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Sammanfattning 

 

Studiens syfte var att undersöka i vilken utsträckning det finns 

könsskillnader i upplevd otrygghet och i huruvida män och kvinnor 

anser att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem upplever 

otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid. Även 

potentiella otrygghetskapande faktorer undersöktes i relation till 

upplevd otrygghet och oro för att bli utsatt för brott vid busshållplatser 

under kvälls- och nattetid. I enkäten deltog 129 respondenter mellan 19-

33 år (M=23,23, SD=2,80) varav 55,8% (n=72) var kvinnor. Resultaten 

visade att kvinnor upplevde signifikant mer otrygghet än män och att 

det inte fanns någon signifikant skillnad mellan män och kvinnor i vilka 

som ansåg att oro för att bli utsatt för brott var en orsak till deras 

upplevda otrygghet. Resultatet visade även att kvinnor ansåg att de 

potentiella otrygghetsskapande faktorerna mörker, berusade personer, 

fysisk förmåga att kunna försvara sig samt avsaknad av andra personer 

var orsaker till att dem upplevde otrygghet och oro för att bli utsatt för 

brott i signifikant större utsträckning än män. Den övergripande 

slutsatsen är att det finns flera tydliga könsskillnader i vad som bidrar 

till upplevd otrygghet och oro för att bli utsatt för brott vid 

busshållplatser under kvälls- och nattetid.  

 

Nyckelord: otrygghet, oro för att bli utsatt för brott, potentiella 

otrygghetsskapade faktorer, busshållplatser, könsskillnader 

 

  



 

 

Sex Differences in Unsafety at Bus Stops in the Evenings and at Night 

 

Abstract 

 

This study’s aim was to examine to what extent there are sex differences 

in perceived unsafety and to what extent men and women consider fear 

of crime as a reason to why they experience unsafety at bus stops in the 

evenings and at night. The study examined factors of potential unsafety 

in relation to perceived unsafety and fear of crime at bus stops in the 

evening and night time. A total of 129 respondents age 19 to 33 

(M=23.23 years, SD=2.80) participated in the survey, 55.8% (n=72) 

women. The results showed that women experienced significant more 

unsafety than men. Regarding if men and women consider fear of crime 

as a reason to their perceived unsafety there were no significant 

differences. The results also showed that women considered the factors 

of potential unsafety; darkness, intoxicated people, physical ability to 

defend themselves, and the absence of other people, to be reasons for 

their perceived unsafety and fear of crime to a significantly greater 

extent than men. The general conclusion is that there are several clear 

sex differences in what is contributing to perceived unsafety and fear of 

crime at bus stops in the evenings and at night. 

 

Keywords: unsafety, fear of crime, factors of potential unsafety, bus 

stops, sex differences 
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Könsskillnader i otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid 

I ett demokratiskt samhälle är rörelsefrihet en grundpelare (Eklund & Eriksson, 2012). 

Kollektivtrafik är ur miljösynpunkt en självklar del i en hållbar samhällsutveckling, men även 

en förutsättning för att invånare ska kunna färdas. Otrygghet som leder till att inte kunna 

färdas kan likställas med en begränsad rörelseförmåga, vilket kan ses som minskad 

livskvalité. Polisens trygghetsundersökningar visar att 20 procent av de boende i Stockholm 

någon gång under det senaste året har avstått från att åka buss, pendeltåg eller tunnelbana på 

grund av att de känt sig otrygga (Eklund & Eriksson, 2012). Tidigare studier visar dessutom 

att individer väljer att åka bil istället för kollektivt eller undviker kollektivtrafiken under 

kvälls- och nattetid på grund av otrygghet (Loukaitou-Sideris, 2014).!Enligt tidigare forskning 

upplevs väntan vid busshållplatsen under kvälls- och nattetid mer otrygg än själva bussresan 

(Kennedy, 2008). Både män och kvinnor upplever otrygghet i kollektivtrafiken, dock är 

kvinnor överrepresenterade oavsett ålder (Litzén, 2006). Tidigare forskning visar även att det 

finns olika potentiella otrygghetsskapande faktorer som bidrar till den upplevda otryggheten 

vid hållplatser (Cozens, Neale & Whitaker, 2003; Yavuz & Welch, 2010). I Sverige utgörs 

52% av alla lokala och regionala kollektivtrafikresor av bussresor, vilket innebär att buss är 

vanligaste färdmedlet i Sverige (Sveriges Bussföretag, 2017). Trots detta är upplevd otrygghet 

vid busshållplatser ett relativt outforskat område i jämförelse med tunnelbane- och 

tågstationer. Denna studie ämnar därför att förbättra kunskapen om otrygghet vid 

busshållplatser. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning det finns skillnader i 

män och kvinnors upplevda otrygghet och i huruvida de anser att oro för att bli utsatt för brott 

är en orsak till att dem upplever otrygghet, samt undersöka potentiella otrygghetskapande 

faktorer i relation till upplevd otrygghet och oro för att bli utsatt för brott, vid busshållplatser 

under kvälls- och nattetid. 

 

Upplevd otrygghet vid hållplatser 

Definition. I den föreliggande studien definieras otrygghet som en obehagskänsla som 

grundar sig i en reflektion över vad som skulle kunna hända (Heber, 2008). Otrygghet kan 

upplevas på olika sätt av olika individer och kan baseras på det som personen själv har 

upplevt eller har hört talas om genom media eller av bekanta.   

Hållplatser. En resa i kollektivtrafiken kan delas upp i tre olika faser: på väg till och 

från en hållplats, vid hållplatsen samt ombord på färdmedlet (Eklund & Eriksson, 2012). 
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Tidigare forskning visar att individer upplever mer otrygghet när de väntar på bussen vid 

hållplatsen än på själva bussresan (Kennedy, 2008; Lynch & Atkins, 1988). En 

enkätundersökning med 250 respondenter som genomfördes i Auckland, Wellington och 

Christchurch på Nya Zeeland visade att omkring 10% av personer som åkte buss under dagtid 

kände oro för sin personliga säkerhet medan närmare 50% kände oro för sin personliga 

säkerhet under kvällstid (Kennedy, 2008). De respondenter som uppgav att de kände oro för 

sin personliga säkerhet blev tillfrågade under vilken del av bussåkandets stadier som dem 

kände sig mest otrygg. Resultatet visade att 55% av kvinnorna och 40% av männen tyckte att 

stadiet att gå till och från busshållplatsen var det mest otrygga, följt av stadiet att vänta vid 

busshållplatsen som 41% av kvinnorna och 44% av männen uppgav. Det stadiet som 

respondenterna uppgav som minst otryggt var själva bussåkandet, endast 3% av kvinnorna 

och 16% av männen uppgav att detta stadiet var mest otryggt. Undersökningen visade 

dessutom att 43% av respondenterna slutade att åka buss när det blev kväll på grund av 

otrygghet. Respondenterna fick även skatta hur otrygga de kände sig på de olika stadierna 

under kvälls- och nattetid. Resultatet visade att både män och kvinnor upplevde otrygghet i 

större utsträckning när dem väntade vid busshållplatsen än när dem gick till och från 

busshållplatsen eller på själva bussresan under kvälls-och nattetid. Resultaten av den upplevda 

otryggheten vid bussåkandets olika stadier jämfördes med samma stadier för tågåkande. 

Jämförelsen visade att den upplevda otryggheten vid buss- och tågåkandets olika stadier var 

anmärkningsvärt lika, både för män och kvinnor och dagsåkande respektive kvälls- och 

nattåkande. Det tyder på att undersökningar om tågåkande kan vara användbara och ge 

förståelse för upplevd otrygghet vid bussåkande. 

Det är även stor skillnad i kvinnors upplevda otrygghet vid busshållplatsen på dag 

respektive kvälls- och nattetid (Lynch & Atkins, 1988). I Southampton i Storbritannien 

utfördes en studie som undersökte inflytandet som kvinnors rädsla och uppfattning om 

trakasserier har på deras användning av transportmedel. Studien använde sig av enkäter och 

undersökte 249 kvinnor som var 16 år eller äldre. Resultatet visade att 16% av kvinnorna 

kände sig otrygga vid busshållplatserna under dagtid och 35% kände sig otrygga vid 

busshållplatser under kvällstid. Tidigare forskning visar att otrygghet kan vara en anledning 

till att många människor undviker att åka kollektivt under kvälls- och nattetid (Loukaitou-

sideris, 2014). En studie som genomförde intervjuer med 16 kvinnor i USA, som 

representerade kvinnliga nationella intressegrupper, visade att kvinnor kan förändra sitt 

beteende i kollektivtrafiken på grund av oro för att bli utsatt för brott. Intervjuerna berörde 

kollektivtrafik generellt och riktade inte in sig på något specifikt färdmedel. Förutom att 
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undvika att åka kollektivt under kvälls- och nattetid framkom att kvinnorna undvek att gå 

ensamma och att klä sig på vissa sätt till följd av oron för att bli utsatt för brott. Tidigare 

forskning tyder således på att kvinnor upplever mer otrygghet under kvälls- och nattetid än 

dagtid vid busshållplatser och kan därför undvika att åka kollektivt under kvälls- och nattetid 

(Loukaitou-sideris, 2014; Lynch & Atkins, 1988).  

En svensk enkätundersökning baserad på 424 kvinnor och män mellan 18-80 år visade 

att kvinnor upplever mer oro över att vistas på en tunnelbanestation än män (Litzén, 2006). 

Undersökningen gjordes på Liljeholmens tunnelbanestation i Stockholm och resultaten visade 

att 51% av kvinnorna och 32% av männen ibland upplevde oro för att bli utsatta för brott när 

de vistades på stationen. Det var däremot enbart 2% av kvinnorna och 2% av männen som 

uppgav att de ofta upplevde oro för att bli utsatta för brott när de vistades på stationen. 

Studien visade alltså att det inte fanns några könsskillnader i att ofta uppleva oro för att bli 

utsatt för brott, men att oroa sig ibland var vanligare bland kvinnor än män. En studie utförd 

på 66 olika tågstationer i södra Wales tyder även på att män och kvinnor upplever otrygghet 

på olika sätt i kollektivtrafiken (Cozens m.fl., 2003). Studien intervjuade 47 män och kvinnor 

mellan 19 och 65 år efter en strukturerad intervjuguide. Kvinnorna upplevde mer otrygghet än 

männen när de väntade vid tågstationen under kvälls- och nattetid. Under dagtid upplevde 

både män och kvinnor relativt lite otrygghet. Både nationellt och internationellt tyder således 

tidigare forskning på att kvinnor upplever mer otrygghet än män vid tunnelbane- och 

tågstationer (Cozens m.fl., 2003; Litzén, 2006).  

En anledning till varför kvinnor upplever mer otrygghet än män på offentliga platser i 

Sverige, såsom busshållplatser, kan förklaras genom ett teoretiskt resonemang om otrygghet 

(Johansson, Laflamme & Eliasson, 2012; Listerborn, 2000) Enligt det teoretiska 

resonemanget kan kvinnor uppleva mer otrygghet än män på grund av att den generella 

uppfostran för flickor och pojkar är olika. Flickor ses som mer försvarslösa och uppmanas att 

akta sig för faror i större utsträckning än män. Pojkar får snarare lära sig att det är en svaghet 

att vara rädd och otrygg då det ses som omanligt. Detta kan leda till att pojkar förtränger att 

de är otrygga och det kan förklara varför de tenderar att ange lägre grad av otrygghet i 

undersökningar. Normerna om manligt och kvinnligt följer med upp i vuxen ålder och kan 

således förklara varför kvinnor generellt sett upplever mer otrygghet än män.  

En anledning till att kvinnor upplever mer oro för att bli utsatt för brott än män på 

offentliga platser, såsom busshållplatser, kan förklaras genom ett teoretiskt resonemang om 

rädsla för brott (Rader, 2017). Enligt det teoretiska resonemanget kan kvinnor uppleva mer 

oro för att bli utsatta för brott än män på grund av att kvinnor känner oro för att bli utsatta för 
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sexuella övergrepp i större utsträckning än män och kan tänka att alla brott kan övergå till 

sexuella övergrepp. Oron för att bli utsatt för sexuella övergrepp tar sig alltså uttryck i oro för 

alla brott. 

Potentiella otrygghetsskapande faktorer vid busshållplatser. Tidigare forskning och 

teorier visar att det finns olika potentiella otrygghetsskapande faktorer som kan påverka den 

upplevda otryggheten vid hållplatser (Cozens m.fl., 2003; Doran & Burgess, 2012; Rader, 

2017; Yavuz & Welch, 2010). Genom att identifiera potentiella otrygghetsskapande faktorer 

kan det användas till att rikta insatser för att minska den upplevda otryggheten och oro för att 

bli utsatt för brott. 

Mörker. Tidigare forskning och teori har visat att mörker kan vara en potentiell 

otrygghetsskapande faktor (Cozens m.fl., 2003; Doran & Burgess, 2012; Loukaitou-Sideris, 

1999; Rader, 2017; Valentine, 1990). Threatening and Safe Environments Theories handlar 

om trygga och otrygga miljöer (Doran & Burgess, 2012). Enligt teorin blir miljöer otrygga när 

det finns tecken på social och fysisk oordning och när miljön upplevs som attraktiv för 

brottslighet. Detta kan bero på att miljön saknar naturlig övervakning om insynsmöjligheterna 

är begränsade av exempelvis bristfällig belysning. Tiden på dygnet kan också påverka om en 

plats upplevs otrygg då människor känner sig mer otrygga när det är mörkt ute. Mörker gör att 

det blir svårare att uppfatta och överblicka sin omgivning och det blir svårare att se och känna 

igen människor runt omkring sig. Förbättrad belysning kan göra att busshållplatser upplevs 

mindre otrygga när det är mörkt. 

Det teoretiska resonemanget om varför kvinnor upplever mer oro för att utsättas för 

brott än män på offentliga platser, såsom busshållplatser, kan även förklara varför kvinnor 

upplever mer oro för att utsättas för brott på grund av mörker (Rader, 2017). Eftersom en plats 

som är mörk kan ses som attraktiv för brott, kan mörker öka oron för att utsättas för brott i 

större utsträckning för kvinnor än män (Doran & Burgess, 2012; Rader, 2017).    

En studie som jämförde busshållplatser i Los Angeles i USA som kännetecknades av 

kriminalitet i olika stor utsträckning visade att belysningen var sämre på de busshållplatser 

som hade hög grad av brottslighet (Loukaitou-Sideris, 1999). Studien både observerade olika 

busshållplatser, intervjuade säkerhetsansvariga som ansvarade för busshållplatserna och 

butiksinnehavare i närheten av busshållplatserna, samt fältintervjuade 212 kvinnor och män 

som stod och väntade vid busshållplatserna. Resultaten visade att de busshållplatser som hade 

hög brottslighet inte nödvändigtvis hade färre antal lyktstolpar, men antalet som var 

sönderslagna eller inte fungerade var högre. Studien intervjuade även bussresenärer och det 
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framkom att vissa undvek mörka busshållplatser på nattetid samtidigt som bättre belysning 

efterfrågades som en förbättring.    

Enligt studien som behandlade otrygghet på tågstationer i södra Wales, uppskattade 

respondenterna att det var mer och bättre belysning som minskade otryggheten mest (Cozens 

m.fl., 2003). Respondenterna fick ranka vilka modifikationer de ansåg skulle minska deras 

otrygghet mest. Trots att materialet respondenterna fick ta del av var filmat under dagtid var 

det flest som angav att bättre belysning skulle minska deras otrygghet. Det var en större andel 

av kvinnorna än männen, 81% respektive 54%, som angav att bättre belysning skulle kunna 

minska deras otrygghet. En studie som intervjuade kvinnor om deras oro att bli utsatt för brott 

på offentlig plats i Reading i England visade att kvinnorna tyckte att den fysiska utformningen 

av miljön vid tåg- och tunnelbanestationer var en anledning till deras oro (Valentine, 1990). 

Ett sätt att förbättra den fysiska utformningen av miljön enligt kvinnorna var att öka 

synligheten på mörka platser genom ökad belysning.  

Nedskräpning. Tidigare forskning och teori har också visat att nedskräpning kan vara 

en potentiell otrygghetsskapande faktor (Cozens m.fl., 2003; Loukaitou-Sideris, 2005; 

Loukaitou-Sideris, 1999; Rader, 2017; Valentine, 1990). Ordningsstörningar är ett begrepp 

som växt fram i Broken Windows-teorin (Rader, 2017). Teorin beskriver hur fysiska 

ordningsstörningar, såsom nedskräpning och klotter, kan vara en orsak till upplevd otrygghet. 

Individer kan bedöma offentliga platser, såsom busshållplatser, utifrån ordningsstörningar. 

Om en busshållplats anses vara nedskräpad indikerar det på att ingen bryr sig om den och då 

kan den upplevda otryggheten öka för individen. Könsskillnader i oro för att bli utsatt för 

brott lyfts inte specifikt i samband med nedskräpning, men med samma resonemang som att 

mörker kan öka oron för att bli utsatt för brott mer för kvinnor än män, kan nedskräpning öka 

oron för att bli utsatt för brott mer för kvinnor än män.   

Begreppet ordningsstörningar, såsom det beskrivs i Broken Windows-teorin, användes i 

en studie som undersökte otrygghet vid busshållplatser i Los Angeles i USA som gav förslag 

på sätt att minska den upplevda otryggheten vid busshållplatser (Loukaitou-Sideris, 2005; 

Rader, 2017). Studien fältintervjuade 107 män och 95 kvinnor som väntade på bussen vid 

busshållplatser. Utifrån resultaten i studien och Broken Windows-teorin var ett förslag att visa 

att man bryr sig om en busshållplats genom att bland annat se till att den inte är nedskräpad. 

Den tidigare nämnda studien som jämförde busshållplatser som kännetecknades av 

kriminalitet i olika hög utsträckning visade att tecken på oordning, såsom nedskräpning, 

förekom på de busshållplatser som hade hög brottslighet (Loukaitou-Sideris, 1999). På de 

busshållplatser som hade låg brottslighet var också förekomsten av nedskräpning låg. 
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Enligt studien, som behandlade otrygghet på tågstationer i södra Wales, uppskattade 

respondenterna även att välstädade stationer skulle minska deras otrygghet (Cozens m.fl., 

2003). Resultatet visade inga tydliga könsskillnader, men männen förespråkade denna 

modifikation i något större utsträckning än kvinnorna. Det var 43% av männen och 35% av 

kvinnorna som angav att välstädade stationer, vilket innebär mindre förekomst av 

nedskräpning, skulle minska deras otrygghet. Studien som undersökte rädsla för brott bland 

kvinnor i Reading i England visade också att tecken på oordning, såsom nedskräpning, på 

exempelvis en busshållplats ökar rädslan för att bli utsatt för brott bland kvinnor (Valentine, 

1990). Studien visade att kvinnorna gjorde bedömningar av offentliga platser som de inte var 

så bekanta med. Platser som de ofta besökte uppfattades på ett visst sätt av tidigare 

erfarenheter därifrån, medan nya platser bedömdes av tecken på oordning, såsom 

nedskräpning.      

Berusade personer. Tidigare forskning och teori har också visat att berusade personer 

kan vara en potentiell otrygghetsskapande faktor (Lagrange, Ferraro & Supancic, 1992; 

Litzén, 2006; Loukaitou-Sideris, 2005; Rader, 2017; Yavuz & Welch, 2010). Som tidigare 

nämnts är ordningsstörningar ett begrepp som växt fram i Broken Windows-teorin(Rader, 

2017). Till en början beskrevs främst fysiska ordningsstörningar, såsom nedskräpning och 

klotter, men i takt med att mer forskning gjorts på området har ordningsstörningar delats upp i 

två typer, sociala och fysiska. Exempel på en social ordningsstörning är berusade personer på 

en offentlig plats, såsom en busshållplats. Både sociala och fysiska ordningsstörningar kan 

öka oron för att bli utsatt för brott (Yavuz & Welch, 2010). Enligt teorin kan berusade 

personer och andra sociala ordningsstörningar ge en indikation på att ingen bryr sig om 

platsen och att vad som helst kan hända utan att någon bryr sig. Könsskillnader i oro för att bli 

utsatt för brott lyfts inte specifikt i samband med berusade personer, men med samma 

resonemang som att mörker och nedskräpning kan öka oron för att bli utsatt för brott mer för 

kvinnor än män, kan även berusade personer öka oron för att bli utsatt för brott mer för 

kvinnor än män (Rader, 2017).   

En studie som undersökte rädsla för brott på offentliga platser i USA visade att det 

fanns ett samband mellan berusade personer och rädsla för brott (Lagrange m.fl., 1992). 

Studien utförde 1101 telefonintervjuer och urvalet var slumpmässigt bland alla medborgare 

som var 18 år eller äldre och bodde i ett hushåll som hade telefon. Studien identifierade 

sociala och fysiska ordningsstörningar. En av fyra faktorer som ingick i sociala 

ordningsstörningar var berusade personer. Resultatet visade att det fanns ett samband mellan 

sociala ordningsstörningar och både upplevd risk att bli utsatt för brott och rädsla för brott. 
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Studien som gjordes på en svensk tunnelbanestation menar att olika grupper av personer öka 

otryggheten (Litzén, 2006). På tunnelbanan sker en mängd möten mellan personer med olika 

bakgrund som inte träffar varandra i andra situationer i samhället. Två grupper av personer 

som lyfts i undersökningen är ungdomsgäng och socialt exkluderade personer. Enligt studien 

kan berusade personer ingå i gruppen socialt exkluderade personer. Dessa grupper av 

personer anses öka oron för att bli utsatt för brott när man vistas på tunnelbanestationer och 

kan ses som en otrygghetsskapande faktor.  

En studie som undersökte könsskillnader i upplevd otrygghet genom telefonintervjuer 

med 1172 män och kvinnor som var 16 år eller äldre i Chicago i USA visade att anledningen 

till att respondenterna upplevde otrygghet var andra personers beteende snarare än rädsla för 

brottslighet överlag (Yavuz & Welch, 2010). Resultat visade att andra personers beteende 

ökade otryggheten markant för både män och kvinnor jämfört med rädsla för brottslighet 

överlag. Resultatet visade däremot inga större skillnader mellan män och kvinnor. Studien 

menar att andra personers beteende, såsom att vara berusad och att dricka alkohol offentligt, 

kan förklaras med det teoretiska resonemanget om sociala ordningsstörningar. Studien som 

undersökte otrygghet vid busshållplatser i Los Angeles i USA visade också att grupper av 

personer kan öka otryggheten (Loukaitou-Sideris, 2005). Resultatet visade att det främst var 

socialt exkluderade personer i form av berusade personer eller tiggare som ökade otryggheten. 

Socialt exkluderade personer ökade otryggheten för både män och kvinnor, men kvinnor 

uppgav att personerna ökade otryggheten i större utsträckning.   

Fysisk förmåga att kunna försvara sig. Tidigare forskning och teori har visat att fysisk 

sårbarhet i form av fysisk förmåga att kunna försvara sig kan vara en potentiell 

otrygghetskapande faktor (Hale, 1996; Killias & Clerici, 2000; Killias, 1990; Warr, 1984; 

Yavuz & Welch, 2010). Det teoretiska resonemanget om fysisk sårbarhet innebär att oron för 

att utsättas för brott är högre bland dem som känner sämre fysisk förmåga att kunna försvara 

sig och att återhämta sig efter att ha blivit utsatt för brott (Hale, 1996). Det finns tre olika 

nyckelfaktorer som bygger på sårbart som kan förklara uppkomsten av oron (Killias, 1990). 

Dessa är exponering för risk, avsaknad av kontroll genom brist på försvarsåtgärder eller 

möjligheter att fly och förväntan av allvarliga konsekvenser. Alla de tre faktorerna är 

nödvändiga för att förklara uppkomsten av oro då dem var för sig inte är tillräckliga för att 

förklara. Denna modell används för att förklara den oro som finns bland kvinnor med 

hänvisning till kvinnors högre risk av exponering för sexualbrott, de allvarliga och långsiktiga 

konserverna sådana typer av brott kan ge och kvinnornas förlust av kontroll i situationen. 

Kvinnor som upplever mer oro för att bli utsatt för brott än män, trots samma nivå av upplevd 



OTRYGGHET VID BUSSHÅLLPLATSER 

 

8 

risk, kan förklaras genom att kvinnor kan uppleva att konsekvenserna av deras utsatthet är 

mer allvarlig (Warr, 1984). En Schweizisk studie visade att faktorerna att vara kvinna och att 

se sig själv som sårbar hade ett starkt samband till oro för att bli utsatt för brott, vilket styrker 

att det teoretiska resonemanget om fysisk sårbarhet kan förklara att kvinnor upplever mer 

otrygghet än män i kollektivtrafiken (Killias & Clerici, 2000). Studien genomförde 726 

intervjuer men män och kvinnor mellan 18 och 84 år och undersökte både otrygghet när man 

färdades på bussen och på väg hem från bussen. 

Studien från Chicago i USA som undersökte könsskillnader i upplevd otrygghet lyfte 

vikten av att uppmärksamma faktorer som gör att individer känner sig mer sårbara för att bli 

utsatta för brott i kollektivtrafiken (Yavuz & Welch, 2010). Sårbarheten är generellt sett olika 

för män och kvinnor och det kan förklara varför den upplevda otryggheten skiljer sig åt 

mellan män och kvinnor. Kvinnors upplevda sårbarhet tenderar att öka vid avsaknad av andra 

personer som kan upptäcka eventuella händelser. Mäns upplevda sårbarhet tenderar istället att 

öka när de inte har kontroll över omgivningen och är omgivna av okända personer. Studien 

hävdar därför, till skillnad från tidigare forskning som främst fokuserat på kvinnor, att 

sårbarhet även kan förklara mäns otrygghet och förstå hur och varför olika åtgärder gör olika 

skillnad för män och kvinnor. 

Avsaknad av andra personer. Tidigare forskning och teori har även visat att avsaknad 

av andra personer kan vara en potentiell otrygghetsskapande faktor (Doran & Burgess, 2012; 

Loukaitou-Sideris, 2005; Loukaitou-Sideris, 1999; Yavuz & Welch, 2010). Enligt teorin 

Threatening and Safe Environments kan den sociala omgivningen påverka om en miljö 

upplevs som otrygg (Doran & Burgess, 2012). Exempelvis kan en plats med få människor i 

rörelse uppfattas som mer otrygg än en plats med mycket människor. Det beror på att chansen 

för att någon ska uppfatta att ett brott sker och ingripa minskar om det finns få människor i 

rörelse samtidigt som risken för att en gärningsperson ska våga slå till ökar. Det teoretiska 

resonemanget om fysisk sårbarhet kan även appliceras på den potentiellt otrygghetsskapande 

faktorn avsaknad av andra personer (Hale, 1996). Kvinnor kan känna sig mer fysiskt sårbara 

än män när det inte finns andra personer vid busshållplatsen. En studie som styrker detta är 

den som undersökte könsskillnader i upplevd otrygghet i Chicago i USA (Yavuz & Welch, 

2010). Studien menar att det finns en koppling mellan kvinnors upplevda fysiska sårbarhet 

och otrygghet vid avsaknad av andra personer.  

Studien som jämförde busshållplatser i Los Angeles i USA som kännetecknades av 

kriminalitet i olika hög utsträckning visade att ödslighet och antal människor i rörelse skilde 

sig mellan busshållplatserna (Loukaitou-Sideris, 1999). Det skedde fler allvarliga brott vid 
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busshållplatser som var öde och med få människor i rörelse än busshållplatser som inte ansågs 

öde och där det var fler människor i rörelse. Busshållplatser som låg nära mataffärer och 

andra butiker tenderade att vara mindre ödsliga. 

Studien som undersökte könsskillnader i upplevd otrygghet i Chicago i USA visade 

även att kvinnors otrygghet ökade i större utsträckning än mäns otrygghet vid avsaknad av 

andra personer som kunde upptäcka eventuella händelser (Yavuz & Welch, 2010). Studien 

mätte hur mycket olika insatser minskade den upplevda otryggheten för män och kvinnor. 

Kameraövervakning visade sig inte minska otryggheten i så stor utsträckning för 

kvinnor, vilket i studien förklarades genom att kameraövervakning inte kunde hjälpa dem i 

stunden om de skulle bli utsatta för ett brott. Även studien som undersökte otrygghet vid 

busshållplatser i Los Angeles i USA visade på könsskillnader vid avsaknad av andra personer 

(Loukaitou-Sideris, 2005). Kvinnorna uppgav att de upplevde oro för att bli utsatta för brott i 

större utsträckning än män när de väntade på bussen vid busshållplatsen ensamma och det inte 

fanns andra personer som kunde upptäcka ifall de skulle bli utsatta för brott.  

De fem potentiellt otrygghetsskapande faktorerna mörker, nedskräpning, berusade 

personer, fysisk förmåga att kunna försvara sig samt avsaknad av andra personer har genom 

tidigare forskning och teori visat sig kunna vara orsaker till upplevd otrygghet och oro för att 

bli utsatt för brott för män och kvinnor. Dessa fem potentiellt otrygghetsskapande faktorer 

kommer således undersökas i föreliggande studie. 

 

Fokus i föreliggande studie 

Det finns luckor i tidigare forskning om otrygghet i kollektivtrafiken. Forskningen som har 

genomförts är främst utförd i andra länder än Sverige och den har i stor utsträckning 

fokuserats på otrygghet på tåg och tunnelbanor och på tåg- och tunnelbanestationer. Det finns 

inte heller statistik på hur många brott som begås vid busshållplatser. Då det finns lite 

forskning om otrygghet vid busshållplatser i Sverige kommer den här studien undersöka 

otrygghet vid busshållplatser i Örebro under kvälls och nattetid. Då tidigare internationella 

studier visar att det finns skillnader i otrygghet och oro för att bli utsatt för brott mellan män 

och kvinnor vid hållplatser under kvälls- och nattetid är det av intresse att undersöka vad män 

och kvinnor i Sverige anser är orsakerna till deras upplevda otrygghet och oro för att bli utsatt 

för brott. Den forskning som har genomförts om otrygghet vid busshållplatser är 

huvudsakligen gjord under slutet av förra århundradet vilket gör detta område intressant att 

undersöka i modern tid då antalet bussresor ökade med 30% mellan åren 2000 och 2015 vilket 

innebär att individers reserutiner förändras (Eklund & Eriksson, 2012; Sveriges Bussföretag, 
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2017). För att få en ökad förståelse för män och kvinnors upplevda otrygghet ska studien 

använda sig av en enkät med frågor där respondenterna får värdera deras upplevda otrygghet 

och oro för att bli utsatt för brott vid den busshållplatsen de använder mest under kvälls- och 

nattetid. Studien ska även undersöka olika potentiella otrygghetsskapande faktorer. 

Respondenterna får värdera i vilken utsträckning de anser varje faktor orsakar deras upplevda 

otrygghet vid busshållplatsen under kvälls- och nattetid. Respondenterna ska också värdera 

huruvida de anser att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till deras upplevda otrygghet på 

grund av faktorerna.   

Syfte. Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning det finns skillnader i 

män och kvinnors upplevda otrygghet och i huruvida de anser att oro för att bli utsatt för brott 

är en orsak till att dem upplever otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid. 

Vidare är syftet att undersöka i vilken utsträckning det finns skillnader mellan män och 

kvinnor i vilka potentiella otrygghetskapande faktorer som dem anser är en orsak till deras 

upplevda otrygghet, och i huruvida de anser att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att 

dem upplever otrygghet på grund av faktorerna mörker, nedskräpning, berusade personer, 

fysisk förmåga att kunna försvara sig och avsaknad av andra personer.  

Frågeställningar och hypoteser. 1. I vilken utsträckning finns det skillnad i män och 

kvinnors upplevda otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid?  

Hypotesen är att kvinnor upplever mer otrygghet än män vid busshållplatser under 

kvälls- och nattetid. Hypotesen baseras på det teoretiska resonemanget om att kvinnor 

upplever mer otrygghet än män på grund av könsnormer från barndomen, samt både tidigare 

svensk och internationell forskning (Cozens m.fl., 2003; Johansson m.fl., 2012; Kennedy, 

2008; Listerborn, 2000; Litzén, 2006).    

2. I vilken utsträckning finns det skillnad mellan män och kvinnor gällande om de anser 

att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem upplever otrygghet vid busshållplatser 

under kvälls- och nattetid? 

Hypotesen är att kvinnor anser att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem 

upplever otrygghet i större utsträckning än män vid busshållplatser under kvälls- och nattetid. 

Hypotesen baseras på tidigare forskning samt det teoretiska resonemanget om att kvinnor 

känner mer oro för att bli utsatta för alla brott än män till följd av oron för att bli utsatt för 

sexuella övergrepp (Litzén, 2006; Rader, 2017).      

3. I vilken utsträckning finns skillnader mellan män och kvinnor i vilka potentiella 

otrygghetskapande faktorer som dem anser är en orsak till deras upplevda otrygghet vid 
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busshållplatser under kvälls- och nattetid, närmare bestämt faktorerna: mörker, nedskräpning, 

berusade personer, fysisk förmåga att kunna försvara sig och avsaknad av andra personer? 

För den potentiella otrygghetskapande faktorn mörker är hypotesen att kvinnor anser att 

mörker är en orsak till deras upplevda otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid 

i större utsträckning än vad män anser. Hypotesen baseras på tidigare forskning som visade att 

bättre belysning minskade otryggheten i större utsträckning för kvinnor än för män (Cozens 

m.fl., 2003). För den potentiella otrygghetsskapande faktorn nedskräpning är hypotesen att 

det inte finns någon skillnad mellan män och kvinnor på grund av nedskräpning då det inte 

finns någon entydig indikation i tidigare forskning på att det finns könsskillnader i huruvida 

nedskräpning är en orsak till upplevd otrygghet (Cozens m.fl., 2003). För den potentiella 

otrygghetsskapande faktorn berusade personer har inte någon hypotes utformats då teori och 

tidigare forskning är motstridig och inte visar någon tydlig riktning i könsskillnader. För de 

potentiella otrygghetskapande faktorerna fysisk förmåga att kunna försvara sig och avsaknad 

av andra personer är hypotesen att kvinnor anser att fysisk förmåga att kunna försvara sig och 

avsaknad av andra personer är en orsak till deras upplevda otrygghet vid busshållplatser under 

kvälls- och nattetid i större utsträckning än vad män anser. Hypotesen baseras på det 

teoretiska resonemanget om fysisk sårbarhet samt tidigare forskning (Hale, 1996; Loukaitou-

Sideris, 2005; Yavuz & Welch, 2010) 

4. I vilken utsträckning finns skillnader mellan män och kvinnor gällande om de anser 

att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem upplever otrygghet på grund av de 

potentiella otrygghetskapande faktorerna (mörker, nedskräpning, berusade personer, fysisk 

förmåga att kunna försvara sig och avsaknad av andra personer) vid busshållplatser under 

kvälls- och nattetid? 

Hypotesen är att kvinnor anser att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem 

upplever otrygghet på grund av samtliga fem potentiella otrygghetsskapande faktorer i större 

utsträckning än män vid busshållplatser under kvälls- och nattetid. Hypotesen baseras på det 

teoretiska resonemanget om att kvinnor känner mer oro för att bli utsatta för alla brott än män 

till följd av oron för att bli utsatt för sexuella övergrepp för faktorerna mörker, nedskräpning 

och berusade personer (Rader, 2017). För faktorerna fysisk förmåga att kunna försvara sig 

och avsaknad av andra personer baseras hypotesen på det teoretiska resonemanget om fysisk 

sårbarhet och tidigare forskning (Hale, 1996; Killias & Clerici, 2000; Loukaitou-Sideris, 

2005). 



OTRYGGHET VID BUSSHÅLLPLATSER 

 

12 

Metod 
Studien har använt en kvantitativ forskningsansats med en icke experimentell tvärsnittsdesign. 

För att samla in data har en webbenkät publicerats i en Facebook-grupp för studenter vid 

Örebro universitet. I följande avsnitt kommer deltagare, material, procedur och statistiska 

analyser att beskrivas för ökad förståelse för studiens tillvägagångssätt och möjligheten att 

kunna replikera den.   

 

Deltagare 

Respondenterna till studien rekryterades via ett bekvämlighetsurval genom att personer som 

var medlemmar i Facebook-gruppen “Dom kallar oss studenter” tillfrågades om deltagande i 

studien. I Facebook-gruppen fanns under datainsamlingens start i april omkring 16 650 

medlemmar. Medlemmarna i gruppen var främst studenter eller tidigare studenter vid Örebro 

universitet. Efter bortfall deltog 129 respondenter i studien, varav 55,8% (n=72) av 

respondenterna var kvinnor och 44,2% (n=57) var män. Respondenternas ålder varierade 

mellan 19 och 33 år (M= 23,23, SD= 2,80). Det interna bortfallet bestod av 21 personer som 

definierat sig som annat, då studien syftar till att undersöka kvinnor och män. Det interna 

bortfallet bestod även av de som angett att dem aldrig åkt buss inom Örebros stadsbussnät 

under kvälls- och nattetid det senaste vinterhalvåret då dem inte kan besvara resterande frågor 

i enkäten. Det gick inte att säkerställa hur stort det externa bortfallet var på enkäten, då det 

inte gick att veta hur många som nåddes av den.  

 

Material   

Materialet samlades in genom en webbaserad enkät i verktyget Google Forms. Den 

webbaserade enkäten bifogas som bilaga, men eftersom den var webbaserad presenteras den 

inte likadant i bilagan som den presenterades för respondenterna (se Bilaga 1). Exempelvis 

framgår inte i bilagan att följdfrågor fick besvaras beroende på vilket svar som bockades i 

eller att det bara gick att bocka i ett alternativ. Samtliga av enkätens frågor och påståenden var 

egenutvecklade med stöd från tidigare forskning. Även svarsalternativen till frågorna var 

egenutvecklade för att passa frågorna och påståendena. Enkäten bestod av tre delar, bakgrund 

och bussrutiner, upplevd otrygghet och sist de potentiella otrygghetsskapande faktorerna.  

Enkätens första del, bakgrund och bussrutiner, inleddes med demografiska frågor 

gällande kön och ålder. Sedan följde frågor om respondenternas bussrutiner varvid 

respondenterna fick ta del av en informationstext där dem fick information om att kvälls- och 

nattetid i denna studie definieras från 18.00 till 04.00 alla dagar i veckan samt att 
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respondenterna ska besvara frågan utifrån det senaste vinterhalvåret. I samtliga av enkätens 

frågor och påståenden fick respondenten förhålla sig till det senaste vinterhalvåret då det är 

enklare för respondenterna att komma ihåg och förhålla sig till en angiven tidsperiod 

(Barmark & Djurfeldt, 2015). Den första frågan gällande bussrutiner var att respondenterna 

fick svara på hur ofta dem åkt buss under kvälls- och nattetid det senaste vinterhalvåret. 

Svarsalternativen till frågan var “Dagligen”, “Några gånger per vecka”, “Några gånger per 

månad”, “Några gånger under det senaste vinterhalvåret” och “Aldrig”. Dessa svarsalternativ 

valdes då dem är jämnt fördelade över tidsperioden och för att kunna ge respondenten bästa 

möjlighet att kunna besvara frågan (Statistiska centralbyrån, 2016). De som angav att de 

aldrig åkt buss under kvälls- och nattetid skickades ut från enkäten och fick således inte 

besvara några frågor gällande upplevd otrygghet. Detta gjordes på grund av att respondenter 

som aldrig åkt buss under det senaste vinterhalvåret inte skulle kunna ha besvarat frågorna då 

de inte använder någon busshållplats till att vänta på bussen. Respondenterna som svarade att 

de åkt buss “Några gånger under det senaste vinterhalvåret” eller mer, fick fortsätta besvara 

enkäten.  

Respondenterna fick sedan svara på vilken busshållplats i Örebros stadsbussnät som de 

använder mest. Den busshållplats som de angivit fick de sedan utgå ifrån i de efterföljande 

frågorna. Detta gjordes för att underlätta för respondenterna när dem skulle besvara resterande 

frågor utifrån den busshållplats de använder mest. Att respondenten fick utgå från den 

busshållplats som den använder mest under kvälls- och nattetid valdes eftersom det är en 

busshållplats som hen har kännedom om och inte behöver skapa sig en bild om utifrån en 

beskrivning. Frågan om vilken busshållplats respondenterna använde mest under kvälls- och 

nattetid var den enda som inte var obligatorisk i webbenkäten. Anledningen till att den inte 

var obligatorisk var att de som aldrig åker buss inte kan svara på frågan.  

Den andra delen i enkäten berörde upplevd otrygghet. Till samtliga påståenden i denna 

del av enkäten fanns en informationstext som uppmanade respondenterna att utgå ifrån den 

busshållplats i Örebros stadsbussnät som de tidigare angivit att de använder mest under 

kvälls- och nattetid. Även till dessa frågor fick respondenten information om att kvälls- och 

nattetid definieras från 18.00-04.00 alla dagar i veckan samt att dem ska utgå ifrån det senaste 

vinterhalvåret. Det första påståendet i denna del var “När jag står och väntar på bussen vid 

busshållplatsen under kvälls- och nattetid så känner jag mig:” Påståendet var ställt i jag-form 

för att underlätta för respondenten att relatera och ta ställning till påståendet. Påståendet var 

ställt så att svarsalternativen avslutar påståendet för att undvika att respondenten endast håller 

med påståendet, istället för att ta ställning, på grund av att hen inte är koncentrerad eller inte 
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är så insatt i ämnet. På så sätt måste respondenten själv välja slutet på påståendet (Statistiska 

centralbyrån, 2016). Svarsalternativen till påståendet var “inte alls otrygg”, “lite otrygg”, 

“ganska otrygg” och “mycket otrygg”. För att kunna mäta medelvärden kodades svaren i 

enkäten till siffervärdena ett till fyra. “Inte alls otrygg” fick värdet ett, “Lite otrygg” fick 

värdet två, “Ganska otrygg” fick värdet tre och “Mycket otrygg” fick värdet fyra.  

De respondenter som svarade att dem inte alls kände sig otrygga blev direkt skickade 

till nästa del av enkäten. De respondenter som svarade att dem kände sig “lite otrygg”, 

“ganska otrygg” eller “mycket otrygg” fick svara på om de ansåg att oron för att utsättas för 

brott var en anledning till att dem upplevde otrygghet när de väntar på bussen under kvälls- 

och nattetid. Påståendet ställdes på detta sätt för att respondenten skulle kunna värdera sin 

åsikt till påståendet. Svarsalternativen till detta påstående var “instämmer inte alls”, 

“instämmer i liten utsträckning”, “instämmer i stor utsträckning” och “instämmer helt”. 

Svarsalternativen utformades så att respondenterna skulle kunna svara i vilken grad dem höll 

med eller inte håll med om påståendet för att det som tidigare nämnt är lättare att hålla med än 

vara emot ett påstående (Statistiska centralbyrån, 2016). Att respondenterna fick värdera sitt 

svar gjorde det enklare för respondenten att kunna välja ett alternativ som stämde in, istället 

för att bara kunna ställa sig för eller emot påståendet. För att kunna mäta medelvärden 

kodades svaren i enkäten till siffervärdena ett till fyra. “Instämmer inte alls” fick värdet ett, 

“Instämmer i liten utsträckning” fick värdet två, “Instämmer i stor utsträckning” fick värdet 

tre och “Instämmer helt” fick värdet fyra. Denna kodning gjordes för samtliga svar med 

samma svarsskala.  

Den sista delen av enkäten bestod av frågor som undersökte om respondenterna ansåg 

att olika potentiella otrygghetsskapande faktorer var en anledning till att dem skulle kunna 

känna sig otrygga. De potentiella otrygghetsskapande faktorerna som undersöktes i denna del 

var mörker, nedskräpning, berusade personer, fysisk förmåga att kunna försvara sig och 

avsaknad av andra personer. De potentiella otrygghetsskapande faktorerna valdes utifrån vad 

Broken Windows-teorin, Threatening and Safe Environments Theories samt det teoretiska 

resonemanget om fysisk sårbarhet och tidigare forskning visade kunde vara faktorer som 

orsakar otrygghet för män och kvinnor vid busshållplatser (Cozens m.fl., 2003; Doran & 

Burgess, 2012; Hale, 1996; Killias & Clerici, 2000; Killias, 1990; Lagrange m.fl., 1992; 

Litzén, 2006; Loukaitou-Sideris, 2005; Loukaitou-Sideris, 1999; Rader, 2017; Valentine, 

1990; Warr, 1984). Till varje påstående som berörde de potentiella otrygghetsskapande 

faktorerna fanns en informationstext som informerade om att respondenten skulle svara på hur 

mycket hen anser att de potentiella otrygghetsskapande faktorerna skulle kunna påverka 



OTRYGGHET VID BUSSHÅLLPLATSER 

 

15 

otrygghet för individen. Den potentiella otrygghetsskapande faktor som påståendet berörde 

nämndes vid namn i informationstexten och byttes ut beroende på vilken faktor som 

efterfrågades. Exempel på hur informationstexten såg ut i samband med påståendet som 

berörde nedskräpning är “Du ska nu svara på hur mycket du anser att nedskräpning skulle 

kunna orsaka otrygghet för dig när du väntar på bussen under kvälls- och nattetid.”!I 

informationstexten fanns även information om att respondenten skulle utgå ifrån den 

busshållplats som de tidigare angivit att de använder mest, att definition på kvälls- och 

nattetid var mellan 18.00-04.00 och att respondenterna skulle besvara frågorna utifrån det 

senaste vinterhalvåret.  

Varje potentiell otrygghetsskapande faktor undersöktes genom ett påstående som var 

utformat på samma sätt för varje faktor. Exempel på det påstående som undersökte 

nedskräpning är “När jag står och väntar på bussen vid busshållplatsen under kvälls- och 

nattetid anser jag att avsaknad av andra personer är en anledning till att jag skulle kunna 

känna mig otrygg”. Påståendets utformning valdes på samma grund som tidigare påståenden. 

De svarsalternativ som fanns till dessa frågor var samma svarsskala som på den andra delen 

av enkäten, vilket var: “instämmer inte alls”, “instämmer i liten utsträckning”, “instämmer i 

stor utsträckning” och “instämmer helt”. De respondenter som svarade att de inte alls 

instämde blev skickade till nästa påstående om otrygghet och en potentiell otrygghetskapande 

faktor. Om respondenterna svarade att de “instämmer i liten utsträckning”, “instämmer i stor 

utsträckning” eller “instämmer helt” fick de istället svara på om anledning till att dem skulle 

kunna känna sig otrygga på grund av den potentiella otrygghetskapande faktorn var att dem 

kände oro för att utsättas för brott. Till påståendena gällande oro för att bli utsatt för brott 

orsakat av de potentiella otrygghetsskapande faktorerna fanns en informationstext som 

återigen informerade om att respondenterna skulle utgå ifrån den busshållplats som de tidigare 

angivit att de använder mest i Örebros stadsbussnät, definitionen på kvälls- och nattetid samt 

att de skulle besvara påståendet utifrån det senaste vinterhalvåret. Dessa påståenden har också 

samma svarsalternativ som i det föregående påståendet i enkäten, vilket var: “instämmer inte 

alls”, “instämmer i liten utsträckning”, “instämmer i stor utsträckning” och “instämmer helt” 

(se Bilaga 1). 

För att skapa förutsättningar för studiens validitet skickades först en testenkät ut till sju 

personer som tillfrågats om att medverka i testenkäten. Detta gjordes för att hitta eventuella 

fel och svårigheter med enkäten som vi inte upptäckt på egen hand samt för att se om 

enkätens frågor och påståenden var formulerade så att dem undersöker det studien ämnar att 

undersöka. Detta gjordes även för att se hur lång tid enkäten tog för respondenterna att svara 
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på. Innehållsvaliditeten för mätinstrumentet kan därför tänkas vara hög då enkätens frågor och 

påståenden har granskats för att testa om de mäter det som studien ämnar att mäta (Barmark 

& Djurfeldt, 2015). Då vi använt oss av ett mätinstrument som inte tidigare är beprövat mer 

än genom testenkäten kan vi inte säga något ytterligare om validitet eller reliabilitet.  

 

Procedur  

Innan datainsamlingen påbörjades skickades testenkäten ut. Testenkäten skickades i privata 

meddelanden till de sju personer vi valde att tillfråga om medverkan. Personerna som blev 

tillfrågade om att delta i testenkäten var vänner och bekanta som ansågs representativa för 

urvalet för studien då dem var studenter. Testenkäten reviderades sedan till den slutgiltiga 

enkät, som är beskriven ovan, och användes för att samla in data till studien. Den slutgiltiga 

enkäten delades sju gånger under en tolv-dagars period i Facebook-gruppen “Dom kallar oss 

studenter” för att öka chanserna till att nå ut till så många som möjligt. I tre av de sju 

delningarna efterfrågades specifikt män då vi såg att vi behövde svar från fler män eftersom 

könsfördelningen inte var jämn efter de första delningarna. Enkäten tog mellan fem-tio 

minuter att genomföra, beroende på hur många av enkätens frågor och påståenden 

respondenten fick besvara.  

Under studien har vi tagit hänsyn till de etiska huvudkraven (Vetenskapsrådet, 2002). 

De etiska huvudkraven togs hänsyn genom att respondenterna fick ta del av ett 

informationsbrev innan de deltog i enkäten. I informationsbrevet presenterades studiens syfte 

och information om att ålderskravet för att delta i studien var 18år samt hur lång tid enkäten 

skulle ta att genomföra. Genom informationsbrevet informerades respondenterna även om att 

deras deltagande var frivilligt, att deltagandet i studien var anonymt och att resultaten från 

studien skulle presenteras på gruppnivå. Informationsbrevet innehöll dessutom information 

om att svaren från enkäten endast skulle användas för denna studie och att svaren endast 

skulle hanteras av forskarna utan tillgänglighet för obehöriga. Respondenterna fick även 

information om att dem gav sitt samtycke till deltagande i enkäten genom att fullborda 

enkäten och skicka in den. Informationsbrevet avslutades med kontaktuppgifter till oss som 

studenter om respondenterna skulle ha några frågor.  

 

Statistiska analyser 

För att besvara frågeställningarna genomfördes oberoende t-test. För vissa av variablerna om 

upplevd otrygghet och oro för att utsättas för brott var data snedfördelad, men då t-test är ett 

robust test och inga variabler var kraftigt snedfördelade, det vill säga att ingen variabel 
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översteg 2,0 i snedhet, gjordes t-test för alla analyser (Borg & Westerlund, 2012). Samtliga 

variabler hade en snedhet mellan -0,26 och 1,09. Ingen av variablerna översteg 0,91 i kurtosis, 

vilket innebär att ingen variabel var mycket toppigare eller plattare än normalfördelningen. 

Samtliga variabler hade en toppighet mellan -0,91 och 0,81. T-test gjordes för att få fram 

eventuella medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor. De oberoende t-testerna 

kompletterades med icke-parametriska z-test då data inte var helt normalfördelad. Z-test 

gjordes även då vi var intresserade av att se skillnader i procentsatserna för högsta värdena på 

svarsskalan. Detta gjordes för att kunna redovisa hur stor andel män respektive kvinnor som 

svarat högst på svarsskalan och om det fanns signifikanta könsskillnader på dessa grupper. 

Eftersom vi ville studera de som svarat högst på skalan omkodades alternativen “Ganska 

otrygg” och “Mycket otrygg” till ett alternativ inför z-test analysen då dessa alternativ 

representerade högst otrygghet på påståendet om upplevd otrygghet. För övriga påståenden 

om upplevd otrygghet och oro för att bli utsatt för brott omkodades “Instämmer i stor 

utsträckning” och “Instämmer helt” till ett alternativ inför z-test analysen. 

 

Resultat 

För den första frågeställningen och hypotesen att kvinnor skulle uppleva mer otrygghet än 

män vid busshållplatser kvälls- och nattetid visade t-test att kvinnorna upplevde signifikant 

mer otrygghet än männen. Z-test visade att en signifikant större andel av kvinnorna hade 

uppgett att de instämde i stor utsträckning eller instämde helt (se Tabell 1). 

För den andra frågeställningen och hypotesen att kvinnor skulle anse att oro för att bli 

utsatt för brott var en orsak till att dem upplevde otrygghet i större utsträckning än män vid 

busshållplatser under kvälls- och nattetid visade varken t-test eller z-test signifikanta 

könsskillnader. Resultaten visade däremot tendenser till att kvinnorna ansåg att oro för att bli 

utsatt för brott var en orsak till upplevd otrygghet i större utsträckning än männen (se Tabell 

1).  
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Tabell 1 

Medelvärdesjämförelse mellan män och kvinnor i upplevd otrygghet och oro för att bli 
utsatt för brott testat med t-test och procentsatser med z-test. 

Not. n = antal; M = medelvärde; SD = standardavvikelse. % = de som uppgivit “ganska 
otrygg” eller “mycket otrygg” respektive “instämmer i stor utsträckning” eller “instämmer 
helt”. Signifikansprövning mellan män och kvinnor: % a = p < 0,05. * p < 0,05; ** p < 0,01; 
*** p < 0,001. 
 

Potentiella otrygghetsskapande faktorer och upplevd otrygghet   

För den tredje frågeställningen utformades flera hypoteser. Hypoteserna och resultaten för de 

potentiella otrygghetskapande faktorerna presenteras var för sig.  

Mörker och upplevd otrygghet. För den potentiella otrygghetsskapande faktorn 

mörker var hypotesen att kvinnor skulle anse att mörker skulle vara en orsak till deras 

upplevda otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid i större utsträckning än män. 

T-test visade att kvinnorna uppgav att mörker var en orsak till deras upplevda otrygghet i 

signifikant större utsträckning än männen. Z-test visade att en signifikant större andel av 

kvinnorna än männen, 68,1% respektive 10,5%, hade uppgett att de instämde i stor 

utsträckning eller instämde helt (se Tabell 2).     

Nedskräpning och upplevd otrygghet. För den potentiella otrygghetsskapande faktorn 

nedskräpning var hypotesen att det inte skulle vara några könsskillnader i upplevd otrygghet 

på grund av nedskräpning. T-test visade ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor i 

huruvida de uppgav att nedskräpning var en orsak till deras upplevda otrygghet. Z-test visade 

inte heller signifikant skillnad mellan män och kvinnor i vilka som hade uppgett att de 

instämde i stor utsträckning eller instämde helt (se Tabell 2).  

Berusade personer och upplevd otrygghet. För den potentiella otrygghetsskapande 

faktorn närvaro av berusade personer utformades ingen hypotes. T-test visade att kvinnorna 

uppgav att berusade personer var en orsak till deras upplevda otrygghet i signifikant större 

utsträckning än männen. Z-test visade att en signifikant större andel av kvinnorna än männen, 

 Män    Kvinnor   
 n   M  SD          

%   

    

% 

 %   n   M  SD           % fg t 
 

Upplevd 

otrygghet 

 

57 
 

1,40 
 

0,62 
  
7,0 a 

 

72 
 

2,07 
 

0,66 
 

    19,4 a 

 

 127 
 

 5,85 *** 
 

Oro för att bli 

utsatt för brott  

 

19 
 

2,68 
 

0,89 
  
52,6  

 

61 
 

2,85 
 

0,75 
 

    70,5  

 

     78 
 

   0,82 
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70,8% respektive 22,8%, hade uppgett att de instämde i stor utsträckning eller instämde helt 

(se Tabell 2). 

Fysisk förmåga att kunna försvara sig och upplevd otrygghet. För den potentiella 

otrygghetsskapande faktorn fysisk förmåga att kunna försvara sig var hypotesen att kvinnor 

skulle anse att fysisk förmåga att kunna försvara sig skulle vara en orsak till deras upplevda 

otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid i större utsträckning än män. T-test 

visade att kvinnorna uppgav att fysisk förmåga att kunna försvara sig var en orsak till deras 

upplevda otrygghet i signifikant större utsträckning än männen. Z-test visade att en signifikant 

större andel av kvinnorna än männen, 54,2% respektive 10,5%, hade uppgett att de instämde i 

stor utsträckning eller instämde helt (se Tabell 2). 

Avsaknad av andra personer och upplevd otrygghet. För den potentiella 

otrygghetsskapande faktorn avsaknad av andra personer var hypotesen att kvinnor skulle anse 

att avsaknad av andra personer skulle vara en orsak till deras upplevda otrygghet vid 

busshållplatser under kvälls- och nattetid i större utsträckning än män. T-test visade att 

kvinnorna uppgav att avsaknad av andra personer var en orsak till deras upplevda otrygghet i 

signifikant större utsträckning än männen. Z-test visade att en signifikant större andel av 

kvinnorna än männen, 63,9% respektive 24,6%, hade uppgett att de instämde i stor 

utsträckning eller instämde helt (se Tabell 2).
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Tabell 2 

Medelvärdesjämförelse mellan män och kvinnor i upplevd otrygghet på grund av olika potentiella otrygghetsskapande faktorer testat med 
t-test och procentsatser med z-test.  
 Män    Kvinnor   

 n   M  SD          

%   

    

% 

  %   n   M  SD           % fg t 
 

Mörker 
 

57 
 

1,84 
 

0,64 
  
10,5 a 

 

72 
 

2,95 
 

0,84 
 

    68,1 a 

 

 127 
 

 8,48 *** 
 

Nedskräpning x  
 

57 
 

1,26 
 

0,48 
  
1,8  

 

72 
 

1,43 
 

0,55 
 

    2,8  

 

  125,71 
 

   1,84 
 

Berusade personer 
 

57 
 

1,82 
 

0,87 
  
22,8 a 

 

72 
 

2,89 
 

0,86 
 

   70,8 a 

 

 127 
 

 6,93 *** 
 

Fysisk förmåga att kunna försvar sig 
 

57 
 

1,54 
 

0,68 
  
10,5 a 

 

72 
 

2,54 
 

0,87 
 

   54,2 a 

 

 127 
 

 7,29 *** 
 

Avsaknad av andra personer 
 

57 
 

2,09 
 

0,83 
  
24,6 a 

 

72 
 

2,78 
 

0,86 
 

   63,9 a 

 

 127 
 

 4,60 *** 

 

 

 

 
  

 
 

 
       

 
 Not. n = antal; M = medelvärde; SD = standardavvikelse. % = de som uppgivit “ganska otrygg” eller “mycket otrygg” respektive “instämmer i 

stor utsträckning” eller “instämmer helt”. Signifikansprövning mellan män och kvinnor: % a = p < 0,05. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
x = justerade värden på grund av signifikanta skillnader mellan grupperna. 
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Potentiella otrygghetsskapande faktorer och oro för att bli utsatt för brott  

Hypotesen för den fjärde frågeställningen var att kvinnor anser att oro för att bli utsatt för 

brott är en orsak till att dem upplever otrygghet på grund av samtliga fem potentiella 

otrygghetsskapande faktorer i större utsträckning än män vid busshållplatser under kvälls- och 

nattetid. Resultaten för de fem potentiella otrygghetsskapande faktorerna presenteras var för 

sig. 

Mörker och oro för att utsättas för brott. T-test visade att kvinnorna ansåg att oro för 

att bli utsatt för brott var en orsak till upplevd otrygghet på grund av mörker i signifikant 

större utsträckning än männen. Z-test visade att en signifikant större andel av kvinnorna än 

männen, 77,1% respektive 43,9%, hade uppgett att de instämde i stor utsträckning eller 

instämde helt (se Tabell 3). 

Nedskräpning och oro för att utsättas för brott. T-test visade ingen signifikant 

skillnad mellan män och kvinnor i huruvida oro för att utsättas för brott var en orsak till 

upplevd otrygghet på grund av nedskräpning. Z-test visade inte heller signifikant skillnad 

mellan män och kvinnor i vilka som hade uppgett att de instämde i stor utsträckning eller 

instämde helt (se Tabell 3). 

Berusade personer och oro för att utsättas för brott. T-test visade att kvinnorna 

ansåg att oro för att utsättas för brott var en orsak till upplevd otrygghet på grund av berusade 

personer i signifikant större utsträckning än männen. Z-test visade att en signifikant större 

andel av kvinnorna än männen, 68,7% respektive 46,9% hade uppgett att de instämde i stor 

utsträckning eller instämde helt (se Tabell 3). 

Fysisk förmåga att kunna försvara sig och oro för att utsättas för brott. T-test 

visade att kvinnorna ansåg att oro för att utsättas för brott var en orsak till upplevd otrygghet 

på grund av fysisk förmåga att kunna försvara sig i signifikant större utsträckning än männen. 

Z-test visade att en signifikant större andel av kvinnorna än männen, 74,6% respektive 52,0%, 

hade uppgett att de instämde i stor utsträckning eller instämde helt (se Tabell 3). 

Avsaknad av andra personer och oro för att utsättas för brott. T-test visade att 

kvinnorna ansåg att oro för att utsättas för brott var en orsak till upplevd otrygghet på grund 

av avsaknad av andra personer i signifikant större utsträckning än männen. Z-test visade att en 

signifikant större andel av kvinnorna än männen, 71,6% respektive 40,9%, hade uppgett att de 

instämde i stor utsträckning eller instämde helt (se Tabell 3).
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Tabell 3 

Medelvärdesjämförelse mellan män och kvinnor i huruvida oro för att bli utsatt för brott är en orsak till upplevd otrygghet på grund av 
olika potentiella otrygghetsskapande faktorer testat med t-test och procentsatser med z-test.  
 Män    Kvinnor   

 n   M  SD          

%   

    

% 

  %   n   M  SD           % fg t 
 

Mörker x 
 

41 
 

2,49 
 

0,87 
  
43,9 a 

 

70 
 

3,01 
 

0,77 
 

    77,1 a 

 

75,96 
 

 3,21 ** 
 

Nedskräpning  
 

14 
 

2,07 
 

0,83 
  
21,4  

 

29 
 

1,97 
 

0,73 
 

    17,2  

 

      41 
 

   -0,43 
 

Berusade personer  
 

32 
 

2,50 
 

0,92 
  
46,9 a 

 

67 
 

2,91 
 

0,85 
 

    68,7 a 

 

  97 
 

 2,20 * 
 

Fysisk förmåga att kunna försvar sig  
 

25 
 

2,48 
 

0,82 
  
52,0 a 

 

63 
 

2,97 
 

0,74 
 

    74,6 a 

 

  86 
 

 2,70 ** 
 

Avsaknad av andra personer 
 

44 
 

2,57 
 

0,76 
  
40,9 a 

 

67 
 

2,97 
 

0,78 
 

    71,6 a 

 

 109 
 

 2,69 ** 

 

 

 

 
  

 
 

 
       

 
 Not. n = antal; M = medelvärde; SD = standardavvikelse. % = de som uppgivit “ganska otrygg” eller “mycket otrygg” respektive “instämmer i 

stor utsträckning” eller “instämmer helt”. Signifikansprövning mellan män och kvinnor: % a = p < 0,05. * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001. 
x = justerade värden på grund av signifikanta skillnader mellan grupperna. 



OTRYGGHET VID BUSSHÅLLPLATSER 

 

23 

Diskussion 
Syftet med studien var att undersöka i vilken utsträckning det finns skillnader i män och 

kvinnors upplevda otrygghet och i huruvida de anser att oro för att bli utsatt för brott är en 

orsak till att dem upplever otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid. Vidare var 

syftet att undersöka i vilken utsträckning det finns skillnader mellan män och kvinnor i vilka 

potentiella otrygghetskapande faktorer som dem anser är en orsak till deras upplevda 

otrygghet, och i huruvida de anser att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem 

upplever otrygghet på grund av faktorerna mörker, nedskräpning, berusade personer, fysisk 

förmåga att kunna försvara sig och avsaknad av andra personer.  

Hypotesen att kvinnor skulle uppleva mer otrygghet än män vid busshållplatser kvälls- 

och nattetid, fick stöd i studiens resultat. Kvinnorna upplevde i snitt mer otrygghet än männen 

och det var större andel kvinnor än män som uppgav att de var ganska otrygga eller mycket 

otrygga, vid busshållplatser kvälls- och nattetid. Resultaten i den föreliggande studien ligger i 

linje med det teoretiska resonemanget om att kvinnor upplever mer otrygghet än män på 

grund av att pojkar och flickor uppfostras olika och att könsnormer därmed gör kvinnor mer 

otrygga, samt både svensk och internationell tidigare forskning som visar att kvinnor upplever 

mer otrygghet än män vid hållplatser under kvälls- och nattetid (Cozens m.fl., 2003; 

Johansson m.fl., 2012; Kennedy, 2008; Listerborn, 2000; Litzén, 2006). 

Hypotesen att kvinnor anser att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem 

upplever otrygghet i större utsträckning än män vid busshållplatser under kvälls- och nattetid, 

fick inte stöd i studiens resultat. Det var inga signifikanta könsskillnader i vilka som ansåg att 

oro för att bli utsatt för brott var en orsak till upplevd otrygghet i störst utsträckning, men 

resultaten visade tendenser till att kvinnorna ansåg att oro för att bli utsatt för brott var en 

orsak till upplevd otrygghet i större utsträckning än männen. Resultaten i den föreliggande 

studien ligger därmed inte i linje med teori eller tidigare forskning som visar att kvinnor 

upplever mer oro för att bli utsatta för brott än män (Litzén, 2006; Rader, 2017). En förklaring 

till att resultaten inte visade på signifikanta skillnader kan vara att det enbart var de som 

upplevde otrygghet som fick ta ställning till påståendet. Det innebar att endast 19 av 57 män 

fick ta ställning till påståendet och med fler deltagare hade eventuellt skillnaden blivit 

signifikant. Om de resterande 38 männen också hade tagit ställning till påståendet skulle de 

förmodligen dragit ner snittet för männen och då hade kanske könsskillnaden blivit 

signifikant. En annan förklaring till att resultaten inte visade på signifikanta skillnader kan 

vara att oro för att bli utsatt för brott undersöktes som ett helhetsbegrepp, vilket innebär att 
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studien inte berörde olika typer av brott. Hade oro för att bli utsatt för olika typer av brott 

undersökts hade det kunnat innebära att det blivit könsskillnader på vissa brottstyper. 

Exempelvis är det troligt att kvinnor skulle uppleva mer oro att för att bli utsatt för sexuella 

övergrepp, enligt det teoretiska resonemanget om att kvinnor upplever mer oro för att bli 

utsatta för brott än män för att kvinnor känner oro för att bli utsatta för sexuella övergrepp i 

större utsträckning än män (Rader, 2017). En möjlig slutsats av dessa resultat kan vara att det 

finns tendenser till att kvinnor upplever mer oro för att bli utsatta för brott än män vid 

busshållplatser under kvälls- och nattetid, men att skillnaderna inte är signifikanta. 

 

Potentiella otrygghetsskapande faktorer och upplevd otrygghet 

Mörker och upplevd otrygghet. Hypotesen att kvinnor anser att den potentiella 

otrygghetskapande faktorn mörker är en orsak till deras upplevda otrygghet vid 

busshållplatser under kvälls- och nattetid i större utsträckning än vad män anser, fick stöd i 

studiens resultat. Kvinnorna upplevde i snitt mer otrygghet på grund av mörker än männen 

och det var fler kvinnor som uppgav att de instämde i stor utsträckning eller instämde helt, vid 

busshållplatser kvälls- och nattetid. Resultaten i den föreliggande studien ligger i linje med 

tidigare forskning som visar att bättre belysning, som minskar mörker, minskar otryggheten 

mer för kvinnor än män vid hållplatser under kvälls- och nattetid (Cozens m.fl., 2003). 

Slutsatsen av de här resultaten är således att kvinnor upplever mer otrygghet än män vid 

busshållplatser under kvälls- och nattetid på grund av mörker.  

Nedskräpning och upplevd otrygghet. Hypotesen om att det inte finns någon skillnad 

i upplevd otrygghet vid busshållplatser mellan män och kvinnor på grund av den potentiella 

otrygghetsskapande faktorn nedskräpning, fick stöd i studiens resultat. Det var inga 

signifikanta könsskillnader i upplevd otrygghet på grund av nedskräpning. Resultaten i den 

föreliggande studien ligger i linje med tidigare forskning som inte visar någon entydig 

indikation på att det finns könsskillnader i huruvida nedskräpning är en orsak till upplevd 

otrygghet (Cozens m.fl., 2003). Det var väldigt få som uppgav att de instämde i stor 

utsträckning eller instämde helt. En möjlig slutsats av resultaten kan vara att nedskräpning 

inte var en potentiellt otrygghetsskapande faktor vid busshållplatser i stickprovet och därför 

visade inte resultaten på signifikanta könsskillnader.  

Berusade personer och upplevd otrygghet. Angående den potentiella 

otrygghetsskapande faktorn berusade personer utformades ingen hypotes. Resultatet i studien 

visade att kvinnorna upplevde mer otrygghet på grund av berusade personer än männen i snitt 

och det var en större andel kvinnor som uppgav att de instämde i stor utsträckning eller 
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instämde helt, vid busshållplatser kvälls- och nattetid. Eftersom tidigare forskning är 

motsägelsefull ligger resultaten i den föreliggande studien både i och inte i linje med tidigare 

forskning. Resultaten ligger i linje med den tidigare studien som visade att kvinnor är mer 

otrygga än män när det finns berusade personer vid busshållplatsen (Loukaitou-Sideris, 2005). 

Däremot gick resultaten emot den tidigare studien som inte visade på könsskillnader i upplevd 

otrygghet när det fanns berusade personer vid busshållplatsen (Yavuz & Welch, 2010). En 

förklaring till att resultaten visade på könsskillnader kan vara att stickprovet för den 

föreliggande studien främst bestod av yngre vuxna, medan studien av Yavuz & Welch (2010) 

som inte visade på könsskillnader undersökte alla som var 16 år eller äldre. En möjlig slutsats 

av de här resultaten kan vara att berusade personer ökar otryggheten mer för unga kvinnor än 

unga män vid busshållplatser under kvälls- och nattetid, medan det inte är någon könsskillnad 

i upplevd otrygghet för alla åldrar.  

Fysisk förmåga att kunna försvara sig och upplevd otrygghet. Hypotesen att 

kvinnor anser att den potentiella otrygghetskapande faktorn fysisk förmåga att kunna försvara 

sig är en orsak till deras upplevda otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid i 

större utsträckning än vad män anser, fick stöd i studiens resultat. Kvinnorna upplevde mer 

otrygghet på grund av fysisk förmåga att kunna försvara sig än männen i snitt och det var en 

större andel kvinnor som uppgav att de instämde i stor utsträckning eller instämde helt, vid 

busshållplatser kvälls- och nattetid. Resultaten i den föreliggande studien ligger i linje med 

teori och tidigare forskning som visar att kvinnor upplever mer otrygghet än män på grund av 

fysisk sårbarhet vid hållplatser under kvälls- och nattetid (Hale, 1996; Killias & Clerici, 

2000). Slutsatsen av de här resultaten är således att kvinnor upplever mer otrygghet vid 

busshållplatser under kvälls- och nattetid än män på grund av fysisk förmåga att kunna 

försvara sig. 

Avsaknad av andra personer och upplevd otrygghet. Hypotesen att kvinnor anser att 

den potentiella otrygghetskapande faktorn avsaknad av andra personer är en orsak till deras 

upplevda otrygghet vid busshållplatser under kvälls- och nattetid i större utsträckning än vad 

män anser, fick stöd i studiens resultat. Kvinnorna upplevde mer otrygghet på grund av 

avsaknad av andra personer än männen i snitt och det var fler kvinnor som uppgav att de 

instämde i stor utsträckning eller instämde helt, vid busshållplatser kvälls- och nattetid. 

Resultaten i den föreliggande studien ligger i linje med teori och tidigare forskning som visar 

att kvinnor upplever mer otrygghet än män på grund av avsaknad av andra personer som i sin 

tur leder till fysisk sårbarhet vid hållplatser under kvälls- och nattetid (Hale, 1996; Yavuz & 
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Welch, 2010). Slutsatsen av de här resultaten är således att kvinnor upplever mer otrygghet 

vid busshållplatser under kvälls- och nattetid än män på grund av avsaknad av andra personer. 

 

Potentiella otrygghetsskapande faktorer och oro för att bli utsatt för brott 

Mörker och oro för att bli utsatt för brott. Hypotesen att kvinnor anser att oro för att 

bli utsatt för brott är en orsak till att dem upplever otrygghet på grund av den potentiella 

otrygghetsskapande faktorn mörker i större utsträckning än män vid busshållplatser under 

kvälls- och nattetid, fick stöd i studiens resultat. Kvinnorna ansåg att oro för att bli utsatt för 

brott var en orsak till upplevd otrygghet på grund av mörker i större utsträckning än männen 

och det var fler kvinnor som uppgav att de instämde i stor utsträckning eller instämde helt, vid 

busshållplatser kvälls- och nattetid. Resultaten i den föreliggande studien ligger i linje med 

det teoretiska resonemanget att kvinnor upplever mer oro för att bli utsatt för brott än män på 

grund av rädslan för att bli utsatt för sexuella övergrepp (Rader, 2017). Resultatet för 

kvinnorna ligger även i linje med tidigare forskning på kvinnor om mörker och oro för att bli 

utsatt för brott, då över tre fjärdedelar av kvinnorna uppgav att de instämde i stor utsträckning 

eller instämde helt på påståendet om mörker och oro för att bli utsatt för brott (Valentine, 

1990). Studien har inte statistiskt testat skillnader mellan upplevd otrygghet och oro för att bli 

utsatta för brott, men resultaten indikerade på att könsskillnaderna inte var lika stora för 

mörker och oro för att bli utsatt för brott som de var för mörker och upplevd otrygghet. En 

förklaring till det kan vara att det enbart var de som upplevde otrygghet som fick ta ställning 

till påståendet. Det var en större andel av männen än kvinnorna som därmed inte fick ta 

ställning till påståendet om oro för att bli utsatt för brott och om samtliga hade fått ta ställning 

hade kanske könsskillnaderna blivit ungefär lika stora som dem blev i upplevd otrygghet. En 

möjlig slutsats av dessa resultat kan vara att kvinnor anser att oro för att bli utsatt för brott är 

en orsak till att dem upplever otrygghet på grund av mörker i större utsträckning än män vid 

busshållplatser under kvälls- och nattetid, trots att enbart de som upplever otrygghet 

undersökts. 

Nedskräpning och oro för att bli utsatt för brott. Hypotesen att kvinnor anser att oro 

för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem upplever otrygghet på grund av den 

potentiella otrygghetsskapande faktorn nedskräpning i större utsträckning än män vid 

busshållplatser under kvälls- och nattetid, fick inte stöd i studiens resultat. Det var inga 

signifikanta könsskillnader i vilka som ansåg att oro för att bli utsatt för brott var en orsak till 

upplevd otrygghet på grund av nedskräpning i störst utsträckning. Resultaten i den 

föreliggande studien ligger därmed inte i linje med det teoretiska resonemanget att kvinnor 
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upplever mer oro för att bli utsatt för brott än män på grund av rädslan för att bli utsatt för 

sexuella övergrepp (Rader, 2017). En förklaring till att resultaten inte visade på signifikanta 

skillnader kan vara att det enbart var de som upplevde otrygghet på grund av nedskräpning 

som fick ta ställning till påståendet. Det innebar att enbart 14 av 57 män fick ta ställning till 

påståendet och med fler deltagare hade eventuellt skillnaden blivit signifikant. En möjlig 

slutsats av dessa resultat kan vara att det behövs ytterligare undersökningar med fler 

respondenter för att kunna säga att det inte finns könsskillnader i oro för att bli utsatt för brott 

på grund av nedskräpning. 

Berusade personer och oro för att bli utsatt för brott. Hypotesen att kvinnor anser att 

oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem upplever otrygghet på grund av den 

potentiella otrygghetsskapande faktorn berusade personer i större utsträckning än män vid 

busshållplatser under kvälls- och nattetid, fick stöd i studiens resultat. Kvinnorna ansåg att oro 

för att bli utsatt för brott var en orsak till upplevd otrygghet på grund av berusade personer i 

större utsträckning än männen och det var fler kvinnor som uppgav att de instämde i stor 

utsträckning eller instämde helt, vid busshållplatser kvälls- och nattetid. Resultaten i den 

föreliggande studien ligger i linje med det teoretiska resonemanget att kvinnor upplever mer 

oro för att bli utsatt för brott än män på grund av rädslan för att bli utsatt för sexuella 

övergrepp (Rader, 2017). Att en relativt stor andel av både männen och kvinnorna instämde i 

stor utsträckning eller instämde helt överensstämmer med tidigare forskning som visar att 

berusade personer ökar oron för att bli utsatt för brott för både män och kvinnor (Lagrange 

m.fl., 1992; Litzén, 2006). Studien har inte statistiskt testat skillnader mellan upplevd 

otrygghet och oro för att bli utsatt för brott, men resultaten indikerade på att könsskillnaderna 

inte var lika stora för berusade personer och oro för att bli utsatt för brott som de var för 

berusade personer och upplevd otrygghet. Med samma förklaring som för mörker är således 

en möjlig slutsats av dessa resultat kan vara att kvinnor anser att oro för att bli utsatt för brott 

är en orsak till att dem upplever otrygghet på grund av berusade personer i större utsträckning 

än män vid busshållplatser under kvälls- och nattetid, trots att enbart de som upplevde 

otrygghet undersökts. 

Fysisk förmåga att kunna försvara sig och oro för att bli utsatt för brott. 

Hypotesen att kvinnor anser att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem upplever 

otrygghet på grund av den potentiella otrygghetsskapande faktorn fysisk förmåga att kunna 

försvara sig i större utsträckning än män vid busshållplatser under kvälls- och nattetid, fick 

stöd i studiens resultat. Kvinnorna ansåg att oro för att bli utsatt för brott var en orsak till 

upplevd otrygghet på grund av fysisk förmåga att kunna försvara sig i större utsträckning än 
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männen och det var fler kvinnor som uppgav att de instämde i stor utsträckning eller instämde 

helt, vid busshållplatser kvälls- och nattetid. Resultaten i den föreliggande studien ligger i 

linje med det teoretiska resonemanget att kvinnor upplever mer oro för att bli utsatt för brott 

än män på grund av fysisk sårbarhet (Hale, 1996). Resultaten ligger även i linje med tidigare 

forskning som visar att fysisk förmåga att kunna försvara sig ökar oron för att bli utsatt för 

brott mer för kvinnor än män (Killias & Clerici, 2000; Warr, 1984). Studien har inte statistiskt 

testat skillnader mellan upplevd otrygghet och oro för att bli utsatt för brott, men resultaten 

indikerade på att könsskillnaderna inte var lika stora för fysisk förmåga att kunna försvara sig 

och oro för att bli utsatt för brott som de var för fysisk förmåga att kunna försvara sig och 

upplevd otrygghet. Med samma förklaring som för mörker är således en möjlig slutsats av 

dessa resultat kan vara att kvinnor anser att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att 

dem upplever otrygghet på grund av fysisk förmåga att kunna försvara sig i större 

utsträckning än män vid busshållplatser under kvälls- och nattetid, trots att enbart de som 

upplevde otrygghet undersökts. 

Avsaknad av andra personer och oro för att bli utsatt för brott. Hypotesen att 

kvinnor anser att oro för att bli utsatt för brott är en orsak till att dem upplever otrygghet på 

grund av den potentiella otrygghetsskapande faktorn avsaknad av andra personer i större 

utsträckning än män vid busshållplatser under kvälls- och nattetid, fick stöd i studiens resultat. 

Kvinnorna ansåg att oro för att bli utsatt för brott var en orsak till upplevd otrygghet på grund 

av avsaknad av andra personer i större utsträckning än männen och det var fler kvinnor som 

uppgav att de instämde i stor utsträckning eller instämde helt, vid busshållplatser kvälls- och 

nattetid. Resultaten i den föreliggande studien ligger i linje med det teoretiska resonemanget 

att kvinnor upplever mer oro för att bli utsatt för brott än män på grund av fysisk sårbarhet 

(Hale, 1996). Resultaten ligger även i linje med tidigare forskning som visar att avsaknad av 

andra personer ökar oron för att bli utsatt för brott mer för kvinnor än män (Loukaitou-Sideris, 

2005; Yavuz & Welch, 2010). Studien har inte statistiskt testat skillnader mellan upplevd 

otrygghet och oro för att bli utsatt för brott, men resultaten indikerade på att könsskillnaderna 

inte var lika stora för avsaknad av andra personer och oro för att bli utsatt för brott som de var 

för avsaknad av andra personer och upplevd otrygghet. Med samma förklaring som för 

mörker är således en möjlig slutsats av dessa resultat kan vara att kvinnor anser att oro för att 

bli utsatt för brott är en orsak till att dem upplever otrygghet på grund av avsaknad av andra 

personer i större utsträckning än män vid busshållplatser under kvälls- och nattetid, trots att 

enbart de som upplevde otrygghet undersökts. 
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Styrkor och svagheter  

Då respondenterna i enkäten fick utgå från den busshållplats dem använder mest finns en risk 

att dem upplever busshållplatsen som trygg på grund utav att dem är vana vid den och har 

lokalkännedom om platsen, eller att respondenterna väljer att vanligtvis åka från 

busshållplatser som generellt upplevs som trygga. Respondenterna kan även uppleva 

busshållplatserna olika otrygga beroende på var i staden busshållplatsen ligger då platser 

upplevs olika trygga eller otrygga beroende på hur området runt omkring ser ut. Att 

respondenterna fick utgå från den busshållplats som de faktiskt använder och känner till 

bidrar å andra sidan till att respondenterna har faktiska upplevelser och kännedom om platsen 

vilket kan underlätta i deras bedömning om den upplevda otryggheten baserat på de 

föränderliga potentiella otrygghetsskapande faktorerna. Då studien undersöker olika 

potentiella otrygghetsskapande faktorer som är föränderliga, det vill säga att dem inte är 

permanenta vid busshållplatsen och kan förekomma vid alla olika slags busshållplatser, utgör 

inte den valda busshållplatsen som respondenterna utgått ifrån en lika stor del i enkäten och 

den har därför inte så stor inverkan på resultatet för studien. Då busshållplatsen som 

respondenterna fick utgå ifrån i enkäten inte var samma för alla kan det dock finnas andra 

faktorer, som inte berörs i denna studie, som kan ha en inverkan på den upplevda otryggheten. 

Det kan ha inneburit att respondenterna upplever otrygghet eller oro för att bli utsatt för brott 

på grund av andra faktorer som vår studie inte undersöker, eller att deras otrygghet eller oro 

för att utsättas för brott på grund av en av studiens faktorer, förstärks på grund av en 

bakomliggande faktor som studien inte kan kontrollera.  

Studiens data insamlades i en stad där många cyklar eller åker bil vilket ökar risken för 

att många personer nästan aldrig åker buss och därmed inte har någon busshållplatsen att 

förhålla sig till, vilket ökar bortfallet för studien. Hur mycket eller ofta människor åker buss 

varierar beroende på årstid och därför fick respondenterna utgå ifrån det senaste vinterhalvåret 

när dem svarade på enkäten då fler personer åker buss under vintertid. Tidsbegränsningen 

gjordes även för att underlätta för respondenterna att svara på frågorna.  

Då studien använt sig av ett bekvämlighetsurval blir urvalet begränsat till en viss 

population, i detta fallet studenter i åldrarna 19-33 år. Ett begränsat urval gör att resultaten 

blir svårare att generalisera till en stor population. Urvalet är även begränsat då det är ett litet 

urval vilket även detta försämrar generaliserbarheten. Något som kan ha påverkat att urvalet 

blev relativt litet i jämförelse med populationen kan vara att en liknande enkät som berörde 

samma ämne skickades ut i samma Facebook-grupp en kort tid innan enkäten för denna studie 

skickades ut. Det kan göra att personer väljer att inte delta i studien då dem inte vill besvara 
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en liknande enkät igen eller att dem tror att dem redan besvarat enkäten. Urvalet består dock 

av en relativt jämn könsfördelning vilket eftersträvades i insamlingen av data då studien 

jämför kvinnor och män. Eftersom data inte var helt normalfördelad för vissa variabler kan 

det ha lett till ett typ I fel, vilket innebär att vi kan ha funnit signifikanta resultat trots att vi 

inte borde gjort det. Om icke-parametriska tester gjorts istället för t-test för vissa analyser 

hade det kanske inte blivit signifikanta resultat. En orsak till att vissa av resultaten inte blev 

signifikanta kan ha varit att antal respondenter varit för få, vilket innebär problem med 

statistisk power. Detta gäller för alla analyser i studien, men främst för analyserna om oro för 

att bli utsatt för brott där andel män var lågt. Detta kan ha lett till ett typ II fel, vilket innebär 

att det kan vara så att vi inte fann signifikanta resultat trots att de fanns. Dock kompletterades 

de parametriska t-testen med icke-parametriska z-test vilket kan anses som en styrka. I och 

med att både icke-parametriska och parametriska tester utfördes och att båda resultaten blev 

signifikanta för variablerna tyder på att risken för typ I och typ II fel kan vara liten.  

När resultaten tolkas bör det faktum att studien behandlar otrygghet tas i beaktning. 

Otrygghet är en subjektiv känsla vilket innebär att den kan uppfattas eller upplevas olika för 

olika individer. Det går därför inte att fastställa hur respondenterna som besvarat enkäten 

upplever eller definierar otrygghet då detta inte efterfrågades i enkäten och vi kan därför inte 

säga något om vilken typ av otrygghet som respondenterna upplever. Då studien inte 

undersökte hur individer upplever otrygghet utan om individer upplever otrygghet bland annat 

på grund av olika potentiella otrygghetsskapande faktorer, anses dock inte detta ha någon stor 

betydelse för resultatet i denna studie. 

Då studien använde sig av ett mätinstrument som inte tidigare är beprövat kan vi inte 

veta om reliabiliteten eller validiteten för studien är hög eller låg. För att skapa förutsättningar 

för studiens reliabilitet och validitet utformades enkätens frågor och påståenden med enkla 

ord för att göra de enkla att förstå, då svårförstådda frågor kan göra att respondenterna inte 

förstår vad frågan innebär och därmed svara på något som inte efterfrågas. Även testenkäten 

gjordes för att skapa förutsättningar för studiens validitet och reliabilitet. Genom att låta 

individer som liknar den population som vi skulle undersöka besvara testenkäten kunde vi 

pröva om enkätens frågor var lätta att förstå för någon som inte var insatt i ämnet samt om vi 

verkade mäta det vi ämnade att mäta. Efter testenkäten gjordes bedömningen att enkäten 

mäter det som studien ämnade att mäta och därför kan studiens innehållsvaliditet tänkas vara 

hög. Med det antagandet förutsätts även att reliabiliteten för studien kan vara hög. 
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Praktiska insatser 

Utifrån studiens slutsatser bör insatser utformas för att minska kvinnors upplevda otrygghet 

och oro för att bli utsatt för brott vid busshållplatser under kvälls- och nattid. Ett sätt att göra 

det är att använda sig av de potentiellt otrygghetsskapande faktorerna för att utforma insatser. 

Kvinnorna ansåg att de potentiella otrygghetsskapande faktorerna mörker, berusade personer, 

fysisk förmåga att kunna försvara sig och avsaknad av andra personer var orsaker till upplevd 

otrygghet och oro för att bli utsatt för brott i signifikant större utsträckning än männen. Det 

innebär att kunskapen om dessa faktorer kan användas till att förebygga kvinnors upplevda 

otrygghet och oro för att utsättas för brott. Det kan praktiskt innebära att belysning förbättras 

vid busshållplatser för att förebygga att de ska upplevas mörka. För att förebygga att berusade 

personer vistas vid busshållplatser kan mer frekvent polispatrullering vid busshållplatser 

implementeras, vilket kan innebära beslagtagning av alkoholhaltiga drycker eller 

omhändertagande av berusade personer. För att förebygga upplevd otrygghet och oro för att 

utsättas för brott till följd av fysisk förmåga att försvara sig och avsaknad av andra personer, 

kan alarmfunktioner implementeras vid busshållplatser. Alarmfunktionen kan innebära att det 

finns en alarmknapp som går att trycka på om något skulle hända vid busshållplatsen och 

därmed vet individen att hjälp finns att få om den känner sig fysisk sårbar. Alarmfunktionen 

kan kombineras med kameraövervakning för att de som gör utryckningar, exempelvis 

vaktbolag eller polisen, ska kunna se vad som händer på platsen när någon använder 

alarmfunktionen samt att bevismaterial kan spelas in med kameror. I studien som behandlade 

otrygghet på tågstationer i södra Wales var det en större andel av kvinnorna än männen som 

angav att en alarmfunktion skulle kunna minska deras otrygghet, vilket tyder på att insatsen 

kan vara relevant för att minska kvinnors upplevda otrygghet (Cozens m.fl., 2003). Dessa 

insatser ska alltså minska upplevd otrygghet och oro för att utsättas för brott på grund av de 

potentiella otrygghetsskapande faktorerna och eftersom kvinnor upplever mer otrygghet och 

oro för att utsättas för brott än män på grund av faktorerna, förväntas den största minskning av 

upplevd otrygghet och oro för att utsättas för brott ske hos kvinnor.  

 

Framtida forskning 

Då denna studie hade ett begränsat urval bör framtida forskning undersöka ett större 

stickprov. Eftersom denna studie eventuellt haft problem med statistisk power, bör kommande 

studier ha fler respondenter för att minska risken för typ II fel. Framtida forskning bör även 

inkludera en större variation av personer och åldrar. Med tanke på att studien använt sig av ett 
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bekvämlighetsurval bland studenter finns en risk att resultaten inte motsvarar hela 

populationen. Då studiens resultat visade på könsskillnader i upplevd otrygghet på grund av 

berusade personer medan tidigare internationell forskning inte gör det, är det intressant att 

undersöka ett stickprov som representerar hela populationen för att se om svenskar upplevda 

otrygghet skiljer sig gentemot andra länders invånare. Då föreliggande studie enbart 

undersökt oro för att bli utsatt för brott för de som upplevde otrygghet, vilket ledde till att få 

män fick besvara frågorna gällande oro för att bli utsatt för brott, kan framtida forskning 

fokusera på könsskillnader i enbart oro för att bli utsatt för brott för att öka chansen att få 

signifikanta könsskillnader. Det kan även vara av intresse att undersöka de potentiella 

otrygghetsskapande faktorerna som studien har undersökt utifrån en förutbestämd 

busshållplats där man kan ha kontroll över andra faktorer som kan påverka. Framtida 

forskning bör även undersöka modererande faktorer för att ta reda på om det finns faktorer 

som modererar de potentiella otrygghetsskapande faktorerna. Genom att undersöka 

modererande faktorer kan det öka förståelsen för vilka faktorer som bör fokuseras på i 

framtida insatser. Ett exempel på en modererande faktor som kan undersökas är ålder och om 

det ska undersökas bör urvalet bestå av en åldersvariation som representerar hela 

populationen. Ett annat exempel på en modererande faktor är tidigare utsatthet. Det kan 

således vara av intresse att i framtida forskning undersöka om tidigare utsatthet har en 

påverkan på upplevd otrygghet och oro för att utsättas för brott vid busshållplatser. Detta kan 

göras genom att undersöka om den upplevda otryggheten och oron för att utsättas för brott vid 

busshållplatser ökar för en person som har blivit utsatt för brott vid busshållplatser tidigare. 

Har exempelvis en person blivit utsatt för brott på en mörk busshållplats tidigare kan 

otryggheten öka för personen nästa gång personen befinner sig på en mörk busshållplats, 

fastän inte individen upplever mörkret i sig som otryggt. Att undersöka tidigare utsatthet kan 

således öka förståelsen för om faktorer bidrar till otrygghet i sig själva eller om den tidigare 

utsattheten modererar. En annan modererande faktor som kan undersökas är psykisk ohälsa, 

såsom ångest. Psykisk ohälsa, såsom ångest, kan innebära att en individ upplever otrygghet på 

offentliga platser överlag på grund av sin ångest och inte på grund av själva platsen. 

Ytterligare en modererande faktor som kan undersökas är socioekonomisk status. Beroende 

på individens socioekonomiska status kan en busshållplats i ett område som karaktäriseras av 

högre eller lägre socioekonomisk status upplevas otrygg, på grund av att individen inte känner 

sig bekväm i området. 

Avslutningsvis tyder studiens resultaten på att kvinnor upplever mer otrygghet och oro 

för att bli utsatta för brott än män vid busshållplatser under kvälls- och nattetid. Resultaten 
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tyder även på att de potentiella otrygghetsskapande faktorerna mörker, berusade personer, 

fysisk förmåga att kunna försvara sig och avsaknad av andra personer är en orsak till upplevd 

otrygghet och oro för att bli utsatt för brott i större utsträckning för kvinnor än för män. Ett 

allmänintresse i samhället bör vara att minska befolkningens upplevda otrygghet. Ett sätt att 

göra det är att fokusera på mörker, berusade personer, fysisk förmåga att kunna försvara sig 

och avsaknad av andra personer, vid busshållplatser under kvälls- och nattetid, för att minska 

kvinnors och därmed befolkningens upplevda otrygghet. 
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Bilaga 1 Enkät !
Hej!  

Vi är två kriminologistudenter som just nu skriver vår kandidatuppsats. Syftet med studien är 

att undersöka i vilken utsträckning kvinnor och män upplever otrygghet vid busshållplatser 

under kvälls- och nattetid.  

 

För att delta i studien behöver du vara minst 18 år. Ditt deltagande i studien är frivilligt och 

du kan när som helst välja att avbryta din medverkan genom att inte skicka in dina svar. 

Genom att skicka in dina svar samtycker du till att delta i studien. Ditt deltagande i studien är 

anonymt och dina svar kommer endast att hanteras av oss som genomför studien. Dina svar 

kommer endast användas till studiens syfte.  

 

Enkäten beräknas ta cirka 5-10 minuter. Svara på frågorna genom att fylla i det svarsalternativ 

som du anser passar bäst in på dig.  

 

Om du har några frågor, kontakta oss gärna via e-post: alfred.thimgren@hotmail.com 

 

Vänligen  

Kristin Johannesson och Alfred Thimgren  

 

Bakgrundsfrågor 

Vad definierar du dig som:  

Kvinna  

Man  

Annat 

 

Hur gammal är du? (t ex 22) 

 

Bussrutiner 

Kvälls och nattetid definieras i denna studie från 18.00-04.00 alla dagar i veckan. Besvara 

frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret.  

 

Hur ofta har du åkt med Örebros stadsbussar det senaste vinterhalvåret under kvälls och 

nattetid?  
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Dagligen 

Några gånger per vecka 

Några gånger per månad 

Några gånger under det senaste vinterhalvåret 

Aldrig  

 

Vilken busshållplats i Örebros stadsbussnät använder du mest under kvälls- och nattetid? T ex 

Universitetsplatsen (Du ska utgå ifrån denna i kommande svar): ____  

 

Upplevd otrygghet  

Utgå från den busshållplats i Örebros stadsbussnät som du tidigare angett att du använder 

mest under kvälls- och nattetid. Kvälls- och nattetid definieras i denna studie från 18:00 till 

04:00 alla dagar i veckan. Besvara frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret. 

 

När jag står och väntar på bussen vid busshållplatsen under kvälls och nattetid så känner jag 

mig:  

Inte alls otrygg 

Lite otrygg 

Ganska otrygg  

Mycket otrygg 

 

Oro för brott 

Utgå från den busshållplats i Örebros stadsbussnät som du tidigare angett att du använder 

mest under kvälls- och nattetid. Kvälls- och nattetid definieras i denna studie från 18:00 till 

04:00 alla dagar i veckan. Besvara frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret. 

 

När jag står och väntar på bussen vid busshållplatsen under kvälls- och nattetid så anser jag att 

oron att utsättas för brott är en anledning till att jag upplever otrygghet:  

Instämmer inte alls 

Instämmer i liten utsträckning 

Instämmer i stor utsträckning 

Instämmer helt 
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Nedskräpning 

Du ska nu svara på hur mycket du anser att nedskräpning skulle kunna orsaka otrygghet för 

dig när du väntar på bussen under kvälls- och nattetid. Du ska fortsätta utgå från den 

busshållplats i Örebros stadsbussnät som du tidigare angett att du använder mest under 

kvälls- och nattetid. Kvälls- och nattetid definieras i denna studie från 18:00 till 04:00 alla 

dagar i veckan. Besvara frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret. 

 

När jag står och väntar på bussen vid busshållplatsen under kvälls- och nattetid anser jag att 

nedskräpning är en anledning till att jag skulle kunna känna mig otrygg: 

Instämmer inte alls 

Instämmer i liten utsträckning 

Instämmer i stor utsträckning 

Instämmer helt 

 

Nedskräpning och oro för brott  

Utgå från den busshållplats i Örebros stadsbussnät som du tidigare angett att du använder 

mest under kvälls- och nattetid. Kvälls- och nattetid definieras i denna studie från 18:00 till 

04:00 alla dagar i veckan. Besvara frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret. 

 

Anledningen till att jag skulle kunna känna mig otrygg på grund av nedskräpning är för att jag 

känner oro för att utsättas för brott:  

Instämmer inte alls 

Instämmer i liten utsträckning 

Instämmer i stor utsträckning 

Instämmer helt 

 

Mörker 

Du ska nu svara på hur mycket du anser att mörker skulle kunna orsaka otrygghet för dig när 

du väntar på bussen under kvälls- och nattetid. Du ska fortsätta utgå från den busshållplats i 

Örebros stadsbussnät som du tidigare angett att du använder mest under kvälls- och nattetid. 

Kvälls- och nattetid definieras i denna studie från 18:00 till 04:00 alla dagar i veckan. 

Besvara frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret. 
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När jag står och väntar på bussen vid busshållplatsen under kvälls- och nattetid anser jag att 

mörker är en anledning till att jag skulle kunna känna mig otrygg: 

Instämmer inte alls 

Instämmer i liten utsträckning 

Instämmer i stor utsträckning 

Instämmer helt 

 

Mörker och oro för brott 

Utgå från den busshållplats i Örebros stadsbussnät som du tidigare angett att du använder 

mest under kvälls- och nattetid. Kvälls- och nattetid definieras i denna studie från 18:00 till 

04:00 alla dagar i veckan. Besvara frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret. 

 

Anledningen till att jag skulle kunna känna mig otrygg på grund av mörker är för att jag 

känner oro för att utsättas för brott: 

Instämmer inte alls 

Instämmer i liten utsträckning 

Instämmer i stor utsträckning 

Instämmer helt 

 

Fysisk förmåga att kunna försvara sig  

Du ska nu svara på hur mycket du anser att din fysiska förmåga att kunna försvara dig skulle 

kunna orsaka otrygghet för dig när du väntar på bussen under kvälls- och nattetid. Du ska 

fortsätta utgå från den busshållplats i Örebros stadsbussnät som du tidigare angett att du 

använder mest under kvälls- och nattetid. Kvälls- och nattetid definieras i denna studie från 

18:00 till 04:00 alla dagar i veckan. Besvara frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret. 

 

När jag står och väntar på bussen vid busshållplatsen under kvälls- och nattetid anser jag att 

min fysiska förmåga att kunna försvara mig är en anledning till att jag skulle kunna känna mig 

otrygg:  

Instämmer inte alls 

Instämmer i liten utsträckning 

Instämmer i stor utsträckning 

Instämmer helt 
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Fysisk förmåga att kunna försvara sig och oro för brott 

Utgå från den busshållplats i Örebros stadsbussnät som du tidigare angett att du använder 

mest under kvälls- och nattetid. Kvälls- och nattetid definieras i denna studie från 18:00 till 

04:00 alla dagar i veckan. Besvara frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret. 

 

Anledningen till att jag skulle kunna känna mig otrygg på grund av min fysiska förmåga att 

kunna försvara mig är för att jag känner oro för att utsättas för brott:  

Instämmer inte alls 

Instämmer i liten utsträckning 

Instämmer i stor utsträckning 

Instämmer helt 

 

Avsaknad av andra personer 

Du ska nu svara på hur mycket du anser att avsaknad av andra personer skulle kunna orsaka 

otrygghet för dig när du väntar på bussen under kvälls- och nattetid. Du ska fortsätta utgå 

från den busshållplats i Örebros stadsbussnät som du tidigare angett att du använder mest 

under kvälls- och nattetid. Kvälls- och nattetid definieras i denna studie från 18:00 till 04:00 

alla dagar i veckan. Besvara frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret. 

 

När jag står och väntar på bussen vid busshållplatsen under kvälls- och nattetid anser jag att 

avsaknad av andra personer är en anledning till att jag skulle kunna känna mig otrygg: 

Instämmer inte alls 

Instämmer i liten utsträckning 

Instämmer i stor utsträckning 

Instämmer helt 

 

Avsaknad av andra personer och oro för brott  

Utgå från den busshållplats i Örebros stadsbussnät som du tidigare angett att du använder 

mest under kvälls- och nattetid. Kvälls- och nattetid definieras i denna studie från 18:00 till 

04:00 alla dagar i veckan. Besvara frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret. 

 

Anledningen till att jag skulle kunna känna mig otrygg på grund av avsaknad av andra 

personer är för att jag känner oro för att utsättas för brott:  

Instämmer inte alls 
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Instämmer i liten utsträckning 

Instämmer i stor utsträckning 

Instämmer helt 

 

Berusade personer  

Du ska nu svara på hur mycket du anser att berusade personer skulle kunna orsaka otrygghet 

för dig när du väntar på bussen under kvälls- och nattetid. Du ska fortsätta utgå från den 

busshållplats i Örebros stadsbussnät som du tidigare angett att du använder mest under 

kvälls- och nattetid. Kvälls- och nattetid definieras i denna studie från 18:00 till 04:00 alla 

dagar i veckan. Besvara frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret. 

 

När jag står och väntar på bussen vid busshållplatsen under kvälls- och nattetid anser jag att 

närvaro av berusade personer är en anledning till att jag skulle kunna känna mig otrygg: 

Instämmer inte alls 

Instämmer i liten utsträckning 

Instämmer i stor utsträckning 

Instämmer helt 

 

Berusade personer och oro för brott  

Utgå från den busshållplats i Örebros stadsbussnät som du tidigare angett att du använder 

mest under kvälls- och nattetid. Kvälls- och nattetid definieras i denna studie från 18:00 till 

04:00 alla dagar i veckan. Besvara frågorna utifrån det senaste vinterhalvåret. 

 

Anledningen till att jag skulle kunna känna mig otrygg på grund av närvaro av berusade 

personer är för att jag känner oro för att utsättas för brott:  

Instämmer inte alls 

Instämmer i liten utsträckning 

Instämmer i stor utsträckning 

Instämmer helt 


