervjuerna 
skickades ett forskningsmail (se bilaga 1) ut till de tillfrågade intervjupersonerna 
med information om studien. Vi har haft en viss bekantskap med våra 
intervjupersoner, i form av att det är personer som vi bland annat har studerat 
med samt lärt känna under vår studietid. Valet att intervjua personer i vår 
bekantskapskrets föll sig av att intervjufrågorna kan tolkas som av känslig 
karaktär. Detta då vi anser att trygghet kan tänkas uppfattas som ett privat och 
känsloladdat ämne. Trygghetskänslor är subjektiva och kan färgas av positiva 
och negativa upplevelser i personens liv. Denna avgränsning har gjorts för att vi 
vill finna intervjupersoner som i viss mån delar ett liknande vardagsliv, för att 
således underlätta för kommande analys. 
	
Forskningsetik 
Vid samhällsvetenskaplig forskning gäller Vetenskapsrådets (2002) angivelser 
vad gäller forskningsetik och dessa har vi förhållit oss till under arbetets gång. 
Individskyddskravet kan kategoriseras i fyra underkategorier och dessa är 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. Informationskravet syftar till att intervjupersonerna ska få 
information om deras uppgift och villkor för deltagandet i studien samt att 
deltagandet är frivilligt och får avbrytas närhelst. Samtyckeskravet står för att 
intervjupersonen ska ge sitt samtycke till att delta i studien samt att 
intervjupersonen inte får utsättas för påtryckningar eller påverkan från forskaren 
utifall denne väljer att avbryta sin medverkan. Konfidentialitetskravet innebär att 
insamlat material och insamlade uppgifter ska behandlas konfidentiellt så att 
inga obehöriga kan ta del av dem samt att intervjupersonerna kommer att vara 
anonyma i studien. Vidare understryks särskild försiktighet vad gäller uppgifter 
som kan bedömas som av känslig etisk karaktär (a.a.).  
	
Vi har i vår studie med stringens följt Vetenskapsrådets (2002) anvisningar 
beträffande forskningsetik. Samtliga av våra intervjupersoner har informerats 
om syftet med studien och muntligt fått ge sitt godkännande om de vill delta. 
Intervjupersonerna har också försäkrats om att insamlad empiri enbart kommer 
användas i vetenskapligt syfte för vår uppsats. Vidare har vi poängterat för våra 
intervjupersoner att deras medverkan är frivillig och att de närhelst under 
intervjun eller senare i studien kan välja att avbryta sitt deltagande. Vi ansåg det 
viktigt att i hög grad understryka det frivilliga deltagandet och rättigheten att när 
helst avbryta studien, då vi undersöker upplevelser och ställer frågor som kan 
uppfattas som av känslig karaktär för intervjupersonerna. Slutligen klargjorde vi 
också för intervjupersonerna att deras identitet skulle skyddas i studien genom 
att insamlad empiri hanteras med största möjliga försiktighet. Vi informerade 
dessutom om att citat i studien skulle kodas samt att val av citat till studien väljs 
med hänsyn till att de under inga omständigheter ska kunna identifieras. 
Forskningskravet syftar enligt Vetenskapsrådet (2002) till att forskning ska 
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bedrivas för tillika samhällets som individers utveckling, därav föreligger krav 
på att forskning ska idkas och beröra väsentliga frågor samt att den ska vara av 
god kvalité. Poängteras bör dock gällande forskningskravet, att det alltid ska 
vägas gentemot individsskyddskravet. Detta innebär att forskningens intresse 
och värde ska vägas mot de eventuella påföljder som kan uppstå för de individer 
som medverkar. Forskning ska alltid föregås av att forskaren gör en avvägning 
mellan forskningens profit gällande ny kunskap kontra de eventuella negativa 
konsekvenser som kan uppkomma för de medverkande (Vetenskapsrådet, 2002). 
	
Förförståelse 
Thurén (2007) redogör för att en individs sätt att se på verkligheten är något som 
formas av dennes förförståelse och att denna förförståelse också kan vara 
omedveten. Thurén (2007) menar att inom Hermeneutiken ses förförståelsen 
som en viktig grundsten men beträffande fenomenologi poängterar Larsson 
(2005) vikten av vid en fenomenologisk metodansats sätta parentes kring 
förförståelsen. Detta innebär att forskaren måste åsidosätta sin egen förförståelse 
för att kunna utföra en studie och få fram essensen i fenomenet utan att denna 
essens influeras av forskarens egen förförståelse och förutfattade meningar 
(Thomassen, 2007). Då fenomen inte är möjliga att beskriva utifrån endast ett 
perspektiv utan bör betraktas utifrån flera synvinklar betonas att utförligt 
undersöka det spektrum av upplevelser som finns gällande ett fenomen. För att 
vidare kunna finna vad som är beständigt och karaktäristiskt med fenomenet, 
bör förförståelsen läggas åt sidan för att synliggöra intervjupersonernas 
upplevelser av fenomenet (a.a.). Dock understryker Larsson (2005) att ett 
fullständigt åsidosättande av den egna förförståelsen emellertid kan vara 
tämligen svårt, vilket kan förklaras med Thomassens (2007) beskrivningar 
gällande att förutfattade meningar om är inneboende och har tillkommit genom 
mänskliga erfarenheter. Då vi arbetar fenomenologiskt kommer vår egen 
förförståelse att läggas åt sidan i den mån det är möjligt och detta genom en 
ständig medvetenhet från vår sida.  
	
Analys av material   
För att analysera materialet till studien har vi under hela processen reflekterat 
och diskuterat kring insamlad data, både direkt efter genomförd intervju och 
under transkriberingen. Genom analysprocessen har vi utgått från en 
fenomenologisk analysmodell där olika steg beskrivs för att underlätta arbetet 
(Fejes & Thornberg, 2015). Intervjuerna genomfördes tillsammans vilket har 
underlättat en analys i samband med transkriberingen då en diskuterande analys 
först utfördes verbalt oss emellan. Materialet transkriberades noggrant och 
resulterade i cirka 80 sidor transkriberat material med täta beskrivningar som 
lästes igenom både noga och flera gånger för att vi skulle komma nära 
materialet. Detta då Fejes och Thornberg (2015) skriver om vikten att vid 
fenomenologisk analysmetod bekanta sig med materialet. Sedan lades fokus på 



	 26	

vilka olika likheter och skillnader som kunde urskiljas med hjälp av empiri, 
diskussion samt tidigare teman från intervjuguiden varpå färgkoder användes för 
att synliggöra dessa. Vi har först färgkodat det transkriberade materialet var för 
sig, för att sen kunna jämföra, diskutera och se likheterna samt variationer i hur 
vi har analyserat. Detta har gjorts för att följa den analysmodell som Fejes och 
Thornberg (2015) beskriver. Vi märkte att vi båda analyserade väldigt likt 
genom att intervjupersonernas svar tenderade att passa in under samma 
färgkoder för oss båda. Fejes och Thornberg (2015) redogör för att i sin analys 
skapa kategorier samt namnge dessa. De olika temana valdes med hjälp av 
intervjuguidens teman, vidare genom intervjuernas gång samt genom diskussion 
har dessa teman grenat ut i olika färgkoder, då vi har sett flertalet likheter i 
insamlad empiri. De färgkoder som användes var bland annat, socialt 
konstruerat, skuldbeläggande, kvinnans ansvar och strategier. Då arbetet syftar 
till en fenomenologisk ansats var denna process behjälplig då 
intervjupersonernas upplevelser är det väsentliga, vilket med denna kodning 
gjorde dessa upplevelser lättare att upptäcka.  
 
Den fenomenologiska ansatsen kan även skönjas i analysmetoden utifrån att de 
empiriska inslagen i vår analys är omfattande, i form av att vi lyfter in 
intervjupersonernas exakta ord, då vi vill att deras upplevelser ska framträda. De 
koder och färgteman som skapades utifrån vår empiri interrelaterade till stor del 
med varandra, så att konkretisera citat till olika färgkoder var emellertid 
tämligen svårt men tydde tillika på att vi innehade ett rikt empiriskt material att 
arbeta utifrån. De inslag av deduktivt tillvägagångssätt som vi redogör för kan 
ses i att vi analyserat vissa färgkoder och till dessa plockat in teori och sedan 
efter sökt fler indikatorer i vår empiri som stämmer överens med valda teori. Det 
deduktiva tillvägagångssättet kan bland annat ses i att vi applicerade Björks 
(2013) förklaringar gällande patriarkala strukturers inverkan på individen och 
sedan gick tillbaka i empirin och letade efter fler citat som passade in med dessa 
förklaringar.  
 
Trovärdighet och tillförlitlighet  
Kvalitetskriterierna validitet och reliabilitet härrör vanligen inom den 
kvantitativa forskningen, i vad gäller att mäta en undersöknings kvalité 
(Bryman, 2008). Inom kvantitativ metod kan validitet ses som ett mått som visar 
att man mäter det man avser att mäta och reliabilitet i sin tur avser hur väl 
undersökningen mäter detta, och om huruvida resultaten skulle bli desamma om 
undersökningen replikerades (a.a.). Även Fejes och Thornberg (2015) beskriver 
att validitet och reliabilitet lämpar sig bäst för studier med kvantitativ inriktning. 
Begreppen trovärdighet och tillförlitlighet anser Fejes och Thornberg (2015) är 
mer adekvata för den kvalitativa ansatsen, då begreppen implicerar noggrannhet 
samt hur väl genomförd studien är. Vi har valt att lägga tyngd på dessa begrepp 
då vår studie är av kvalitativ karaktär. Genom att eftersträva kritisk analys och 
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innovativt tänkande generas således god kvalité i studien (Fejes & Thornberg, 
2015). För att i denna studie uppnå en så god tillförlitlighet som möjligt har 
intervjupersoner valts utifrån syftet, som i sin tur har blivit ett kriterium. Därför 
har kvinnliga studenter som informanter valts konsekvent genom hela studien. 
Då vi skyddar intervjupersonernas identiteter genom att utesluta namn ökar 
således tillförlitligheten i intervjusvaren. För att istället uppnå hög trovärdighet i 
studien har en beskrivande del angående tillvägagångssätt tillämpats och 
analyserats. Likaså har empirin ställts mot olika teorier och forskning och vidare 
analyserats utifrån ett kritiskt förhållningssätt (a.a.). 
	

Metoddiskussion  
Då vi vill undersöka kvinnliga studenters subjektiva upplevelser kring trygghet 
är det lämpligt att arbeta med kvalitativ metod till skillnad mot kvantitativ 
metod som Bryman (2008) beskriver som ett objektivt och mätbart synsätt. 
Kvalitativ metod fångar upp relevanta delar med intentionen att undersöka 
subjektiva upplevelser som också är kopplat till vårt syfte. Vidare förklarar 
Bryman (2008) skillnaden mellan dessa två forskningsmetoder kopplat till 
kvalitetsaspekten och hur dessa kan kopplas till de båda ansatserna. I den 
kvalitativa forskningsansatsen finns det vissa variabler som bland annat 
generaliserbarhet som inte går att tillgodose, som i den kvantitativa ansatsen. I 
vår studie har vi medvetet valt att inte ta hänsyn till denna aspekt då vårt intresse 
inte ligger i att kunna generalisera. Vi vill nå ett djup i intervjupersonernas 
subjektiva upplevelser och uppfattningar om dess omvärld och inte dra slutsatser 
om hur den objektiva världen är beskaffad. Detta förhållningssätt att endast 
studera uppfattningar och upplevelser kan dock medföra vissa risker. Forskaren 
kommer ofta nära intervjupersonerna, vilket i sig är positivt för att kunna sätta 
sig in i dennes position och se världen genom deras ögon. Men med detta följer 
risker att förlora objektiviteten, som således kan medföra att vi påverkar 
resultatet genom våra egna uppfattningar och förståelser vilket vidare leder till 
en lägre grad av trovärdighet (a.a.). Därför har vi som forskare i denna studie 
haft i åtanke att ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot våra egna uppfattningar.  
 
Då vi har en fenomenologisk metodansats har krav på oss som forskare ställts 
gällande att lägga vår förförståelse åt sidan. Detta för att som Thomassen (2007) 
beskriver kunna nå fenomenets essens utifrån intervjupersonernas subjektiva 
upplevelser och inte låta denna essens färgas av vår egna förförståelse. Som 
Larsson (2005) beskriver kan ett till fullo åsidosättande av den egna 
förförståelsen vara svårt, då vi själva är kvinnliga studenter har ett ännu större 
krav ställts på oss själva för att inte låta egna erfarenheter styra oss. Detta har 
gjorts genom diskussioner sinsemellan oss författare för att kontinuerligt genom 
arbetets gång försöka lägga den egna förförståelsen därhän. 
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Interpretativiska perspektivet som innefattar bland annat verstehen som Bryman 
(2008) menar på är ett förståelseinriktat synsätt som eftersträvar tolkning av 
sociala handlingar med avsikt i att komma fram till en kausal förklaring av 
individens handlingar kan ses som synonymt till hermeneutiken (Bryman, 
2008). Vilken också har en tolkande tradition och riktar sig till individers 
handlingar och beteenden (Thomassen, 2007). Gustavsson (2004) menar på att 
verkligheten måste namnges för att den ska förstås, där en förutsättning för 
individens samlevnad är språket som är förenat med individens livsvärld. Den 
symboliska interaktionismen förklarar hur interaktion och samspelet med andra 
formar individen samt hanteras genom tolkning (Fejes & Thornberg, 2015). 
Utifrån situationens betydelse agerar och handlar individen även därefter. 
Intresset i fenomenologin ligger istället i att förstå sociala fenomen utifrån 
individens perspektiv och beskriva olika livsvärldsmönster och därmed dess 
centrala essenser och på så vis hitta likheter i individens verklighet så som de 
upplever den (Kvale & Brinkman, 2014). Gustavsson (2004) poängterar att ett 
hermeneutiskt arbetssätt tillåter forskaren att dra slutsatser på ett djupare plan 
men detta medför att dessa tolkningar inte framöver kan göras om av andra 
forskare. Den förståelsen som framkommer av forskarens tolkningar är således 
bunden till den situation som studeras och vidare kan inte direkta antaganden 
utan bara spekulationer användas för att föreslå att det även skulle gälla i andra 
sammanhang (a.a.).  
 
Då vi eftersträvar att arbeta fenomenologiskt och med vår studie vill undersöka 
kvinnors subjektiva upplevelser, lämpar sig det fenomenologiska metodansatsen 
gällande vår förförståelse. Därigenom ställs  krav på oss som forskare att 
försöka bibehålla ett kritiskt förhållningssätt gentemot vår egna förförståelse och 
att minimera egna åsikter, då vi som forskare själva har erfarenhet av fenomenet 
vi studerar samt att vi själva tillhör målgruppen. Under hela processen har vi 
medvetandegjort vad som måste läggas åt sidan gällande vår egen förförståelse 
och ständigt diskuterat sinsemellan för att i den mån det har varit möjligt lägga 
förförståelsen åt sidan. Att lägga förförståelsen åt sidan upplevdes av oss 
problematiskt vid utformningen av intervjuguiden men genom nämnda dialog 
mellan oss kunde vi synliggöra när förförståelsen lyste igenom. 
 
Om vi hade använt oss av en hermeneutisk ansats, istället för den valda 
fenomenologiska, kunde vår förförståelse rimligtvis använts som en styrka vid 
analysarbetet, då vi själva som kvinnor har erfarenhet kring ämnet. Detta då den 
hermeneutiska ansatsen fordrar att framhålla sin förförståelse (Thurén, 2007). 
Då vi söker att finna intervjupersonernas subjektiva upplevelser valde vi en 
fenomenologisk ansats och la förförståelse därhän för att låta 
intervjupersonernas upplevelser vara i fokus. Vid analysen har denna 
förförståelse varit svår att lämna åt sidan. Att förförståelsen har varit tämligen 
svår att åsidosätta vid analysen kan även förstås utifrån att vi är bekanta med 
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kvinnorna i studien. Detta då vi sedan tidigare har haft viss vetskap om deras 
upplevelser och tankar, att därför bara fokusera på det som sägs i intervjuerna 
och inte läsa mellan raderna har i vissa hänseenden varit svårt. Men genom att i 
analysen lyfta intervjupersonernas citat samt föra dialoger sinsemellan har denna 
förförståelse i största möjliga mån lagts åt sidan. Att arbeta helt deduktivt istället 
för som vi har gjort, induktivt med inslag av deduktivt, kan tänkas vara svårt 
kopplat till vårt syfte med studien. Detta då vi har öppna frågeställningar för att i 
möjligaste mån fånga subjektiva upplevelser. Att ta riktning utifrån bestämda 
teorier, som vid ett deduktivt tillvägagångssätt, kan därför tänkas styra den 
insamlade empirin i en viss riktning (Patel & Davidsson, 2011). Således 
förmodar vi att de subjektiva upplevelserna av trygghet vid ett rent deduktivt 
tillvägagångssätt inte skulle kunna föda lika fritt då intervjufrågorna skulle 
kunna riktas till specifika upplevelser.  
	
Då urvalet är målstyrt och därav utifrån vår bekantskapskrets kan detta bidra till 
positiva effekter som ökad tillit. Denna tillit kan vi se som positiv i den 
bemärkelsen att det blir lättare att konversera och dividera kring det förmodade 
känsliga ämnet. Hade istället för oss obekanta intervjupersoner valts befarade vi 
att ämnet kunde erfaras som än mer känsligt och då vi lägger stor vikt vid att 
inte kränka någon valdes därför obekanta bort. Att istället genomföra intervjuer 
med bekanta till oss gör det lättare att tala om dessa djupa ämnen. Tilläggas bör 
att empirin sannolikt hade sett annorlunda ut om vi hade intervjuat personer som 
vi inte har en relation till. Dock förmodar vi att empirin skulle vara en annan 
oavsett, då vi undersöker subjektiva upplevelser, men val av personer som för 
oss vore obekanta tror vi emellertid skulle kunna minska tilliten och därigenom 
hämma empirins volym. Detta då intervjupersonerna eventuellt då kan förmodas 
känna sig mindre bekväma med att delge lika mycket information. Då vi 
intervjuat personer som för oss är bekanta har denna tillit vi förmodade, kunnat 
skönjas genom att intervjuerna har fått karaktären av ett samtal, där 
intervjupersonerna berättat intensivt och engagerat kring ämnet. Likaså tycktes 
samtliga intervjupersoner vid intervjuerna avslappnade samt visade en vilja av 
att tala om sina upplevelser kring ämnet.  
	
För att fånga intervjupersonernas subjektiva upplevelser och uppfattningar valde 
vi intervjuer som metod för insamling av data. Valet av intervjuer framför 
deltagande observation föll sig av att vi som forskare söker att förstå 
intervjupersonernas känslor och upplevelser som vi tror behöver artikuleras i 
ord. Dessutom tror vi som tidigare nämnt att en deltagande observation hade 
varit svår att applicera på det fenomen som vi vill studera, då vår närvaro skulle 
påverka intervjupersonernas kontext allt för mycket, som är av stor vikt för 
studiens syfte. Valet av intervjuform blev vidare semistrukturerad intervju, då 
möjligheten ges att under intervjuns gång kunna ställa följdfrågor till 
intervjupersonens svar som kan uppfattas som särskilt intressanta. (Gustavsson, 
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2004). En strukturerad intervju torde istället kunna hämma vår möjlighet att 
ställa följdfrågor och således skulle eventuell intressant information försummas. 
Då vi arbetar fenomenologiskt och söker en djupare förståelse av upplevelser 
med vår studie så anser vi att en semistrukturerad intervjuform gagnar oss. Vi 
har dessutom valt att utföra intervjuerna tillsammans, detta för att gemensamt 
efter intervjun kunna diskutera med varandra och således försöka stärka 
trovärdigheten i studien (Fejes & Thornberg, 2015). Likaså har vi arbetat 
induktivt med inslag av ett deduktivt tillvägagångssätt för att stärka 
trovärdigheten, detta för att inte rikta studien utifrån teori och tidigare forskning 
(Fejes & Thornberg, 2015). Genom att vi främst arbetar på ett induktivt plan är 
tolkning relevant utifrån det intervjupersonerna berättar. För att öka 
tillförlitligheten i studien har vi valt intervjupersoner som är lämpliga utifrån 
vårt syfte samt tagit hänsyn till att deras identitet skyddas. Denna tillförlitlighet 
ökar även genom att vi har använt oss av exakta beskrivningar utifrån 
transkriberingen blir dessa transparenta utifrån intervjupersonernas upplevelser 
(a.a.). Synen på verkligheten, den ontologiska utgångspunkten, som vi utgår 
ifrån är konstruktionism, vilken har styrt vårt val av teori som beskriver 
verkligheten som socialt konstruerad, men emellertid också i vår intervjuguide 
då vi efterfrågar upplevelser.  
	
Vi var också medvetna om att studien kunde uppfattas som av känslig karaktär 
för vissa intervjupersoner, därför har vi varit väldigt noga vad gäller att följa 
individskyddskravet och har utifrån respektive intervjuperson valt en passande 
och trygg plats för utförandet av intervjun. Fokusgrupper som insamlingsmetod 
fanns av oss inte heller fullständigt lämpliga på grund av, som tidigare nämnt, 
studiens eventuella känsliga karaktär. Dock även på grund av att vi vill undvika 
att respondenterna färgas av varandras åsikter, vilket vi tror kunde försvårat för 
oss vad gäller att fånga de subjektiva och egna upplevelserna. Dock lyfts frågor i 
intervjun rörande vad intervjupersonen tror att andra kvinnor upplever. Detta för 
att vid känsliga ämnen få fram upplevelser som ändå finns inneboende 
intervjupersonen men som eventuellt lättare kommer till ytan genom att 
intervjupersonen inte känner behovet av att referera till sig själv.    
 
Vid utförandet av intervjuerna ställde den ena av oss frågorna och kunde därav 
aktivt lyssna genom att vara observant, ständigt närvarande och ha ögonkontakt 
med intervjupersonen. Den andre av oss skötte anteckningar samt var beredd att 
flika in med relevanta uppföljningsfrågor om något behövde kompletteras. Att 
båda var närvarande var även givande då vi direkt efteråt kunde diskutera med 
varandra när intervjun fortfarande var färsk i minnet. En del av de frågor vi 
ställde behövde vi inte artikulera, då flera av intervjupersonerna tenderade att 
självmant spinna vidare från en fråga och själva besvara de frågor vi senare i vår 
intervjuguide ämnade att ställa. Vilket kändes som en bekräftelse på att vi lagt 
frågorna i en adekvat ordning samt att frågorna var relevanta och hade blivit 
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förstådda av intervjupersonerna. Under intervjuernas gång märkte vi inte av 
några reaktioner kring ämnet som känsligt, snarare anades en frustration över det 
som de berättade om samt ett engagemang gällande att ämnet är viktigt att prata 
om. Denna aspekt är relevant för oss då vi ville intervjua personer som har 
betydelse för studien. Detta torde kopplas till att personerna som deltog i studien 
valde att medverka av intresse beträffande studiens ämne vilket har genererat i 
resultat som täta beskrivningar. De personerna som tillfrågades men som valde 
att inte medverka, gjorde detta på grund av ointresse eller då de såg ämnet som 
mindre relevant.  
	

4. RESULTATANALYS  
Nästkommande kapitel är en resultatanalys där intervjupersonernas citat står i 
fokus och vidare analyseras med hjälp av vald teori och tidigare forskning.  

Upplevelser av trygghet - “att känna sig fri är trygghet”  
En övervägande del av intervjupersonerna upplever att trygghet är att vara “fri”. 
I citatet nedan beskrivs frihetens betydelse för att uppnå en trygghet och inte 
behöva känna sig begränsad: 

“Jag tänker mycket på att kunna vara sig själv, när jag tänker på trygghet. Jag tänker mycket 
på psykisk trygghet, kanske snarare än fysisk. Jag skulle nog säga att kunna leva sitt liv utan 
att känna sig begränsad av andra människor eller av normer som finns i samhället. Så trygghet 
att vara sig själv, är det första jag tänker på.” (3:1:13) 

Att känna en frihet vad gäller att få vara sig själv ses av majoriteten av 
intervjupersonerna som fundamentalt för att känna sig trygg. Att som individ 
ges utrymme att vara sig själv och “göra vad man vill” utan att behöva vara 
“rädd” eller “orolig”. Fri att inneha ett “handlingsutrymme” och inte begränsas 
av normer eller mötas av sanktioner från andra: 
	
“Ja men att känna sig fri tänker jag, att känna sig fri är trygghet. Känna att man kan vara så 
pass trygg att man har den här friheten att göra vad man vill utan att behöva tänka på att vara 
rädd till exempel. (...) Kunna göra vad jag vill utan att behöva vara rädd eller orolig, kunna 
känna mig trygg i olika situationer, kunna säga vad jag tycker, kunna göra vad jag vill.” 
(6:1:11) 
	
“Det är väl att man känner sig fri att vara sig själv och att man har handlingsutrymme, att man 
får uttrycka sig i de kontexter man befinner sig i. Och att man vet att man har människor som 
backar upp en där. (...) Att man kan uttrycka sig, i en trygg situation känner jag att man kan 
bli mer kreativ, för då handlar det inte bara om att man ska liksom överleva i den situationen 
utan man kan göra någonting mer än att bara, bara vara liksom.” (4:1:11, 4:1:20) 
	
Intervjupersonernas uttalanden kring tryggheten härrör från upplevelsen av att 
känna frihet kan ses i förhållande till den balansgång som Bauman (2002) 
uttrycker sig om. Där Bauman (2002) istället menar på att det är problematiskt 
att uppnå en koherens mellan trygghet och frihet. Detta då total frihet medför en 
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avsaknad av hinder och ramar vilket också medför ett risktagande för individen 
då hon är i behov av dessa för att uppnå trygghet. För att åstadkomma en total 
trygghet anser Bauman (2002) att individen har en fullständig avsaknad av frihet 
vilket går emot majoriteten av intervjupersonerna där upplevelsen av tryggheten 
beskrivs som ett tillstånd i beroende av frihet.  
	
Det framkommer också att den frihet, som flera av intervjupersonerna förenar 
med trygghet, är beroende av andra människor och samhället. Där frihet 
beskrivs som att inte vara “beroende” av andra människors agerande, att frihet är 
att inte behöva ”vara orolig” för andras agerande:  
	
“Att inte behöva känna rädsla. Att känna sig fri tänker jag. (...) Fri att inte vara beroende vilka 
andra, liksom av hur andra människor kommer agera. Hur andra människor kommer agera 
eventuellt mot mig. Det är ju en frihet att känna att man inte behöver vara orolig för det tänker 
jag.” (5:1:13) 
	
“När man försöker vara sig själv och inte accepteras av samhället generellt eller av enskilda 
individer, det tänker jag verkligen är otrygghet.” (3:2:39) 
	
Gällande otrygghet, så beskriver intervjupersonerna upplevelsen av otrygghet 
som ett tillstånd som framkallar känslor av “obehag”, “kaos” och “rädsla”: 
	
“Det är nog mycket obehag. Man vill ju bort från situationer där man inte känner sig trygg. 
Jag tänker mycket på att fly, att man vill bort. Den typen av känsla. Men också att otrygghet 
många gånger hänger ihop med rädsla att man liksom är rädd och obekväm i en situation för 
att man är otrygg. Så jag associerar nog otrygghet med både rädsla och obehag.” (3:2:45) 
	
“Otrygghet (tystnad) Kaos tänker jag. Drama. Att vara i en kontext där man inte vet vad 
människor kommer göra, när man umgås med oberäkneliga människor eller sådana som man 
inte förstår sig på” (4:2:30) 
 
Att intervjupersonerna upplever otrygghet som ett tillstånd till vilket andra 
individer har en inverkan, samt att upplevd otrygghet väcker känslor av 
exempelvis “obehag” och “kaos” kan kopplas till Giddens teoribildning 
ontologisk trygghet. Giddens (1991) beskriver ontologisk trygghet som ett 
omedvetet emotionellt tillstånd som upplevs och innehas av de flesta individer. 
Den ontologiska tryggheten främjar individers upplevelser av stabilitet och 
ordning och bidrar till att individen känner en inre trygghet samt känner sig 
trygg i sig själv oberoende om omgivningen förändras. Att det råder en koherens 
och ordning i händelser omkring individen är essentiellt för att en individ ska 
känna ontologisk trygghet. Individens egna handlingar samt omgivningens 
handlingar har en påverkan på den ontologiska tryggheten där de egna 
handlingarna behöver överensstämma med individens identitet samt att en tillit 
behöver finns gentemot att omgivningen ska handla efter bestämda 
beteendemönster (a.a.). Om individen börjar tvivla och uppleva en osäkerhet 
kring dess omgivning, som är grunden till individens identitet, tappar individen 
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förankring till jaget samt till sin omgivning och det skapas ett inre kaos då 
ingenting är tryggt och stabilt (Giddens, 1991). Därför är det viktigt att 
individens omgivning upprätthåller ett konsekvent beteende, för att skapa 
trygghet och skydda från ångest. Intervjupersonernas beskrivelser av otrygghet 
exemplifierar den ontologiska tryggheten genom upplevelsen av att kontexter 
som karaktäriseras av oberäknelighet skapar otrygghetskänslor samt att upplevd 
otrygghet väcker känslor av ”kaos” och ”obehag”.  
 
Flera av intervjupersonerna framhåller att närvaron av män har en inverkan på 
upplevelser av trygghet, som “ett hot som hänger över en”. Mäns beteenden och 
ageranden upplevs som oberäkneliga, “man vet inte vad män kommer göra”. 
Upplevelser av män som oberäkneliga bidrar vidare till ett medvetet undvikande 
av vissa kontexter för att främja tryggheten: 
  
“Jag tänker att mycket otrygghet är kopplat till män. Om man tittar på brottsstatistik så är det 
oftast män som utsätter andra för brott. När man tänker på trygghet kopplat till män, det är ett 
hot som hänger över en hela tiden på något sjukt sätt. Att man ska behöva gå runt och behöva 
vara rädd för att bli våldtagen, men också sexuella inviter och sexualiserat språk.” (3:7:233) 
	
“När jag pratar med mina vänner om det så säger ju vi det att en av anledningarna till att vi 
inte går på krogen är ju för att det inte går att dansa för att man känner sig inte trygg, det 
handlar det väl om egentligen för att man vet att det kommer vara män där och man vet inte 
vad män kommer göra.” (4:2:51) 
	
Att män har en inverkan på den upplevda tryggheten visar sig dessutom utifrån 
ytterligare ett perspektiv. Detta genom att flera av intervjupersonerna berättar 
om hur närvaron av män de har en relation med istället kan främja den upplevda 
tryggheten positivt, vilket exempelvis uttrycks som den ”manliga tryggheten”. 
En intervjuperson beskriver hur det är “i sällskap av män jag känner, som jag 
känner mig trygg” (5:2:38):  
	
“Sen tänker jag också såhär att män fungerar också som en slags sköld. Jag vet ju att om min 
sambo möter mig, då skyddar ju han mig. För risken är ju mindre att någon skulle ge sig på 
mig då.” (4:5:140) 
	
“När jag varit ensamstående, så är känslan en väldig otrygghet i sig. Men det är en stor 
skillnad nu när jag har fått en man och just ha den här, ja det låter dumt, men den här manliga 
tryggheten. Att känna sig trygg, skyddad och ha någon som alltid ställer upp och skulle göra 
allt i sin makt för att finnas där och skydda.” (1:2:43) 
	
Upplevelser av “den manliga tryggheten” och känslan av att mannen “skyddar” 
en som kvinna kan förklaras med Bourdieus (1999) och Hirdmans (2001) 
resonemang gällande hur individer gör skillnad på kön och vidare hur detta 
bidrar till synen på mannen som det starkare och beskyddande könet. Ett sätt för 
individen att begripliggöra sig omgivningen är enligt tillika Bourdieu (1999) och 
Hirdman (2001) att kategorisera ting, men även andra individer, i antonymer. 
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Genom att ställa saker och människor i kontrast till varandra kan individen 
synliggöra skillnader och således skapa ordning (Hirdman, 2001). Adjektiven 
ond- god, hög- låg och ovanpå- under, men även könen man och kvinna beskrivs 
som antonymer (Bourdieu 1999; Hirdman, 2001). Uppdelandet av kön i 
antonymer, som vidare tillskrivs olika egenskaper kan användas för att förklara 
synen på mannen som det starkare könet. Detta då den delen av antonyma 
begreppspar som är av mer dominerande karaktär appliceras på det manliga 
(Hirdman, 2001). Denna dominans som tillskrivs det manliga könet kan förklara 
hur män fungerar som en slags “sköld” mot andra män.  
	
Flera av kvinnorna upplever att känslor av trygghet inskränker på deras liv samt 
att deras kön är en bidragande faktor till detta. En intervjuperson upplever hur 
hon som kvinna känner att hon är “mer otrygg” och att hennes kön, snarare än 
den egna personen, påverkar upplevelser av trygghet. En annan uttrycker sig 
angående hur strategier kontrollerar och styr hennes liv samt hur dessa 
inskränker på hennes frihet. Dessa upplevelser accentueras i nedanstående citat: 
	
“Nu skulle jag säga att, jag är kvinna och det i sig bidrar till att jag är mer otrygg (...) Även 
om det finns en grundläggande otrygghet så är det sällan jag känner mig otrygg just för att jag 
är jag. Jag är utsatt för att jag är kvinna inte för att jag är jag.” (3:8:260) 
	
“Jag har ofta tänkt på det här när jag är ute och joggar exempelvis, då har jag konstaterat 
kring strategier, att det är mer inskränkande på min frihet och vad jag värdesätter i livet 
att  inte göra det [jogga] än att göra det. Händer någonting då har jag åtminstone levt mitt liv 
som jag vill. Jag vill inte låta det [strategier] styra eller kontrollera mitt liv i den jättehöga 
grad som det redan gör.” (6:4:126)  
  
Tidigare citerade intervjupersoner påvisar en medvetenhet rörande att de som 
kvinnor förväntas vara mer undergivna i samhället. Sistnämnda citatet motsätter 
sig de normer som kvinnor bör anpassa sig efter genom att trotsa dessa, för att 
då känna en frihet i att ha “levt mitt liv som jag vill”. Intervjupersonernas 
upplevelser av att som kvinna känna en minskad trygghet samt att detta 
kontrollerar deras liv går att föra till Björks (2013) beskrivelser om att män och 
kvinnors tillskrivs av samhället könsbestämda beteendenormer som de förväntas 
efterleva. Mannen förväntas vara mer auktoritär, viril och resolut och kvinnan 
förväntas vara mer undergiven, behagfull och ömsint. De binära motsatserna 
gällande beteenden kopplade till respektive kön kan ses som en produkt av de 
patriarkala strukturerna. Dessa könsbestämda beteendenormer begränsar 
individer i deras vardag samt försvårar friheten för respektive kön vad gäller 
identitetsskapande (a.a.).  
	

Trygghetsskapande - “Jag hade en liten gaffel i min jackficka”  
En intervjuperson säger i citatet nedan att hon redan i väldigt ung ålder upplevde 
ett behov av att använda sig av strategier för att stärka känslan av trygghet då 
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hon vistades i utomhusmiljöer under kvällstid. Hon beskriver vidare att hon 
hade en gaffel i jackfickan för att kunna skydda sig mot eventuella överfall: 
	
“Jag minns när jag var tretton år, då vet jag att jag hade en liten gaffel i min jackficka för då 
tänkte jag att om det kommer någon så kan jag liksom sticka den med den här.” (4:3:86) 
	
Att använda sig av strategier för att undvika eller skydda sig vid ett överfall är 
något som samtliga intervjupersoner ger uttryck för. En intervjuperson beskriver 
strategier som att “skapa sin egen trygghet” (3:6:207). Majoriteten av 
intervjupersonerna beskriver att de använder olika strategier: 
	
“Alltså jag har ju gjort de här klassiska typ gå med nycklarna i handen, låtsas prata i telefon.” 
(3:3:107)  
 
“Jag brukar ju ha nycklarna i handen ifall att någon skulle attackera en och min syster brukar 
ha liksom 112 uppe på mobilen ifall att något händer när hon går hem.” (8:4:97) 
	
Utöver dessa strategier beskriver ytterligare en intervjuperson hur hon har 
övervägt att klä ut sig till kille för att påverka hennes upplevelser kring trygghet. 
Hon beskriver hur hennes yttre har en påverkan på hennes inre känsla då hon är 
medveten om hennes utsatthet. Vidare trycker hon på att detta inte är någon 
extrem åtgärd utan en metod för bli mindre utsatt när hon är ute och springer i 
skogen: 
	
 “Jag tycker ju om att springa i skogen och då har jag funderat på att klä ut mig till kille bara 
för att jag ska känna mig tryggare. Jag tänker ingenting extremt utan gömma håret så att det 
inte syns och kanske ha lösare kläder. Det känns som att när det syns att man är tjej så blir 
man mer utsatt. Att mitt yttre påverkar min inre känsla, på grund av att jag vet att man som 
tjej är utsatt.” (6:3:69) 
	
Majoriteten av intervjupersonerna menar på att strategier för att försöka skapa 
en trygghetskänsla ofta används i de kontexter där de vistas ensamma utomhus 
under kvällstid eller när det är mörkt ute. I likhet med resultaten från Fisher & 
Sloans (2013) studie angående kvinnors rädsla för överfall samt specifika 
strategier som kan tillämpas för att skydda sig och därmed känna sig tryggare. 
Studien tyder på att de kvinnor som upplever större rädsla inför att vistas 
utomhus under kvällstid försöker undvika att vistas ensam samt använder sig av 
brottspreventiva åtgärder. Genom att exempelvis bära med sig sina nycklar i 
handen eller klä ut sig till kille kunde detta tendera till att kvinnorna upplevde 
skydd och därmed kände sig mer trygga i den aktuella situationen (a.a.). Utöver 
användandet av strategier så framkommer i intervjusvaren att personerna 
granskar och gör en riskbedömning av omgivningen: 
	
”Ibland, när jag har går hem sent på kvällarna och det kommer en bil som kör sakta, om jag 
då tittar in i framrutan och ser att det är en kvinna så pustar jag ut och känner ”gud så skönt att 
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en kvinna är ute och åker här”. Om det är en man däremot, då får jag halvt panik och börjar 
genast tänka på vilka omvägar jag ska ta” (8:5:139) 
	
“Man granskar ju människor som man ser och man har en stereotyp som jag tänker ser mer 
misstänksam ut än andra. Exempelvis om en man går med en hund, kan jag uppleva det som 
mindre otryggt för det känns som att om han har en hund är han omhändertagande, han 
känner empati, mindre risk för psykodrag. Men jag tänker inte så om kvinnor alls.“ (6:4:98) 
	
Utifrån ovan nämnda citat kan skönjas att intervjupersonerna tolkar sin 
omgivning och granskar personer de möter och därigenom registrerar om det 
förekommer några direkta hot. Om en man är ute och går med en hund upplever 
en intervjuperson detta som mindre otryggt, då hon tolkar detta som att 
individen då känner “empati” för andra människor samt att risken för 
“psykodrag” minskar. Upplevelser av otrygghet framgår av de båda citaten när 
de vistas i kontexter där möten med män förekommer. Sistnämnda citatet 
beskriver hur hon bedömer människor utifrån kön för att avgöra huruvida 
personen är ett hot för henne. I mötet med en man beskrivs den påföljande 
känslan som en tillstånd av “halvt panik” medan istället vetskapen om att en 
kvinna är i närheten snarare väcker känslor av att kunna pusta ut.  
	
Den riskbedömning av omgivningen som intervjupersonerna beskriver kan 
förklaras med Goffmans (2010) begrepp umwelt som redogör för hur individen 
granskar sin omgivning. Likt djuren, som innehar olika nivåer av mottaglighet 
för stimuli där vissa arter reagerar till olika händelser i dess omvärld, är även 
individen medveten kring hoten i sin omgivning. Vidare menar Goffman (2010) 
att det alltid existerar oundvikliga risker samt att individen alltid är medveten 
om dessa. Individen är hela tiden beroende av att få sin värld eller umwelt 
bekräftad men även att få den reproducerad av andra individer. Umwelt blir i sin 
tur en skyddande hinna för individen som ständigt är medveten om sina risker. 
Genom att strukturera olika händelser och koppla  till situationer där eventuella 
faror och risker kan uppstå drar individen slutsatser kring hur omfattande hotet 
är (a.a.). Detta kan ses som något intervjupersoner tillämpar, då de är medvetna 
om att situationer där de vistas ensamma innebär en risk läser de omgående av 
situationen för att bedöma hur stort hotet är.  
	
Många av intervjupersonerna uttrycker även en sorts strategi i form av att 
försäkra sig om att deras väninnor är trygga. Att man stämmer av med sina 
vänner ifall de har kommit fram till sin destination tryggt upplevs som ett till 
viss del “inbyggt” beteende. Detta tycks vara något som de inte reflekterar så 
mycket kring då det är något de gör “genom automatik”. De beskriver 
strategierna som att man försöker skapa en uppsikt gentemot sina vänner genom 
att hela tiden ha kontakt exempelvis genom telefon. Denna typ av strategi som 
används sträcker sig längre än den enskilda individen. Det torde kunna tolkas 
som en delad trygghet kvinnor emellan då den appliceras på andra och inte bara 
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sig själv. Utifrån intervjupersonernas egna förförståelse kan ett ansvar gentemot 
sina väninnor förekomma för att på så vis kunna stärka sin egna upplevda 
trygghet: 
	
“Så har det alltid varit med vänner att man har alltid kollat av med alla om hur de kommer 
hem. Så indirekt fast man inte säger att nu ska vi prata säkerhet, så gör man det utan att man 
tänker på det, det är liksom inbyggt lite. Att man bryr sig om, och ringer till varandra när man 
kommit fram och skickar meddelande när du kommit hem. Så jag tror att det är mycket som 
man inte tänker på som man gör genom automatik” (1:5:136) 
	
Strategierna som redogörs för av intervjupersonerna tycks härröra från flera håll 
i samhället, från polisens uppmaningar till allmänna påbud om strategier för 
kvinnor att följa. De strategier som av polisen förespråkas upplevs av 
nedanstående intervjuperson som “patetiskt” då hon upplever att ansvaret läggs 
över på offret. De råd som enligt intervjupersonen är allmänt kända, som 
exempelvis att en som kvinna inte ska gå ensam, upplever hon som något man 
får “höra hela tiden” och inte ifrågasätter då det är en “basic strategi”:  
	
“Jag vet inte, men det här med att lyssna på musik, det har ju poliser gått ut med i tidigare fall. 
“Ah lyssna inte på musik som tjej”. Jag tycker det är patetiskt råd, för det är ju inte offren 
man ska prata med utan de som begår brotten. Men det kan jag tänka på ibland, att jag tar ut 
ena hörluren för att jag ska bli mer medveten om min omgivning. (...) En basic strategi är att 
inte vara själv, och inte gå själv på kvällen. Det får man väl höra hela tiden, och det försöker 
man ju undvika. Det är en strategi som man får höra från alla i princip. (...) Det är ett råd man 
inte ifrågasätter, att inte gå hem ensam som tjej.” (6:5:134)  
	
Intervjupersonerna beskriver strategier samt uppmaningar till beteenden, dessa 
uppmaningar menar de alltid har funnits där men även att denna norm ständigt 
har förekommit. Den norm som personerna beskriver har funnits där och som är 
inbyggt i deras tankesätt kan ses i förhållande till de patriarkala strukturerna som 
Bourdieu (1999) påstår genomsyrar samhället. Strukturerna förklaras som att det 
föreligger en reproduktion av mannen som dominerande då individens tankesätt 
är en produkt av dessa strukturer. Likt intervjupersonerna menar Bourdieu 
(1999) att detta tankeschema angående strategier känns självfallen i den 
meningen att de inte ifrågasätts men även att dessa mansdominerade 
strukturerna är självklara. Detta både utifrån de dominerande och de som 
dominerar vilket också bidrar till svårigheter att upptäcka dessa strukturer. 
	
I nedanstående citat beskrivs mannen som norm, där kvinnan förväntas “serva 
mannen” och “underordna” sig mannen men även förväntas vara nöjd med den 
situationen. Vidare berättar hon att de negativa beteenden som rör mannen 
förklaras bort för att “mannen är man”. Hon menar på att spelreglerna ligger hos 
mannen samt att deras beteenden nonchaleras bort eftersom handlingarna 
legitimeras av samhället:  
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“Ja men framförallt att männen ges mer utrymme att ge sina röster hörda och att det är på 
mäns villkor. Jag tänker att mycket är med manlighet och manligt beteende som norm, så jag 
tycker man ser det oavsett om det handlar om sexualbrottsdomar, att det förklaras bort för att 
mannen är man, mer eller mindre.(...) Det som som att på alla plan så förväntas kvinnan serva 
mannen och underordna sig mannen och vara nöjd med det. Det finns ju vart man än tittar 
tecken på att män har en högre position i samhället tycker jag.”(3:11:378) 
	
“ (...) I och med att samhället ser ut som det gör så är man på något sätt redan underordnad 
som kvinna, just bara för att man är kvinna tänker jag. Män och män är ju redan på samma 
nivå oavsett vart de börjar diskussionen eller om det är någon form av konflikt, de har ju 
iallafall samma utgångsläge. På något sätt blir det alltid att kvinnan är i underläge.” (3:8:246) 
	
Mannen som norm menar Hirdman (2001) har sin grogrund i bland annat den 
kristna tron där mannen är människan som skapades av Gud. Historiskt och i 
nutid gestaltas mannen både verbalt och skriftligt som människan. Att vara man 
och normbärare innebär att ständigt leva upp till förpliktelser och ansvar men 
också förses med privilegier. Kvinnan som underordnad ser istället Bourdieu 
(1993) utifrån sitt begrepp könshabitus, där manligt respektive kvinnligt ses som 
socialt konstruerat. Utifrån detta har kvinnan fått rollen som avvikande i 
jämförelse med den manliga normen. Bourdieu (1993) menar även att individens 
världsbild kretsar kring de konstruerade könen och därmed också utifrån de 
androcentriska strukturerna i samhället. Det inristade könshabitus som individen 
besitter bidrar till att mannens handlingar legitimeras och nästintill osynliggörs. 
Dessa strukturer blir således svåra att bryta och på så vis reproduceras 
underordningen av kvinnan som kön då den är svåröverskådlig och som 
Bourdieu (1993) skriver, den bara är. En problematik som även upplevs av 
intervjupersonen då hon uttrycker att män i relation till andra män kan föra 
diskussioner utifrån “samma nivå” jämfört med en kvinna som alltid får starta 
en diskussion i “underläge” just för att hon “är kvinna”.  
 
Kvinnans ansvar - “kvinnor håll er inne!” 
En intervjuperson beskriver hur hon på många plan upplever att omgivningen 
uppmanar till beteenden med avseende att kvinnan ansvarar för sin egna 
trygghet: 
  
“Alltså om man tänker på det här med Hagamannen, då var det liksom “kvinnor håll er inne!” 
Jag vet att det var några år sen, då lanserade de någon trosa som man bara kunde öppna med 
en nyckel. Det blir på något vis liksom, ytterligheter på det här att det ligger hos kvinnan. Här 
har du en våldtäktstrosa som du kan ta på dig liksom.” (4:5:149) 
	
I flera av citaten påvisar intervjupersonerna dessa upplevelser av att ansvaret för 
att upprätthålla sin trygghet, men även att skydda sin integritet, ligger på dem 
själva samt att denna ansvarsförskjutning är något som understöds av 
omgivningen. Genom att omgivningen premierar kvinnor att ändra sitt beteende 
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samt använda strategier upplevs ansvaret ligga hos kvinnorna snarare än att se 
till mannens handlande:  
	
“Sen vet jag ju folk som har gått på självförsvarskurser, alltså egentligen med syfte att kunna 
försvara sig om de skulle bli attackerade. Det är klart att det kan vara positivt men det blir 
återigen det här att fokuset ligger på att vi kvinnor ska kunna försvara oss istället för att 
männen inte ska attackera oss.” (3:5:186) 
	
”Sen man var liten har man ju fått höra från ens föräldrar ”gå inte själv” eller ”prata inte med 
snuskgubbar”. Det är ju alltid snuskgubbar man ska akta sig för, man har ju aldrig hört att 
man ska akta sig för snusktanter.” (8:3:93) 
	
“Man har fått höra från mamma och andra vuxna, att du ska inte gå ensam (...) Om man 
tänker från det att man var liten, så var det ju att man inte skulle följa med fula gubbar hem 
liksom. (...) Gå inte ensam på de där ställena, se till att inte ha för kort kjol. De här små 
kommentarerna tror jag gjort mycket med en, liksom när man var tonåring och de sa ska du ha 
sådär urringat på dig” (4:4:97) 
 
Intervjupersonerna beskriver att omgivningen främjar strategier som ett ansvar 
som ligger hos kvinnan där de används för att undvika att bli överfallna av män. 
Detta beskrivs vidare som något de fått lära sig i ung ålder av sin omgivning 
samt i deras uppväxt, en intervjuperson beskriver hur hon sedan hon var liten 
fått höra att hon ska akta sig för “snuskgubbar”. Citaten ovan kan ses i likhet 
med resultatet i studien av Mellgren et. al., (2017), där flera av de undersökta 
kvinnorna beskrev att de blivit utsatta för sexuella trakasserier och vidare 
framställde sin egen skuld och ansvar i händelsen. Därmed eftersträvade de ett 
mindre feminint intryck för att undvika eventuella framtida sexualbrott. 
Bourdieu (1999) menar att socialisationen bidrar med är fostran till värderingar, 
språk, beteenden samt livsstilar som kännetecknar den specifika situationen. 
Detta benämner Bourdieu (1999) vidare för habitus vilket är ett sätt att vägleda 
samt anpassa sitt beteende så individen inrättar sig till den gällande situationen. 
Genom sitt nedärvda habitus samt socialisationens påverkan tilldelas individen 
en uppfattningsförmåga kring vad som är rätt och fel och vad som i vissa 
situationer är mer eller mindre passande (a.a.).  
	
Att kvinnorna upplever att de redan från en ung ålder socialiseras in i att akta sig 
för män kan förklaras med Björks (2013) argumentationer gällande hur männen 
förväntas vara mer auktoritära i förhållande till kvinnan som snarare ses som 
undergiven och behagfull. När kvinnor gestaltas som en homogen grupp, vars 
egenskaper förväntas vara enhetliga, så erhåller kvinnan sämre förhållande till 
makt än männen. Likaså kvinnors förhållande till sina egna kroppar i jämförelse 
med männen till sina (a.a.). Campbell (2005) förklarar att strategier reproduceras 
genom forskning och litteratur vilket bidrar till att bilden av att sexuella överfall 
ses som ett varaktigt tillstånd i individens verklighet. Kvinnan som uppmuntras 
till att använda sig av strategier understödjer synen på mannen som förövaren. 
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Detta reproducerar även det egna könet som det försvarslösa och sårbara som i 
sin tur måste skydda sig mot mannen (Campbell, 2005). Dessa patriarkala 
tankescheman kan ses i förhållande till begreppet habitus och genom att 
förvärva dessa patriarkala strukturer genom explicit och implicit inlärning blir 
detta en produkt av individens livserfarenheter (Bourdieu, 1999). Den 
maktfördelning som Björk (2013) resonerar kring kan föras till de upplevelser 
som nedanstående citat uttrycker, att hon känner ett behov av att ljuga om att 
hon har pojkvän när män närmar sig henne. Hon upplever att hennes nej ”inte 
väger lika tungt” men att “män respekterar andra män”: 
	
“(...) Sagt till killar på krogen att, nej jag har pojkvän, för att undvika en konfrontation när 
man känner att någon kanske har varit för på. (...) Men det här är ju sånt som man fick lära sig 
ganska tidigt, så här undviker du att bli våldtagen. (...) Det är troligtvis någon slags tanke om 
att män respekterar andra män, liksom, om han tror att jag har pojkvän vill han inte gå på mig 
för att han vill inte riskera att en annan man blir arg på honom. Men att jag säger nej, det 
kanske inte väger lika tungt.” (3:3:107, 3:3:134) 
	
Kvinnornas habitus gällande att akta sig för män förvärvas genom deras 
livserfarenheter och uppfostran utifrån flera sammanhang, däribland familj och 
omgivning. Som en av intervjupersonerna uttrycker det: “Kvinnor genom alla 
tider har ju haft det såhär, så det är väl bara life advice som man skickar vidare.” 
(8:3:86). 
	
De tidigare nämnda strategierna uttrycker intervjupersonerna bör följas, om de 
inte följs upplever kvinnorna sanktioner i form av ett skuldbeläggande. Flera av 
intervjupersonerna uppger dessa känslor av att som kvinna befara ett 
skuldbeläggande från omgivningen vid händelse av överfall eller sexuella 
trakasserier. Att man som kvinna uppmanas att göra allt man kan för att inte bli 
“ifrågasatt”:  
 
“Normen är väl lite så att man inte ska gå själv i en mörk park exempelvis. Det är väl ganska 
standard, gör inte det! Det är som att, då får du skylla dig själv om det händer dig något.” 
(2:4:98) 
	
“Hur man behandlas ifall man har blivit utsatt för något övergrepp eller så, det är lite såhär, en 
vägvisare för hur man ser på det när kvinnor blir utsatta (...) Det lastas över på en själv. Man 
uppmanas till att verkligen göra allt man kan för att inte kunna bli ifrågasatt.” (5:4:97) 
	
Upplevelserna av att som kvinna förvänta sig ett skuldbeläggande från 
omgivningen vid ett överfall, där man inte har följt de anvisade normerna och 
strategierna, kan föras till Campbells (2005) tankegångar. Campbell (2005) 
lyfter problematiken som intervjupersonerna resonerar kring genom att belysa 
att kvinnor som utsatts för överfall eller blivit sexuellt trakasserade tenderar att 
mötas av ett skuldbeläggande från omgivningen. Ett skuldbeläggande som 
gestaltas utifrån bedömningar om huruvida offrets eget beteende är att beskylla 
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för händelsen (Campbell, 2005). Detta skuldbeläggande från omgivningen 
menar Campbell (2005) skapar diskurser som i sin tur, likt skrämselpropaganda, 
uppmanar andra kvinnor till att följa könsnormer vad gäller beteenden för 
kvinnor. Vidare får detta reproducerande av normer konsekvensen att kvinnor 
uppmålas som det svagare könet och således försvårar detta friheten gällande 
identitetsskapande för kvinnor (a.a.).  
	
En av intervjupersonerna beskriver att kampanjen Metoo som kollektiv 
gemenskap bidragit till att med hjälp av varandra kunna minska på “skammen” 
och “skulden” för de som har blivit utsatta för sexuella trakasserier. Kampanjen 
upplevs av en annan intervjuperson ha bidragit med en betryggande atmosfär för 
kvinnor att delge sina upplevelser och med hjälp av varandra förstå att man som 
utsatt ”inte är ensam”: 
 
“Jag tror att de flesta, men jag kan ju vara färgad av min egen kontext, men de flesta ser den 
[Metoo-kampanjen] nog ändå som positiv då kvinnor träder fram nu och använder varandra 
för att minska på skammen och skulden som man känner, att liksom kollektivt så blir inte 
skulden lika stor för det är så många andra som har varit med om det [sexuella trakasserier].” 
(4:7:197) 
	
“Jag tror verkligen Metoo kan bidra till att folk vågar prata om sexuella övergrepp och att folk 
förstår att man är inte är ensam. Det är så lätt att lägga all skuld på sig själv, “jag borde inte ha 
gjort det här och jag borde inte varit på den här platsen osv”. Men det händer alla och då är 
det inte jag som har gjort fel och jag tror det är det viktigaste som Metoo kan bidra med.” 
(3:9:291) 
	
Mellgren et al. (2017) presenterade en utmärkande och genomgående 
uppfattning hos kvinnorna i deras studie, nämligen upplevelsen av att sexuella 
trakasserier inte togs på allvar av samhället. Kvinnorna i studien upplevde att 
samhället inte uppmärksammade sexuella trakasserier utan att dessa företeelser 
snarare hade blivit normaliserade (a.a.). I vår studie lyfts denna problematik och 
en intervjuperson uppvisar känslor av att Metoo fungerar likt en 
sammanslutning där man “vågar” prata om sexuella övergrepp. En annan aspekt 
som lyfts fram av intervjupersonerna är upplevelsen av att män inte tycks 
uppmärksamma de problem som Metoo-kampanjen fört på tal samt att män 
tenderar att uppvisa negativa reaktioner: 
	
“Någonting som den [Metoo-kampanjen] också visar som är väldigt intressant är ju tystnaden 
från män. Det som inte sägs spelar ju också väldigt stor roll. Varför är män så tysta?” 
(4:7:184) 
	
“Jag känner att männen inte riktigt har tagit det till sig och det är ju det som är problemet (...) 
Snarare har man sett reaktioner som “ får man inte ens flörta med tjejer nu längre”. Jag tänker 
ju, så länge vi inte når killarna ordentligt så kommer det fortfarande vara svårt att få till 
förändringar.” (3:9:302) 
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Den tystnad som en intervjuperson upplever från männens sida illustreras i 
Kimmels (2009) antagande att det råder en tystnadskultur bland unga män. 
Denna tystnadskultur fungerar likt ett delat samförstånd där män skyddar 
varandra genom att inte inbegripa eller artikulera sig vid bevittnandet av 
sexuella trakasserier av andra män (Kimmel, 2009). 
	

Språket - “boys will be boys” 
I nästkommande citat beskriver intervjupersonen hur språket har en påverkande 
effekt när det kommer till hur vi reproducerar distinktionen kring det vi ser som 
manligt och kvinnligt: 
	
“Språket är ju en jättestor del. Liksom hur pratar vi om män och kvinnor. Mannen knullar, en 
kvinna blir knullad.” (4:9:275) 
	
“Vilken stake du har, men gud vilken pussy du är. Det säger så mycket om hur vi ser på kön. 
Men det här att känna sig liten, mindre värd och att behöva kämpa, den känslan har man ju 
haft sen man var liten.” (4:9:278) 
	
Intervjupersonen uttrycker sig genom att säga att mannen “knullar” och kvinnan 
“blir knullad” därför ses detta som att mannen är den som har den dominerande 
rollen och kvinnan tilldelas rollen som blir dominerad. Detta kan ses utifrån att 
kvinnor görs och män gör, som Hirdman (2001) argumenterar för. “Liksom alla 
de där meningarna gör att man reproducerar det beteendet, det språkbruket förs 
vidare.” (4:6:160). Med detta menar intervjupersonen att detta sätt att prata 
bidrar till den androcentriska strukturen som Butler (1999) syftar till är socialt 
konstruerad där handlingar i egenskap av språket bidrar till att könen formas. 
Den sociala konstruktionen av genus gestaltas av samt gestaltar män respektive 
kvinnor. Vidare beskrivs kön som ett fenomen som blir till diskursivt och 
därigenom förnimmas. Följaktligen ses definitionen av kön som något som 
uppkommit och skapats genom språket och bör därför också bara ses som en 
språklig definition. De utmärkande egenskaperna som tillskrivs respektive kön 
bidrar enligt Butler (1999) således till socialt konstruerade beteenden och därav 
förklaras inte handlingarna genom biologin. Butler (1999) i likhet med 
intervjupersonen anser på att språket är “en jättestor del” om hur vi ser på könen 
där kvinnan uppfattas som den underordnade.  
	
”Jävla hora används ju mycket som skällsord, men ingen säger ju jävla gigolo som är en 
prostituerad man. Det betyder ju samma sak men ingen använder den manliga benämningen 
som skällsord, det är ju det kvinnliga som gör det värre som skällsord”(7:5:101) 
	
Intervjupersonen beskriver hennes upplevelser kring hur skällsord används. Ord 
som är kopplade till det kvinnliga könet som “hora” upplevs tillämpas i större 
utsträckning samt beskrivs som “värre” än “gigolo” som är den manliga 
benämningen. Dessa beskrivelser av kön anser Campbell (2005) bidrar till våra 
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uppfattningar kring könsskillnader där mannen uppmålas som farlig och stark 
och kvinnan som utsatt. Detta i sin tur kan vara en faktor kring varför skällsord 
med kvinnlig association upplevs enligt intervjupersonen vara värre.  
	
“Det är ju ingen som säger till sin pojke, tänker jag liksom, att nu ska du inte gå ut och våldta 
utan det är ju jag och min syster som har fått höra i princip att nu ska ni inte bli våldtagna 
ikväll.” (4:4:109) 
	
Ovannämnda intervjuperson beskriver att pojkar inte möter samma kommentarer 
kring våldtäkt som hon som tjej. Intervjupersonen upplever att språket till tjejer 
respektive killar skiljer sig åt i den bemärkelsen att killar inte blir uppmanade att 
“inte gå ut och våldta” där istället hon och hennes syster mottagit uppmaningar 
om att inte bli våldtagen. Thornhill och Palmer (2000) uttrycker att kvinnor bör 
vidta diverse åtgärder för att skydda sig mot våldtäkt, vilket kan förklara 
uppmaningar genom språket. Vidare beskrivs våldtäkt som fenomen både som 
oundvikligt samt naturligt i den bemärkelsen att män har en inneboende drift att 
reproducera sig (a.a.). Detta är ett exempel på det Campbell (2005) menar då 
hon argumenterar för att våldsförebyggande litteratur och forskning som 
förespråkar strategier för kvinnor som skydd mot överfall bidrar till att synen på 
överfall ses som ett permanent tillstånd av verklighet.  
	
Nästkommande citat beskriver hur intervjupersonen upplever att hon sedan 
förskoleålder har fått höra bortförklarande kommentarer kring killars beteende. 
Kommentaren “boys will be boys” syftar till att pojkars handlingar legitimeras 
för att de är pojkar:  
	
“Det här med att boys will be boys som man också har fått höra sen förskola och upp i 
åldrarna.” (3:6:209) 
	

Kvinnor som trygghet - “jag har aldrig känt mig hotad av en kvinna” 
Utifrån flera av intervjupersonernas svar tycks upplevelser av otrygghet i mötet 
med andra människor vara beroende av kön, där den otrygghet som väcks i 
mötet med män inte alls väcks i mötet med andra kvinnor:  
	
“Trygghet och otrygghet är ju för mig mycket om sociala situationer och det finns ju väldigt 
få tillfällen då jag känner mig otrygg när jag är med kvinnor, jag har ju aldrig känt mig hotad 
av en kvinna. Men däremot så finns det ju desto fler gånger som jag har känt mig otrygg i 
närheten av män. Med både okända män och män som jag känner, att det finns en större 
oberäknelighet där” (4:6:167) 
	
“Det är ju en fysisk skillnad men sen finns det ju en anledning till att man är rädd för män, för 
att män i vissa sammanhang förväntas bete sig på ett visst sätt tänker jag. Och därför finns det 
ju en oro. Jag har ju liksom aldrig hört om någon som är rädd för kvinnor som går i grupp, 
oavsett hur bitiga de [kvinnorna] än är (skratt).” (5:7:171) 
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Att intervjupersonerna upplever otrygghet som något könsbetingat i mötet med 
andra människor kan förklaras med att kulturen och samhället som vi verkar i 
enligt Björk (2013) definierar människor utifrån dess fysiska kön. Vidare tolkas 
individens handlingar och beteenden utifrån könet. Då vi lever i en kultur som 
delar in individer efter kön, så definierar vidare könet för omgivningen vem 
individen är. Definitioner där män förväntas vara mer kraftfulla och auktoritära 
och kvinnors beteendeförväntningar karaktäriseras av undergivenhet och 
ömsinthet (a.a.). 

Att otrygghetskänslor främjas i sällskap av män tycks av nedanstående 
intervjupersonens svar vara något som upplevs som ett delat fenomen: 

“Jag tror alla kvinnor upplever att dom är mer otrygga i mäns sällskap än med kvinnors. Jag 
har väldigt svårt att tro att det är någon kvinna som inte tänker så. Sen tror jag att även män är 
mer otrygga i andra mäns sällskap.” (3:7:241)  
	
Ovannämnda intervjupersonens upplevelse av att kvinnor känner sig mer 
“otrygga” i mäns sällskap kan dras till de argument Björk (2013) proponerar. Att 
män har mer makt och att kvinnan förväntas vara undergiven mannen förklarar 
Björk (2013) med att det genom historien ständigt har funnits en strävan efter att 
legitimera kvinnans underordnade position i samhället med biologiska och 
naturliga orsaker. Den patriarkala kulturen som vi än idag verkar i, har resulterat 
i att det än idag i vår kultur framhålls att det finns en naturlig kvinnlighet, att 
stereotypiskt kvinnliga attribut torde vara något inneboende hos kvinnor. När 
kvinnor framställs som en homogen grupp som förväntas ha samma egenskaper, 
bidrar detta till kvinnors sämre förhållande till makt än männens (a.a.). 
	
Upplevelser av rädsla för överfall som något könsbetingat beskriver 
intervjupersonerna då de uppger att rädslan för överfall tenderar att gälla rädslan 
för att bli överfallen av män, “man vet ju att det är män som överfaller kvinnor” 
(2:4:109): 
	
”(...) Han [sambo] utgår ifrån att han kan skydda sig själv och jag utgår ifrån att jag inte kan 
skydda mig själv om jag blir överfallen. Han utgår väl också ifrån att han inte ska bli 
våldtagen och jag utgår väl ifrån att jag ska bli våldtagen, där är väl den stora skillnaden 
mellan oss.” (1:6:186)  
	
“Ja, det ligger på vårat ansvar att inte bli våldtagna när vi går ut. Lite så känns det ju. Så dels 
från familjen men också mycket så från populärkultur, tidningar, film. Hur många gånger har 
man inte sett den här våldtäktsscenen spelas upp i en film eller serie. En kvinna går ut själv 
och så kommer någon och hoppar på henne, den scenen kan man ju, även om man själv aldrig 
har varit med om det så vet man ju hur det ser ut.” (4:4:115) 
	
Föregående citat påvisar att dessa kvinnor upplever att de finns en inneboende 
känsla av medvetenhet gällande riskerna för överfall och våldtäkt samt att denna 
medvetenhet beror på att de är kvinnor. Denna medvetenhet medför både 
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känslor av att som kvinna leva med risken för överfall som överhängande samt 
att som kvinna uppleva ett ansvar att akta sig för överfall. Att intervjupersonerna 
upplever rädsla gällande överfall som något könsbetingat kan förklaras utifrån 
Campbells (2005) argumentationer gällande att de beskrivelser av kön som kan 
skönjas i bland annat populärkultur torde bidra till att skapa uppfattningar av 
könsskillnader. Könsskillnader där kvinnan beskrivs som det svagare könet och 
mannen visualiseras som farlig och stark. Dessa fiktiva konstruktioner ses inte 
sällan i både filmer och berättelser som speglar relationen mellan gärningsman 
och offer (a.a.). 
  
Patriarkatet - “de som förnekar att vi lever i ett patriarkat lever i en 
drömvärld”  
Samtliga av intervjupersonerna upplever att de lever i ett patriarkalt samhälle, 
om än att de i olika grad upplever dessa strukturer. Nedanstående citat påvisar 
en stark övertygelse gällande att samhället vi verkar i är av patriarkal karaktär 
och menar att de som förnekar detta lever i en “drömvärld”: 
	
“Ja, ja jag tänker att de som förnekar att vi lever i ett patriarkat lever i en drömvärld. Alltså då 
har man bott under en sten.” (4:9:285) 
	
Ett tema som har visat sig genom flera av kvinnornas upplevelser är att den 
frihet som de beskriver som trygghet begränsas av det patriarkala samhället. Att 
omgivningen inverkar på friheten accentueras i en kvinnas beskrivning 
beträffande hur hon upplever att det patriarkala samhället har “format” henne 
både vad gäller personlighet och intressen. Vidare beskriver en intervjuperson 
att hon upplever det som “frustrerande” att trygghet har med kön att göra: 
	
”Det patriarkala samhället har ju format en något enormt, allt från ens personlighet till ens 
intressen till ens val man har gjort beror ju mycket på andra. Ingen människa är ju en ö” 
(8:7:234) 
	
“Jag tycker bara att det är så synd att kvinnor känner så som de gör, att det är så könsuppdelat, 
att trygghet har med kön att göra. Det är så frustrerande som kvinna att veta att det är så.” 
(5:8:195)  
	
En av intervjupersonernas beskrivning gällande upplevelsen av att hon har 
formats av det patriarkala samhället kan kopplas till Björks (2013) 
argumentationer gällande den patriarkala strukturens påverkan på individen. 
Den patriarkala strukturen, som Björk (2013) menar att vi verkar i, innebär att 
av omgivningen bli definierad utifrån man eller kvinna och att vidare utveckla 
sin identitet som könstillhörigheten inramning tillåter. Där flickor förväntas 
utveckla sin identitet inom det kvinnliga könets ramar och vidare leva upp till de 
normer om kvinnan som mjuk, moderlig och vacker. Kulturen och samhället 
definierar individer utifrån dess kön, och handlingar samt beteenden tolkas 
utifrån könet (a.a.). 
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En kvinna uttrycker en frustration över att trygghet enligt henne har med kön att 
göra. Butler (1999) låter förstå hur män och kvinnors upprepade handlingar 
reproducerar ett könsskapande mönster genom begreppet performativitet. 
Genom dessa performativa handlingar menar Butler (1999) att vi inte är man 
eller kvinna, utan vi gör man eller kvinna. I samband med individens anvisade 
genusidentitet som man eller kvinna följer därmed individen dess tillskriva 
handlingar och vidare bidrar detta till att genus med dess ackompanjerade 
attribut naturaliseras. Kvinnan måste följa de beteenden, verbala uttryck och 
utseendenormer som genusidentiteten tillskrivs, för att först då bli en kvinna. 
Butlers (1999) begrepp performativitet gör gällande att individens handlingar 
inte är en produkt av dennes könsidentitet, utan dennes könsidentitet är en 
produkt av individens handlingar. Dessa attribut som anknyts till kvinnor och 
män främjar den maktordning som råder könen emellan, där mannen är 
överordnad (a.a.). 

”Det känns ju som att pojkar får lära sig från dag ett att ”världen är din, det är bara att ta för 
dig, världen är ditt smörgåsbord.” (7:7:203) 

Ovannämnda citat påvisar upplevelsen av att pojkar redan från början får höra 
att ”världen är din”. Denna beskrivna upplevelse går i samklang med Kimmels 
(2009) resonemang gällande att män redan från det att de är unga får lära sig att 
världen är deras att erövra. En lärdom för männen som i förlängningen ingiver 
dem uppfattningen om rätten att objektifiera kvinnor och besitta makt i 
samhället (a.a.). 
	

Kvinnan som objekt - “att duga i mäns ögon” 
Att ses som ”något fult” om man inte lever upp till de krav som ställs på att vara 
kvinna, är något som en intervjuperson upplever påverkar hennes frihet som 
kvinna. Att av omgivningen mötas av sanktioner i form av att bli kallad “äcklig” 
om hon inte lägger ner en massa tid på att leva upp till idealen gällande 
utseendet för kvinnor: 
	
”Om en som kvinna inte lägger ner en massa tid på utseendet och inte rakar sig så blir man ju 
kallad äcklig, då ses man som okvinnlig och som något fult.” (7:6:172) 
	
Krav på att leva upp till feminina normer kan också skönjas i Klings et al. 
(2017) studie där kvinnorna upplevde att de ständigt behöva leva upp till olika 
feminina normer gällande utseendet. Utöver dessa krav utseendemässigt, rådde 
även en paradox då krav även upplevdes gällande att inte lägga ner mycket tid 
på sitt utseende, att man skulle leva upp till dessa utseendenormer naturligt. Att 
lägga ner mycket tid på sitt utseende menade kvinnorna i studien fick till följd 
att man av omgivningen blev betraktad som svag och antogs ha en låg 
självkänsla (a.a.).  
	



	 47	

Objektifieringen av kvinnor upplever en intervjuperson främjas av hur delar av 
marknadsekonomin anspelar på att kvinnor ska vara “osäkra” på sig själva och 
“missnöjda med sitt utseende”. Detta för att vidare göra ekonomiska vinster, 
något som hon upplever som “hemskt”: 
	
“Jag har funderat en del på smink och så, att piffa sig. Jag läste någonstans om 
skönhetsindustrin, att om kvinnor slutade vara missnöjda med sitt utseende, då skulle ju en hel 
industri bara stängas ner. Det är ju sådana ekonomiska vinster. Så mycket pengar i rullning 
beroende av att vi ska och förväntas känna oss osäkra på oss själva och jag tycker att det är så 
hemskt.” (5:7:163) 
	
Den upplevda problematik som intervjupersonen i ovanstående citat lyfter fram 
kan även skönjas i Björks (2013) beskrivelser gällande kommersiella aktörers 
inverkan på kvinnliga normer. Björk (2013) lyfter i sitt resonemang fram hur 
tidningar, modevärlden och kosmetikaindustrin ständigt förespråkar hur kvinnor 
bör skapa och bejaka sin kvinnlighet med hjälp av kläder och kosmetika för att 
enbart då bli accepterade av samhället som den ideala kvinnan. Genom det 
språkliga uppmålas den ideala kvinnan genom dessa kommersiella aktörer, där 
traditionella beskrivningar av kvinnlighet nämns ihop med kommersiella 
uppmaningar (a.a.). De kommersiella aktörer som förespråkar kvinnlighet som 
något du kan iklä dig och bör iklä dig för att kunna bli accepterad och älskad 
bidrar till objektifieringen av kvinnokroppen. De fabricerar kvinnokroppen som 
ett objekt som är värt att titta på, värd att älska enbart för dess kvinnliga skönhet. 
Och kvinnokroppen och dess kvinnlighet blir således ett objekt som kräver idogt 
arbete och som den som föds till kvinna har till livsuppgift att leva upp till (a.a.). 
Likaså Hirdman (2001) proponerar för att som kvinna, måste en ständigt kämpa 
för att bli människa och kämpa för att inte bara ses som ett objekt. 
	
Att som kvinna uppleva känslor av att objektifieras accentueras av nedanstående 
citat, där intervjupersonen beskriver att hon många gånger under sin uppväxt 
sett sig själv som ett “objekt” samt att hon som handlande person “tonas ut”. 
Vidare beskriver hon upplevelser av att som kvinna ständigt granska sig själv 
och “kämpa i motvind” för att leva upp till de normer som av omgivningen 
definierar en kvinna. Att de attribut som tillskrivs en “bra kvinna” är något man 
kan samt att hon upplever sig påverkad av att “duga i mäns ögon”: 
	
“Det är väl att man många gånger under sin uppväxt har sett sig själv som ett objekt, jag som 
handlande person, subjektet, det tonas ut lite. Jag tror inte att män upplever det på samma sätt. 
Som kvinna går man utanför sig själv, liksom hur ser jag ut nu, vad kan jag göra för att bli 
bättre. (....) Alla de här attributen som står för vad en bra kvinna ska vara, de kan man på 
något sätt. Och jag tror att man är väldigt färgad av att duga i mäns ögon. Man känner av det 
liksom på något sätt. Man får kämpa i motvind.” (4:9:255) 
	
De attribut och normer som tillskrivs kön och som av tidigare nämnda citat 
beskrivs som något man kan förklaras Björks (2013) resonemang gällande att 
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språket bidrar till att skapa och återskapa vad vi ser som kvinnligt och manligt. 
Ordet kvinna har genom språket fått associationer i klang med ömhet, 
sentimentalitet och skönhet (Björk, 2013). Dessa associationer hämmar de 
individer som föds till kvinna från att själva skapa sina identiteter oberoende av 
dessa associationer till deras kön. Att få “kämpa i motvind”, som tidigare 
nämnda citat beskriver, kan dras till detta resonemang gällande att kvinnors 
identitetsskapande hämmas av de associationer som dras till deras kön. Björk 
(2013) menar på att kvinnan utifrån dess omgivning ses som ett objekt som bör 
leva upp till de attribut som omgivningen uppmanar till. Genom att trycka på 
dessa beskrivningar angående kvinnlighet påverkar detta till att kvinnan 
gestaltas som ett objekt (a.a.). Således tilldelas kvinnan ett ansvar att leva upp 
till att vara sin kropp. Vidare refererar Björk (2013) till Simone de Beauvoirs 
(1986) som uppger att kvinna är någonting man blir och inte någonting man föds 
till. De förväntningar som kulturen ställer på kvinnlighet är någonting som 
kvinnan bör uppfylla för att kunna se sig själv som kvinna (Björk, 2013).  
	
Flera intervjupersoner upplever av att de möter beteenden från män som kan 
tolkas som ett objektifierande. En intervjuperson beskriver att hon upplever att 
kvinnor utsätts för beröringar som “man inte ber om” och händer “där man inte 
vill ha dem”, att de står utom makt till sina egna kroppar. En annan 
intervjuperson nämner att alla hennes tjejkompisar har blivit utsatta för någon 
form av övergrepp vilket har lett till hennes uppfattning gällande att övergrepp 
och kränkningar är något som drabbar “alla kvinnor”: 
	
“Dels utsatt för blickar, och även utsatt för ord. Kränkande meningar som man får kastat efter 
sig men också fysiskt att man blir tafsad på. Beröring som man inte ber om och inte vill ha 
och sexuella övergrepp, allt ifrån fingrar och händer som är där man inte vill ha dem, till att 
man faktiskt blir våldtagen.” (3:2:28) 
	
“Om man tänker såhär, nu blir det väldigt mörkt, men när jag pratar med mina tjejkompisar så 
har alla blivit utsatta för någonting. Om det inte är våldtäkt så är det ju övergrepp av andra 
slag, misshandel eller så. Alla har ju blivit tafsade på liksom och känt sig kränkta av män. Så 
jag tänker att det här drabbar alla kvinnor på ett eller annat sätt.”(4:6:173) 
	
Bourdieu (1999) hävdar att det finns en tydlig syn på kvinnan som kön, där 
kvinnan ideligen blir objektifierad samt utesluts från vissa möjligheter med 
anledning av sitt kön. Detta utifrån sitt begrepp könshabitus förklarar Bourdieu 
(1993) att kroppen är socialt konstruerad där mannen är normen och kvinnan är 
underordnad. Detta könshabitus blir således inristat i kvinnokroppen vilket leder 
till att handlingar som intervjupersonerna beskriver legitimeras och gör dem 
svåröverskådliga. Detta kan ses till ytterligare ett av Bourdieus (1999) begrepp 
angående det symboliska våldet, som ses som en förkroppsligad form av 
maktförhållande och dominans som övergått till en social norm. Symboliskt våld 
verkar genom att misskänna sig det motsatta könet och behöver inte utövas 
fysiskt eller på något sätt vara synlig. Det symboliska våldet döljer och 
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minimerar effekterna av det fysiska våldet i samhället (Bourdieu, 1999). En 
intervjuperson beskriver hur detta ”drabbar alla kvinnor på ett eller annat sätt”, 
med vilket hon syftar till både psykisk och fysisk våld där alla har blivit tafsade 
på eller på något sätt känt sig kränkta av en man.  

5. DISKUSSION 
I detta kapitel kommer resultat-, och analysdelen diskuteras utifrån teori samt 
tidigare forskning. Utdrag ur “Kejsarens nya kläder” av H.C. Andersen (1982) 
kommer emellanåt att användas för att metaforiskt beskriva och konkretisera 
analysresultatet. Fortsättningsvis kommer en diskussion kring slutreflektion 
föras samt förslag till framtida forskning.  
	
Trygghet upplevs av flera av intervjupersonerna som att vara fri, dessa 
upplevelser av trygghet är vidare något som kan ses utifrån flera perspektiv. Att 
vara fri och således trygg upplever intervjupersonerna som ett tillstånd som inte 
bara utspelar sig i den kontext till vilken Fisher & Sloan (2003) beskriver 
gällande rädslan för överfall kvällstid. Den frihet som beskrivs av 
intervjupersonerna gestaltas i allt fler kontexter och sammanhang, från att vara 
fri att känna sig trygg när de går själva men även i aspekter som att vara fri att 
vara sig själv och inte begränsas av normer i samhället. Att känna sig fri och ha 
ett handlingsutrymme beskrivs som att man tillåts göra mer än att bara överleva, 
man kan då bli mer kreativ att uttrycka sig. Frihet används av majoriteten av 
intervjupersonerna som ett ekvivalent uttryck för trygghet och denna frihet som 
upplevs som trygghet genomsyrar hela empirin. 
	
Den trygghet som majoriteten av intervjupersonerna konkretiserar i sina 
upplevelser som ett tillstånd som innefattar frihet, är ett tillstånd vilket är 
beroende av andra i deras omgivning. Att friheten, och tillika för 
intervjupersonerna tryggheten, hotas av mäns inkonsekventa beteende samt att 
detta bringar fram känslor av obehag och kaos kan förklaras med Giddens 
(1991) teoribildning ontologisk trygghet. Att det råder en ordning och stabilitet 
kring individen är essentiellt för att individen ska kunna uppleva denna 
ontologiska trygghet, om denna hotas väcks känslor av ett inre kaos för 
individen (a.a.). Vi skönjer utifrån våra intervjupersoners upplevelser att denna 
ontologiska trygghet kan appliceras utifrån flera synsätt gällande kvinnor. Den 
koherens som krävs kring de händelser och beteenden som sker i individens 
omgivning som Giddens (1991) förespråkar är av vikt för att uppleva ontologisk 
trygghet anser vi kunna försöka fragmentera och föra in en genusaspekt med 
hjälp av vår empiri. Våra intervjupersoner beskriver mäns beteende som något 
oförutsägbart, samt att de sedan en tidig ålder har socialiserats in i ett tankesätt 
gällande att akta sig för män. Därav anser vi att den ontologiska tryggheten för 
kvinnor kan skapa en känslomässig paradox. Hur kan kvinnor känna trygghet 
när deras omvärld upplevs och förväntas vara oberäknelig? Flera av kvinnorna 
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upplever mäns beteenden som oberäkneliga eller att de är vana vid att förena 
känslor av otrygghet med män. Detta torde kunna tolkas som att den ontologiska 
tryggheten är svår att uppnå för kvinnor, då de händelser av koherens som 
Giddens (1991) förespråkar behövs, av kvinnorna upplevs är av otrygg karaktär. 
Kvinnorna upplever en slags tillit till att män ska bete sig på ett visst sätt, i form 
av sexuella trakasserier, objektifierande eller oberäknelighet. Giddens (1991) 
menar att den ontologiska tryggheten är stabil när individer handlar efter olika 
igenkänningsbara mönster i sociala sammanhang, som vidare skapar trygghet. 
För att bibehålla den ontologiska tryggheten har kvinnorna fått lära sig strategier 
i vissa kontexter då män upplevs som oberäkneliga. Detta innebär att kvinnors 
frihet som de lyfter fram begränsas. Utifrån dessa resonemang kan den 
ontologiska tryggheten för kvinnor ses som bräcklig. Genom att föra in 
Hirdmans (2001) resonemang gällande att isärhållande av kön förpassar 
individer till könsbestämda beteendemönster kan ytterligare genusaspekten 
appliceras på den ontologiska tryggheten. Via denna förklaring kan den 
ontologiska tryggheten för kvinnor ses som lättare att förbytas, då en 
intervjuperson beskriver av att hon har övervägt att klä ut sig till man när hon 
springer ute på kvällen för att så känna sig tryggare. Intervjupersonerna upplever 
även att användandet av strategier är något som uppmuntras av både familj och 
omgivning. Utifrån att även individens egna beteenden måste överensstämma 
med omgivningens förväntningar för att ömsesidigt skapa ontologisk trygghet, 
kan dessa krav på kvinnan att följa beteendemönster i form av strategier ses som 
bidragande till inskränkningen av deras frihet.  
	
”För många år sedan fanns en kejsare som var så vansinnigt förtjust i vackra nya kläder, att 
han gav ut alla sina pengar för att bli riktigt fint klädd.” (…) En dag kom två bedragare. De 
påstod att de var vävare och att de kunde väva det allra vackraste tyg man kunde tänka sig. 
Inte bara färgerna och mönstret var något så enastående vackra, utan det var också så att de 
kläder man sydde av detta tyg hade den förunderliga egenskapen att bli osynliga för varje 
människa som inte dög för sitt ämbete, eller som var mer än lovligt dum. Vilka utmärkta 
kläder!” tänkte kejsaren. ”om jag har dem på mig så ser jag ju genast vilka ämbetsmän i mitt 
land som inte duger, och jag kan skilja de kloka från de dumma!”. (Andersen, 1982, s. 129-
130) 
	
I vår studie har upplevelser framkommit gällande kraven på att som kvinna leva 
upp till förväntningar från omgivningen. Där dessa krav har innefattat att 
försöka vara en kvinna som av omgivningen betraktas som bra. Att kvinnor 
förväntas att lägga ner tid och pengar på smink och att leva upp till 
utseendenormer för kvinnor är upplevelser som framkommer av vår empiri. Att 
inte leva upp till dessa normer upplevs mötas av att bli betraktad som okvinnlig 
och därmed något fult. En intervjuperson talar om de attribut som samhället 
tillskriver ideala kvinnan vilket hon upplever influerat henne till tankesätt om att 
duga i mäns ögon. Klings et al. (2017) resultat i sin studie angående att kvinnor 
känner krav på att leva upp till normer gällande utseende samstämmer väl med 
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vår studies resultat. Björk (2013) lyfter i sina resonemang gällande hur 
kommersiella aktörer både anspelar på samt bidrar till dessa utseendenormer 
genom att förespråka hur kvinnor bör skapa sin kvinnlighet med hjälp av kläder 
och kosmetika. Kejsaren i citatet innan kan liknas med kvinnan som genom 
konsumtion söker att iklä sig kvinnlighet, för att då bli accepterad av 
omgivningen. De kommersiella aktörerna som förespråkar kvinnliga attribut i 
vinstdrivande syfte förefaller som lysande exempel på de två bedragarna som 
vill sälja det vackraste tyg.  
	
Samtliga kvinnor i studien upplevde att de verkar i ett patriarkalt samhälle och 
flera kvinnor poängterade att deras upplevda trygghet som betonas av frihet har 
präglats av samhällets patriarkala struktur. Att den egna personligheten samt 
intressen upplevs ha influerats av nämnda struktur lyftes och även upplevelser 
av att män redan i tidig ålder premieras. Genom att kategorisera omgivningen 
söker individer att begripliggöra sig omvärlden, detta sker bland annat genom att 
kategorisera ting men också människor samt mänskliga egenskaper i antonymer 
(Bourdieu, 1999; Hirdman, 2001). Genom att ställa ting samt människor i 
kontrast till varandra tillåts individen att skapa ordning och förstå. En av 
intervjupersonerna delger upplevelser att språkets betydelse gällande manligt 
och kvinnligt. Hur omgivningen genom språkbruket tillskriver kön definitioner. 
Andra intervjupersoner lyfter också upplevelser gällande hur det kvinnliga könet 
eller vad som anses stereotypiskt kvinnliga används som skällsord eller i 
nedvärderande syfte. Som Hirdman (2001) beskriver behöver individen 
begripliggöra vad som är fult för att förstå vad som är vackert. Genom att 
antonyma adjektiv tillskrivs respektive kön, där de sämre delarna av 
antonymparen oftast tillskrivs det kvinnliga könet reproduceras mannen som 
överordnad. Att göra genus genom att hålla isär kvinnligt och manligt anser 
Hirdman (2001) görs för att påvisa skillnad där skillnad inte existerar. Detta 
isärhållande av kön inte bara försvårar individers eget identitetsskapande, då de 
förpassas till att följa de könsmönster gällande beteende, utan bidrar också till 
att reproducera det kvinnliga som det svaga (a.a.). Här exemplifieras Kejsarens 
behov av att kategorisera sin omgivning likt den kategorisering som Hirdman 
(2001) och Bourdieu (1999) argumenterar för. Kejsarens profetia om att kunna 
skilja de kloka från de dumma kan liknas med samhällets strävan att särskilja 
kön åt genom att tillskriva dem könsbestämda attribut i form av antonymer. En 
strävan som av intervjupersonerna upplevs i form av att deras frihet begränsas 
av omgivningens förväntningar, beteenden och krav.  
	
”Nu skulle jag gärna vilja veta hur långt de har kommit med tyget” tänkte kejsaren. ”Jag 
skickar min gamla hederlige minister till vävarna!”. Nu gick den gamle duglige ministern in i 
salen där de två vävarna satt och arbetade i sina tomma vävstolar. ”Bevare mig väl!” tänkte 
den gamle ministern och spärrade upp ögonen. ”Jag ser ju inget!” (...) “Skulle jag inte duga 
till mitt ämbete? Nej jag får inte på villkors vis tala om att jag inte kan se tyget!”. (...) Nu ville 
kejsaren själv se det, medan de ännu satt i vävstolarna. Omgiven av en hel skara utvalda män. 
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(…) ”Vad är detta!” tänkte kejsaren. ”Jag ser ju ingenting! Det är ju förfärligt! Är jag dum? 
Duger jag inte som kejsare?” och högt sade han: ”O, det var utomordentligt vackert! Det har 
mitt allerhögsta bifall!” Och han nickade belåtet och betraktade den tomma vävstolen, ty han 
kunde ju inte säga att han inget såg. (…) De rådde kejsaren att låta sy en dräkt av tyget och ha 
den på vid den stora procession som skulle äga rum inom kort.” (Andersen, 1982, s. 130-133) 
	
Kvinnorna hade alla uppmärksammat rådande kampanjen Metoo och samtliga 
upplevde nämnda som en positiv kampanj. Dock lyftes upplevelser av att män 
inte uppmärksammar kampanjen på samma sätt som kvinnor. Upplevelser av 
negativa reaktioner från männens sida kan förklaras med Kimmels (2009) 
resonemang gällande den skyddskultur som råder bland unga män. Kimmel 
(2009) argumenterar för att även då unga män upplever ett beteende från en 
annan man som ett beteende som går över gränsen, så försvaras andra mäns 
handlingar av enbart den anledningen att de är män. En annan intervjuperson 
låter förstå en maktasymmetri i samhället, då hon upplever att pojkar från början 
får lära sig att världen är deras att erövra. En upplevelse som kan förklaras med 
Kimmels (2009) diskurs angående att unga män fostras till att världen finns där 
för dem att erövra. En fostran som innehåller rättigheten att i samhället ha makt 
och objektifiera kvinnor. Denna rättighet till makt som införlivas hos unga män 
genom fostran gestaltas i den gamle ministern i berättelsen. Den gamle minister, 
som inte ser tyget, både häpnar och förfasas över insikten om att han enligt 
tygets profetia inte skulle duga till sitt ämbete. De upplevelser av negativa 
reaktioner från män gällande Metoo-kampanjen kan liknas i ovanstående citat 
när kejsaren och hans manliga sällskap accentuerar tidigare nämnda 
skyddskultur genom att hålla med varandra och insistera på att de ser det 
osynliga tyget.  
	
Samtliga i studien redogör för att de använder trygghetsskapande strategier som 
exempelvis att bära nycklar i handen eller att inte gå ensam för att försöka 
undvika överfall när de rör sig ute i offentliga kontexter. Dessa strategier 
beskrivs tämligen svåra att artikulera var de har uppkommit ifrån, men att de är 
något som har präntats in sen de var yngre, av både omgivning och familj. 
Intervjupersonerna upplever att språket är en bidragande faktor till det upplevda 
behovet av att som kvinna skydda sig från män. Dessa upplevda inbyggda 
normer vad gäller att som kvinna använda sig av strategier för att skydda sig kan 
ses i förhållande till de resonemang Bourdieu (1999) för gällande patriarkala 
strukturer som genomsyrar samhället. Bourdieu (1999) låter förstå att dessa 
strukturer i form av tankesätt reproducerar mannen som dominerande och 
kvinnan som dominerad samt att dessa strukturer med tillhörande strategier tas 
för givet och därigenom inte ifrågasätts. Intervjupersonernas upplevelser av 
strategiers härkomst som inbyggda sen tidig ålder och som svåra att konkretisera 
var de egentligen härrör ifrån stämmer väl överens med Bourdieus (1999) 
resonemang.  
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Emellertid lyfter intervjupersonerna fram ett ifrågasättande av detta uppmanande 
av strategier från omgivningen då de upplever att ansvaret läggs på kvinnor att 
skydda sig och männens ansvar förbises. Att språket upplevs som en bidragande 
faktor till upplevelsen av att som kvinna skydda sig från män kan kopplas till 
Campbells (2005) beskrivningar. Campbell (2005) menar att litteratur som 
reproducerar relationen mellan man och kvinna som förövare och offer samt 
diverse forskning som förklarar våldtäkt som något naturligt förklarbart, främjar 
användandet av strategier för kvinnor och förskjuter ansvaret från männen. 
Intervjupersonernas upplevelser kompletterar Campbells (2005) resonemang 
genom att tillföra att språkbruket från familjen även bidrar till denna 
ansvarsförskjutning till kvinnan genom att få höra att man ska akta sig för män. 
Att kvinnorna har svårt att definiera var deras användande av strategier kommer 
ifrån och som en intervjuperson beskriver som något kvinnor bara skickar vidare 
kan tolkas utifrån Bourdieus (1999) begrepp habitus. Där individen fostras till 
värderingar, språk och beteenden som kännetecknar sociala situationer, således 
blir habitus en produkt av individens livserfarenheter (a.a.).  
	
Majoriteten av intervjupersonerna beskriver upplevelser av att som kvinna 
känna sig mindre trygg. Goffman (2009) beskriver att vårt samhälle är ordnat 
utifrån att varje individ som innehar vissa sociala egenskaper har en moralisk 
rättighet gällande att andra ska bedöma och bemöta individen på ett passande vis 
utifrån dessa sociala egenskaper. Till detta system hör också till att individen 
själv bör bete sig efter sina sociala egenskaper. När en individ utger sig för att 
vara en individ av ett visst slag, medföljer en moralisk plikt för dennes 
medmänniskor att följaktligen bemöta och värdera individen på det viset som 
förväntas. Vidare innebär denna princip att individen avsäger sig rättigheter till 
beteenden som hör till individer av andra slag men också den behandling från 
medmänniskor som hör till individer till vilken hen själv inte kategoriserar sig 
som (a.a.). En intervjuperson lyfter att hon, då hon känner att hennes upplevda 
trygghet minskar av att hon är kvinna, därav funderat på att klä ut sig till man 
när hon springer ute på kvällen, för att således känna sig tryggare. Hennes 
upplevelser kan ses i ljuset av den argumentation Goffman (2009) för gällande 
att hon genom denna utklädnad till man vill bemötas som en man för att då 
känna sig tryggare. Butler (1999) syftar på att kön är något vi gör och inte är, 
och detta genom att utifrån sin genusidentitet, som skapats genom språket, 
förpassas till tillhörande beteenden och handlingar. Genom att lyfta in Björks 
(2013) resonemang angående att det patriarkala samhället definierar kvinnlighet 
där kvinnor förväntas vara undergivna mannen, införlivas denna undergivelse i 
kvinnans habitus. Denna undergivelse hos kvinnan som Björk (2013) beskriver 
kan förklara varför intervjupersonerna upplever att deras kön har en inverkan på 
den upplevda tryggheten.  
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Att inte använda sig av strategier, och således inte följa sitt givna habitus, 
upplever intervjupersonerna kan bemötas av ett skuldbeläggande från 
omgivningen. Här poängteras av intervjupersonerna återigen kvinnans ansvar att 
göra allt hon kan för att undvika ett överfall för att vidare inte mötas av 
sanktioner från omgivningen. Campbell (2005) beskriver hur skuldbeläggande 
från omgivningen används som skrämselpropaganda för att uppmana andra 
kvinnor att följa de könsnormativa beteenden som fordras för kvinnor. Här kan 
en slutsats dras gällande att en kvinnas mottagande av sanktioner vidare 
influerar andra kvinnor att anpassa sitt beteende, något som i förlängningen inte 
bara inskränker på den egna personens, utan även andras, frihet. Vidare beskrivs 
intervjupersonernas upplevelse av frihet som beroende av andra personers 
agerande där tryggheten och friheten går hand i hand. Friheten att inte uppleva 
en rädsla att dömas utifrån sitt agerande av sin omgivning. Frihet är som 
majoriteten av intervjupersonerna menar en viktig aspekt för att uppleva 
trygghet. Bauman (2002) diskuterar trygghet i förhållande till frihet och anser att 
en koherens mellan dessa är näst intill omöjligt för individen att uppnå. Bauman 
(2002) förklarar begreppet frihet som ett risktagande samt ställer det i kontrast 
till begreppet trygghet där han anser att frihet fullständigt saknas. Därmed påstår 
Bauman (2002) att trygghetskänslan inte förknippas med frihet, vilket sätter sig 
emot majoriteten av intervjupersonerna då tryggheten de upplever även 
innefattar känslor av frihet. 
	
”Så gick kejsaren i processionen under den stiliga tronhimlen, och alla människor på gatan 
och i fönstren sade: ”Kors vad kejsarens nya kläder är makalöst fina!” (…) Ingen ville 
erkänna att han inget såg, ty då hade han ju inte dugt till sitt ämbete eller också hade han varit 
mycket dum. ”Men han har ju ingenting på sig”, sade ett litet barn. (…) Och det började 
viskas från man till man vad barnet hade sagt. ”Men han har ju ingenting på sig!” ropade till 
sist hela folkskaran. Det kröp i kejsaren, ty han kände på sig att de hade rätt. Men han tänkte 
som så: ”Nu får jag hålla god min tills processionen är slut.” Och kammarherrarna gick och 
bar på släpet som inte fanns.” (Andersen, 1982, s.134-135) 
	
Flera intervjupersoner framhåller upplevelser av att Metoo-kampanjen har 
bidragit med en gemenskap där kvinnor kollektivt kan våga tala om, samt 
minska på skammen rörande upplevelser av sexuella övergrepp. Att kampanjen 
tillhandahåller en trygghet för att som kvinna få känna att en inte är ensam i sin 
situation upplever en intervjuperson är det viktigaste kampanjen bidragit med. 
Från kvinnorna i Mellgrens et al. (2017) studie betonades upplevelser av 
sexuella trakasserier som av samhället normaliserade och därav inte 
uppmärksammades. Intervjupersonerna i vår studie lyfter upplevelser av en 
tystnad från män vad gäller kampanjen, att männen inte uttalar sig eller tar till 
sig av den problematik som Metoo-kampanjen så tydligt åskådliggör. Kimmel 
(2009) för resonemang angående en tystnadskultur som råder bland unga män. 
Denna tystnadskultur fungerar likt ett outtalat kontrakt gällande tystnad där män 
skyddar varandra och sig själva. En intervjuperson upplever att alla hennes 
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vänner har blivit utsatta för övergrepp eller trakasserier från män och känner 
därför att detta är händelser som drabbar alla kvinnor. Kampanjen Metoo 
illustrerar hennes upplevelser då många kvinnor nu delger sig av sina 
upplevelser kring sexuella trakasserier. Under processionen i berättelsen om 
kejsaren exemplifieras Metoo-kampanjen i det lilla barnet som inte räds att 
artikulera vad alla egentligen ser. Genom att det lilla barnet uttalar sig, vågar 
publiken erkänna att de inte ser tyget, som de tidigare inte vågat säga då de var 
rädda att mötas av ett skuldbeläggande. Likt intervjupersonernas upplevelser av 
att Metoo främjat ett minskat skuldbeläggande samt ett mod att våga tala om 
sexuella övergrepp, så uppstår här i berättelsen en liknande kollektiv gemenskap 
i publiken. Kejsaren, ja han känner hur det börjar krypa i kroppen då han är väl 
medveten om hur rätt publiken har men väljer att inte visa detta. Den tystnad 
från männens sida som intervjupersonerna upplever vid rådande Metoo-kampanj 
kan skönjas här i kejsarens reaktion och kammarherrarnas skådespeleri och 
förklaras med Kimmels (2009) beskrivelser av tystnadskultur.  

6. SLUTSATS 
Ett liv på minerad mark 
Genom studien har majoriteten av intervjupersonerna använt frihet som ett 
ekvivalent uttryck för trygghet. Detta har kommit till uttryck genom att 
kvinnorna beskrivit att trygghet är friheten att kunna vara sig själv, uttrycka sig 
och inte känna sig begränsad av andra individer i deras omgivning. Den frihet, 
som de återkommande refererar till som trygghet, är något som genomsyrar 
många aspekter i deras liv, där upplevelser framkommer av att som kvinna 
uppleva att tillståndet frihet är svårt att uppnå. Vi har genom intervjupersonernas 
upplevelser kunnat se att orsaken till denna svårighet att känna sig fri, och 
således trygg, är något som influeras av interaktionen av andra människor och 
där främst i närvaron av män. Samtliga kvinnor i studien upplever att de lever i 
ett patriarkat, som kategoriserar män och kvinnor. Detta speglas i upplevelser av 
att män premieras och att de som kvinnor upplever att de i sitt 
identitetsskapande inte känt sig helt fria, utan till viss del formats av patriarkala 
strukturer. Även upplevelser av att stereotypiskt kvinnliga attribut ständigt 
nedvärderas genom språket och används som skällsord upplevs reproducera 
kvinnan som sämre än mannen och försvårar vidare friheten.  
	
Upplevelser av frustration har framkommit hos intervjupersonerna gällande att 
de upplever att deras frihet begränsas av att de är kvinnor. Dessa upplevelser 
synliggörs i beskrivelser rörande hur det ställs krav på kvinnor att leva upp till 
vissa utseendenormer och beteendenormer, för att bli accepterade av samhället. 
Utseendenormer som inte levs upp till upplevs bemötas av att man inte är 
kvinnlig nog och därav ses som något fult. Beteendenormerna som de upplever 
visar sig i att samtliga kvinnor i studien redogör för att de använder strategier för 
att undvika överfall samt att dessa strategier upplevs som ett krav från 
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omgivningen att använda sig av. Var de har lärt sig dessa strategier har 
intervjupersonerna tämligen svårt att artikulera, då de menar att det är något man 
har fått lära sig från flera håll redan från en ung ålder. Genom omgivning och 
familj beskriver intervjupersonerna hur de socialiserats in i en värld där de som 
kvinnor fått lära sig att bete sig på ett visst sätt och akta sig för män. Att inte 
använda sig av förebyggande strategier mot överfall upplevs bemötas av ett 
skuldbeläggande från omgivningen, återigen skönjas här upplevelsen av att som 
kvinna inte vara fri att bestämma över sitt eget beteende. Kampanjen Metoo 
lyfts av samtliga intervjupersoner fram som en positiv kampanj då den upplevs 
som ett redskap där kvinnor kan minska på skuldkänslor gällande sexuella 
övergrepp samt tillåts göra sina röster hörda. Beträffande kampanjen påvisas 
upplevelser av en tystnad från männen, eller att de reagerar negativt, och att det 
således är svårt att få till en förändring om inte samhället solidariskt hjälps åt för 
att skapa en trygghet för kvinnor. Genom intervjupersonernas transparenta 
beskrivelser av trygghet, kan ur ett fenomenologiskt perspektiv frihet ses som 
essensen i fenomenet trygghet. Är man inte fri kan man inte vara trygg, som 
intervjupersonerna själva upplever det. Att leva på minerad mark är en metafor 
för de upplevelser kvinnorna beskriver i vår studie. Att som kvinna uppleva sin 
frihet som begränsad genom att behöva vara medveten om omgivningen, 
använda strategier, anpassa sitt beteende och leva upp till normer för att inte 
mötas av sanktioner från omgivningen. Dessa upplevelser som redogörs för kan 
liknas med att i vissa kontexter röra sig på en minerad mark där ett snedsteg får 
konsekvenser. 
	

Förslag till framtida forskning 
Genom arbetets gång med denna studie har diskussioner sinsemellan oss förts 
angående intressanta aspekter att ta hänsyn till vad gäller vidare forskning. Vi 
anser att en framtida studie rörande männens upplevelser av Metoo-kampanjen 
skulle vara intressant, då våra intervjupersoner redogör för upplevelser av 
tystnad eller negativa reaktioner från män gällande nämnda kampanj. Att därför 
undersöka mäns upplevelser av den samhällsproblematik vad gäller kvinnors 
upplevelser av sexuella trakasserier som kampanjen lyfter, vore sannerligen 
intressant. Att således genom en studie låta männen som är tysta, få uttala sig 
anonymt, om sina tankar utan att påverkas av den tystnadskultur som Kimmel 
(2009) redogör gällande hur män genom tystnad skyddar både sig själva och 
varandra. En sådan studie skulle kunna bidra med underlag för en fördjupad 
förståelse av mäns handlande. 
  
Ett karaktäristiskt drag i vår studie är frihet, som våra intervjupersoner refererar 
till som trygghet. Det framkom att deras frihet upplevdes påverkas av att de var 
kvinnor, att uppnå tillståndet frihet utifrån flera aspekter var svårgörligt. Ett 
intressant fynd i vår studie var att trygghetsskapande i form av strategier var 
något samtliga intervjupersoner använde sig av, men ställde sig ambivalenta till 
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exakt varifrån dessa lärts in. Det beskrevs som att en som kvinna redan tidigt i 
livet fick lära sig strategier från omgivningen via direkta uppmaningar men 
också genom det vardagliga språket. En intressant studie vore därför att 
undersöka närmare hur unga flickor från en ung ålder fostras in i en 
androcentrisk värld samt en könsroll där de förväntas akta sig för män och därav 
anpassa sitt beteende. 
  
Intresset för studien grodde från kampanjen Metoo och samtliga 
intervjupersoner i vår studie upplevde att Metoo som kampanj var positiv och 
accentuerar en problematik i samhället som de redan anade i olika stor grad. I 
och med den uppmärksamhet och de debatter som Metoo har skapat i samhället, 
anser vi att en longitudinell studie kring denna kampanj vore intressant för att i 
framtiden kunna utröna vilka konsekvenser den haft för samhällsstrukturen. 
Men även för att utveckla lärdomar som kan hjälpa till att skapa ett mer 
filantropiskt samhällsklimat i framtiden, där ingen ska behöva utsättas för 
trakasserier, oavsett kön. 
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BILAGA 1: Forskningsmail 
	
Hej! 
	
Vi är två studenter från Linköpings Universitet som nu ska skriva vår 
kandidatuppsats i Sociologi. Studien syftar till att undersöka kvinnliga 
studenters upplevelser kring fenomenet trygghet. 
	
Studien genomförs med hjälp av intervjuer där varje enskild intervju kommer ta 
ca 30-60 minuter. Den insamlade informationen kommer endast att användas i 
vetenskapligt syfte där bara vi har tillgång till materialet. Du kommer att vara 
helt anonym och informationen kommer inte gå att återknyta till någon av 
intervjupersonerna. Du som deltagare får när som helst välja att avbryta din 
medverkan i studien med sista dag 8/1-18.  
	
Vi skulle vara tacksamma om ni finner detta intressant och väljer att ställa upp 
på en intervju. 
	
Med vänlig hälsning, 
Julia Envall & Sofia Nilsson 
	
Kontaktuppgifter: 
	
Julia Envall, telefonnummer: 0730686707, mailaddress: julen326@studen.liu.se  
Sofia Nilsson, telefonnummer: 0768032405, mailaddress: sofni957@student.liu.se  
	
Handledarens kontaktuppgifter 
	
Margareta Bredmar, telefonnummer: 013281838, mailaddress: Margareta.Bredmar@liu.se  
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BILAGA 2: Intervjuguide  
Presentation av studien: 
	
Vi är två studenter som just nu skriver vår kandidatuppsats i sociologi på 
Linköpings universitet. Området vi vill undersöka handlar om kvinnliga 
studenters upplevelse kring fenomenet trygghet 
	
Presentation av de etiska principerna kring individskyddet: 
	
Informationskravet: Intervjupersonen får information angående studiens syfte 
och även att personen har möjlighet att avbryta medverkan när som helst.  
Samtyckeskravet: Intervjupersonen ger sitt fulla samtycke till att delta i studien 
utan några påtryckningar. Även att personen när som helst får avbryta utan 
några påföljder.  
Konfidentialitetskravet: Informera intervjupersonen att inga obehöriga kan ta 
del av materialet samt att intervjupersonerna kommer att vara anonyma i 
studien. Vidare understryks särskild försiktighet vad gäller uppgifter som kan 
bedömas som av känslig etisk karaktär  
Nyttjandekravet: Informera intervjupersonen att det insamlade materialet inte 
kommer att användas för kommersiellt bruk utan enbart för studien.  
	
Tema 1 - Bakgrund 
trygghet - brett - definiera begreppet  
få respondenten avslappnad samt beskrivande del kring trygghet som fenomen 
(direkta frågor)  
Bakgrundsfakta kring trygghet: 

• Hur gammal är du? 
• Civilstatus? 
• Vilka kontexter rör du dig till vardags (kortfattat)  
• Vi vill ju undersöka kvinnors upplevelser av trygghet → Vad är trygghet 

för dig? första tanken kring begreppet trygghet?  
• (följdfråga) Vad genererar trygghetskänsla för vidare känslor hos dig? 
• Om vi istället vänder på det Vad är otrygghet för dig?  
• (följdfråga) vilka känslor uppkommer när du känner dig otrygg? 
• Känner du dig någonsin otrygg? finns det situationer/kontexter då du 

känner dig otrygg?  
• Finns det några sociala situationer som du upplever att du känner dig mer 

eller mindre trygg i? 
• När uppkommer eventuella känslor av otrygghet (i den eventuella 

situationen?) 
• Kan du visa dessa känslor utåt? (kroppsspråk exempelvis) Hur hanterar du 

känslor av otrygghet?  
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• Finns det några platser där du inte känner dig trygg?  
 

(Följdfrågor) 
• Känner du dig trygg när du befinner dig på campus dagtid? 
• Känner du dig trygg när du är ute själv på kvällen? 
• Känner du dig trygg på krogen? 

	
Tema 2  - Strategier (existerar strategier?)  
Strategier: 

• Brukar du reflektera över eventuella strategier för att känna dig trygg?  
• Använder du några strategier för att känna dig trygg? 
• Var har dessa eventuella strategier uppkommit ifrån? 
•  Från familj, vänner, media, normer etc? 
• Talar du och dina vänner om strategier kring trygghetsskapande?   
• Känner du till några strategier som andra kvinnor använder för att känna 

sig trygga? 
• Tycker du att samhället uppmanar till vissa strategier för kvinnor kring 

trygghetsskapande? Alltså beteenden riktat till kvinnor för att vi ska 
känna oss trygga? ex. kommunen, politiken, skolor, media, 
samhällsnormer etc.  

	
Tema 3 - Patriarkat (kopplat till #metoo) 
Trygghet & män: 

• Hur upplever du otrygghet respektive trygghet kopplat till män? 
• Hur tror du att andra kvinnor känner kring otrygghet/trygghet kopplat till 

män? 
• Upplever du att din upplevda trygghet påverkas av att du är kvinna? 
• Skulle det vara annorlunda om du var man? → trygghet/otrygghet 
• Just nu är kampanjen Metoo aktuell, känner du till den? 
• Vad tänker du om Metoo-kampanjen? 
• Hur tror du att andra kvinnor resonerar kring Metoo-kampanjen? 
• Har du upplevt några konsekvenser från Metoo-kampanjen? 
• Har den pågående debatten kring Metoo på sociala medier påverkat dig? 

 
(Följdfråga) Pratar du mer öppet kring problematiken, hur känns det? 

• Har dina upplevelser av trygghet påverkats av de problem som Metoo har 
uppmärksammat? 
 

 (Följdfråga) Funnit en trygghet i gemenskapen eller känner du dig mer otrygg? 
• Har du utvecklat fler eller ändrat på dina strategier efter den 

uppmärksammade Metoo-kampanjen?   
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Nina Björk är en författare som har skrivit boken “Under det rosa täcket”. Hon 
beskriver att vi lever i en mansdominerad värld med patriarkala strukturer där 
män innehar mestadels av makten och att detta påverkar kvinnor på olika plan. 
Björk menar att det som vi idag ser som kvinnlighet är skapat av patriarkatet, 
där kvinnan är underordnad mannen.  
 

• Upplever du den här maktordningen som Nina Björk beskriver? 
• Tycker du att vi lever i ett samhälle med patriarkala strukturer? Hur ser du 

på det?  
	
Tema 4 - Framtidsvisioner (synen på trygghet i framtiden) 
Om vi går tillbaka till trygghet: 

• Vad upplever du kan göras för att kvinnor ska känna sig mer trygga?  
• Vad bör åtgärdas? har du några förslag på konkreta åtgärder? 
• Upplever du att samhället hjälper till att skapa trygghet för kvinnor?   
• Är det något mer du vill tillägga?  

	


