
Den rädda tanten:     

  
Den rädda tanten är en flitig konsument av media och tar stort intryck av all brottsrapportering från 

nyhetsprogram, brottsuppklaringsprogram och kvällstidningar. Hennes främsta karaktärsdrag är 

uttalanden som ”Vart är världen på väg!” och ”Man vågar ju knappt gå ut nu för tiden!” 

 

Den myckna mediala uppmärksamheten kring våldsbrott övertygar den rädda tanten om att folk är 

mycket mera våldsamma nu för tiden än när hon var yngre. Varje löpsedel om försvunna barn i 

England eller tidningsrubrik om gruppvåldtagna tonåringar drabbar den rädda tanten med en 

förlamande uppgivenhet och förskräckelse. 

 

Den rädda tanten ser ingen annan råd än att vidta störta försiktighet samt uppmana sin omgivning till 

att göra likaledes. Detta gör att hon, i den mån hon kan, undviker platser och personer som hon anser 

utgör ett riskmoment. De gånger då hon ändå tvingas möta personer och platser som hon anser vara 

riskfyllda så kan hon drabbas av en av dessa vanliga reaktioner: Antingen känner hon rädsla och 

obehag och går i möjligaste mån där det är upplyst eller i närheten till människor som hon anser 

ofarliga. Eller så reagerar hon inte med oro trots att hon förra veckan skulle ha upplevt denna situation 

eller person som hotfull, eftersom den rädda tanten är av den stränga upplevelsen att det inte finns 

någon plats som är trygg. 

 

En förutsättning för den rädda tantens karaktärsutveckling är att hon blir ivrigt uppmanad sedan 

ungdomen att hon ska akta sig för fula gubbar, att hon ska vara vaksam så att hon inte går hem själv 

på kvällen, att hon helst inte ska ha för utmanande kläder för det kan ge fel signaler samt att hennes 

omgivning delar hennes fasa och oro för den samhälleliga utvecklingen. 

 

Anledningen till dessa uppmaningar är givetvis att många kvinnor (samt även andra grupper) drabbas 

av våld och att det finns en stor anledning till att känna oro över detta. Därutöver härstammar 

uppmaningarna om försiktighet från det ofta oreflekterade antagandet att dessa våldsbrott är något 

som de ständigt presumtiva våldsoffren själva kan förhindra eller påverka genom det egna beteendet 

eller utseendet. 

 

Även om den rädda tantens uppmaningar både till sig själv och omgivningen många gånger är grundat 

i den största omsorg och omtanke, så blir effekten av hennes oro att de vars livskvalitet hon vill säkra 

genom att de ska förhindras utsättas för våldsbrott istället hindras i sitt livsutrymme. De rädda 

tanterna och deras döttrar känner sig ofta tvungna att välja bort kvällsrundan i spåret eller den nattliga 

promenaden hem i det ljumma sommarvädret med känslan att det inte är ett alternativ och att de är 

ansvariga för konsekvenserna om de ändå väljer att göra det, ack så oklokt. 

 

De rädda tanternas rädsla accentueras också av det faktum att de som är mest rädda för att gå ute i 

offentliga miljöer är de som rör sig ute minst, medan de som är minst rädda är de som rör sig ute mest. 

Detta för att de som rör sig ute mycket har erfarenheten att det sällan händer något, medan de som rör 

sig ute minst saknar den. 

 

De många intrycken om brott och erfarenheten av den långa traditionen av uppmaningar om 

försiktighet ackompanjeras av den rädda tantens egen övertygelse om sin egen svaghet eller oförmåga 

att försvara sig i händelse av att hon skulle bli påhoppad av ett osnutet ungdomsgäng. Allt för sällan 

kopplar hon samman alla de tillfällen då hon visat prov på sin egen styrka med hennes förmåga att 

försvara sig, eftersom hon allt för ofta tagit del av beskrivningar av muskelsvaga och handlingsklena 

kvinnor och allt för sällan fått verklighetens kvinnor rapporterad för sig i filmer, fikabordssamtal och 

nyhetsrapporteringar.  

 

Det är lätt att själv drabbas av det mod det måste krävas för att framleva sitt liv som en rädd kvinna. 

Att varje dag bära med sig både den reella och överdrivna rädslan för att utsättas för våld och 

samtidigt klara av att utföra alla vardagens och festligheternas storverk. 

 


