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To handle the uncontrollable: Terrorist attacks, fear and coping 

 

Abstract 

 

Terrorist attacks often causes mass destruction with civilian casualties, 

it spreads fear and leads to severe consequences for those who are 

victimized. To handle the fear, people use different strategies. The aim 

of this study was therefore to contribute to a nuanced depiction of 

people’s fear of terrorist attacks and how they handle the fear. This was 

examined through semi-structured interviews based on three issues; 

“How do people describe their fear of terrorist attacks and what 

emotions are described in relation to the fear?”, “Why do people 

experience fear of terrorist attacks?” and “Which coping strategies are 

being used to handle the fear of terrorist attacks?” To answer these, 

three women and three men between the ages 21 and 29 were 

interviewed. The results showed that fear partially included indirect and 

direct victimization as well as vulnerability and anxiety. Fear was also 

linked to specific places and situations. Furthermore, was also identified 

that the participants used emotion- and problem focused coping as well 

as avoidance behaviour to handle the fear. These results are mostly 

confirmed by previous research. 

 

Keywords: Fear, terrorist attacks, emotion-focused, problem-focused, 

avoidance, coping 
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Att hantera det okontrollerbara: terrorattentat, rädsla och coping 

 

Sammanfattning 

 

Terrorattentat orsakar ofta massförstörelse med civila offer, det sprider 

rädsla och leder till allvarliga konsekvenser för de som drabbas. För att 

hantera rädslan använder människor olika strategier. Syftet med studien 

var således att bidra till en nyanserad bild av människors rädsla för 

terrorattentat och hur de hanterar rädslan. Detta undersöktes genom 

semi-strukturerade intervjuer där frågorna baserades utifrån tre 

frågeställningar, “Hur beskriver människor sin rädsla för terrorattentat 

och vilka känslor beskrivs i relation till rädslan?”, “Varför upplever 

människor rädsla för terrorattentat?” och “Hur använder människor 

copingstrategier för att hantera rädslan för terrorattentat?” För att 

besvara dessa intervjuades tre kvinnor och tre män mellan åldrarna 21 

och 29. Resultaten visade att rädslan dels innefattade indirekt och direkt 

utsatthet samt känslor som sårbarhet och ångest. Rädslan var också 

kopplad till särskilda platser och situationer. Vidare identifierades 

också att deltagarna använde sig av känslo- och 

problemfokuserad coping samt undvikande beteende för att hantera 

rädslan. Dessa resultat bekräftas i stort av tidigare forskning. 

 

Nyckelord: Rädsla, terrorattentat, känslofokuserad, problemfokuserad, 

undvikande, coping  
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Att hantera det okontrollerbara: terrorattentat, rädsla och coping 

Den 11 september 2001 kapade terrornätverket al-Qaida amerikanska flygplan som de flög in 

i tvillingtornen World Trade Center och i det militära högkvarteret Pentagon i USA 

(Säkerhetspolitik, 2009). I attentaten dog över 3 000 människor i vad som beskrevs som 

tidernas värsta terrorattentat. Efter attentaten växte en ny och mer brutal form av terrorism 

fram vilken ökade människors rädsla för att utsättas (Aly & Green, 2010; Faeth & Kittler, 

2017; Gaines & Kappeler, 2012; Jäckle & Baumann, 2017). Den äldre terrorismen innebar att 

våld riktades mot politiker och andra ledare för att uppnå politiska mål, medan den nya 

istället koncentrerar sig på massförstörelse, ofta med civila offer (Jäckle & Baumann, 2017; 

Säkerhetspolitik, 2015). År 2017 skedde närmare 11 000 terrorattentat världen över där 

nästan 18 500 civila föll offer (Global Terrorism database (GTD), 2017). Under de senaste 

åren har terrorattentat dessutom drabbat nordiska länder, däribland Sverige (Säkerhetspolitik, 

2015). Vidare leder terrorattentat till många politiska, ekonomiska och sociala konsekvenser 

för människor och samhällen (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 2018). 

En betydande konsekvens för människor är den rädsla som skapas (Aly & Green, 2010; Forst, 

2007; Jäckle & Baumann, 2017; Misis, Bush & Hendrix, 2017; MSB, 2018; Rühs, Greve & 

Kappes, 2017). Tidigare forskning visar att terrorattentat väcker större rädsla hos de civila 

medborgarna än vad andra typer av brott gör (Forst, 2007; Misis m.fl., 2017). För att hantera 

rädslan för terrorattentat tenderar människor att använda sig av olika strategier, däribland 

problemfokuserad och känslofokuserad coping samt undvikande beteende (Bourque, Mileti, 

Kano & Wood, 2012; Faeth & Kittler, 2017; Lazarus & Folkman, 1987; Malik, Schat, Raziq, 

Shahzad & Khan, 2018; Nellis, 2009). I och med att antalet terrorattentat har ökat, att 

attentaten har fler offer och drabbar fler civila i samhället så har också rädslan för att utsättas 

ökat (Jäckle & Baumann, 2017). Dessa är starka argument till varför fenomenet är aktuellt i 

forskning idag. Aktuell studie ämnar därför att bidra till en nyanserad bild av människors 

rädsla för terrorattentat samt hur de hanterar rädslan. 

Definition av terrorattentat 

Definitionen av terrorattentat och terrorism skiljer sig världen över, gemensamt är dock att 

det härstammar från begreppet terror och betyder skräckvälde (Forst, 2007; MSB, 2018). En 

vanlig definition av terrorism, som aktuell studie också valt att utgå ifrån, är att det syftar att 

skapa rädsla, skada och injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en befolkningsgrupp 

(MSB, 2018). Exempel på handlingar som räknas som terrorattentat är om våldsbejakande 

extremistiska grupper eller enskilda individer kapar bilar, bussar, flygplan eller båtar, 



 
2 

 

  

använder biologiska, kemiska eller kärnvapen, kidnappar av politiska skäl eller använder 

vapen gentemot civila (Casil, 2004). Vad som skiljer den moderna tidens terrorattentat från 

tidigare är att de numera är avancerade, samordnade, storskaliga och sker globalt över hela 

världen (Säkerhetspolitik, 2015). 

Terrorattentat utförs som ovan nämnt av våldsbejakande extremistiska grupperingar och 

enskilda individer som genom handling strävar efter förändring genom att legitimera våld i 

syfte att förverkliga sina extrema ideologiska åsikter och idéer (Nationella samordnaren mot 

våldsbejakande extremism, 2016). Grupperingarna och individerna genomgår inledningsvis 

en rekryteringsprocess där de förkovrar extrema attityder och senare främjar idéer genom att 

använda våld. Bland de islamistiskt motiverade terrorattentaten som begicks i västvärlden 

under 2017 var ett fåtal utförda av mindre grupper och majoriteten utförda av enskilda 

gärningspersoner (Säkerhetspolisen (SÄPO), 2018). Utåt sett var dessa personer inga extrema 

våldsbejakande islamister. De bedöms istället ha genomgått en snabb radikaliseringsprocess 

där de inspirerats snarare än instruerats av någon terrororganisation eller nätverk, exempelvis 

Islamiska staten (IS, även benämnd Daesh) eller al-Qaida. 

Terrorattentat i världen och i Sverige 

Global terrorism database har sedan 1970-talet kartlagt och samlat information om över 180 

000 terrorattentat som skett världen över. De dokumenterade attentaten har genom åren varit 

bland annat massmord, gisslantagning, kapning av fordon, bomber och explosioner utförda av 

exempelvis olika extremist- och terrororganisationer (GTD, 2017). Attentaten har på senare 

år främst riktats mot civila (Jäckle & Baumann, 2017; Säkerhetspolitik, 2015) och 

myndigheter så som militär och polis (GTD, 2017). Den senaste rapporten från 2017 visar att 

det skedde närmare 11 000 terrorattentat världen över där nästan 18 500 civila föll offer 

(GTD, 2017). 

Tidigare forskning som belyser terrorattentat, rädsla och coping i Sverige tycks vara 

bristfällig. Däremot finns studier som visar frekvens, att antalet terrorattentat har ökat i de 

nordiska länderna under de senaste åren och att Sverige är ett av länderna som förekommer i 

sammanhanget (Malkki, Fridlund & Sallamaa, 2018). Enligt en undersökning uppger 42 % av 

svenskarna att de är rädda för att ett nytt attentat ska ske i Sverige (Sveriges Television 

(SVT), 2017). Rädslan bedöms dels grunda sig det ökade antalet attentat som sker runt om i 

världen, men också då Sverige har utsatts för två sådana under det senaste decenniet (Svenska 

Dagbladet (SvD), 2011; Salihu & Mannberg, 2018). Det första var självmordsbombningen i 

Stockholm 2010 där Taimour Abdulwahab orsakade två explosioner och blev det enda offret 
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i vad som beskrevs som ett misslyckat terrorattentat (SvD, 2011). Det senare skedde i 

Stockholm 2017 då Rahkmat Akilov framförde en lastbil i hög fart längs en gågata, vilket 

ledde till att fem personer miste livet och tolv skadades svårt (MSB, 2018). Med anledning av 

terrorismens utveckling världen över var dock attentat som dessa väntade i Sverige 

(Sköldenberg, 2017). I dagsläget ligger terrorhotnivån i Sverige på en trea på en femgradig 

skala, det vill säga en klart förhöjd risk för terrorattentat (SÄPO, 2018).  

I Sverige beskrivs terrorattentat som våldsbejakande extremism som delas in i tre 

huvudsakliga inriktningar: högerextremism som är den vanligaste, vänsterextremism samt 

islamistisk extremism som bedöms utgöra det allvarligaste terrorhotet mot Sverige idag 

(Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism, 2016; SÄPO, 2018). Antalet 

människor i dessa extremistgrupper har under de senaste åren ökat från hundratal till cirka 3 

000 i Sverige (SÄPO, 2018) och beskrivs vidare på följande sätt: “De våldsbejakande 

extremistmiljöerna i Sverige består i dagsläget av omkring 3 000 hotaktörer. Av dem är drygt 

2 000 våldsbejakande islamistiska extremister, medan övriga hotaktörer finns i vit makt-

miljön och autonoma miljöer” (Anders Thornberg, Säkerhetspolischef, 2017). 

Definition av rädsla för brott 

Rädsla är ett begrepp som i tidigare forskning definieras som en intensiv känsla som påverkar 

människor fysiskt och psykiskt genom att den leder till förändrade tankar och beteenden 

(Hale, 1996). Forskare tenderar att använda begreppet rädsla som ett paraplybegrepp som 

inkluderar oro och ångest (Aly & Green, 2010; Garofalo, 1981), vilket författarna i aktuell 

studie också valt att göra. Vad gäller rädsla för brott finns många bakomliggande faktorer 

som påverkar. Enligt den välkända sårbarhetsmodellen beskrivs även begreppet sårbarhet 

som något centralt som påverkar människors rädsla i situationer där de anser att de kan bli 

utsatta för brott (Killias, 1990). Mer specifikt är sårbarheten beroende av följande tre 

faktorer: exponering för och risk att utsättas, utsatthetens allvar och konsekvenser samt 

förlust av kontroll över situationen. Vidare har det i andra studier dessutom diskuterats att 

rädsla för brott beror på människors tidigare erfarenheter av brottsutsatthet (Garofalo, 1979). 

Även brottets allvarlighetsgrad och människors bristande förmågan att kunna försvara och 

skydda sig visar sig ha stor inverkan på rädsla för brott (Hale, 1996). Ytterligare 

bakomliggande faktorer som påverkar är särskilda situationer och platser som tycks framkalla 

rädsla för brott. 

Vidare har fenomenet rädsla för brott olika dimensioner, ofta beskrivs dessa som en 

skala som sträcker sig från en mild oro till en stark rädsla och skräck (Heber, 2007). 
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Känslorna kan förändras i intensitet och skiljer sig mellan människor då de bygger på 

subjektiva upplevelser och tolkningar av situation och omgivning. När människor upplever 

rädsla för brott tenderar de att undvika saker och ting de vanligtvis ägnar sig åt i ett försök att 

minska rädslan och risken att utsättas. Detta anses kontraproduktivt då rädslan leder till 

begränsningar i det vardagliga livet, vilket i sin tur leder till mer rädsla (Hale, 1996; Heber, 

2007). På så vis tolkas rädslan ofta som en konsekvens av brottsligheten som på lång sikt 

leder till att den berättigas och uppmärksammas i negativ mening i samhället (Heber, 2007). 

Tidigare forskning är dock kritisk till definitionen av rädsla för brott, då fenomenet är 

komplext och svårt att mäta samt, likt ovan beskrivet, särskilja från relaterade känslor och 

begrepp (Heber, 2007). Inom den kvalitativa forskningen ifrågasätts det om fenomenet ens är 

mätbart. Det riktas dessutom ofta kritik, främst mot kvantitativ forskning, avseende 

operationalisering av fenomenet samt de mätmetoder som används. Kritiken handlar mer 

explicit om att forskare definierar rädsla för brott på olika sätt. Vidare kritiseras det faktum 

att olika och felaktiga frågor ofta ställs, vilket påverkar resultaten på så vis att andelen 

människor som rapporterar rädsla för brott varierar (Heber, 2007). För att i allra största mån 

undvika detta bör forskare ställa flera liknande frågor i syfte att få en varierad aspekt av 

fenomenet. Frågorna bör inledas med om det föreligger tankar om, eller rädsla för ett särskilt 

brott och vidare bör människor själva få definiera och berätta om andra relaterade känslor. 

För att människors rädsla för brott ska återspeglas på ett rättvist och korrekt sätt bör dock 

forskare kombinera kvantitativ och kvalitativ metod (Heber, 2007). Aktuell studie har haft 

ovanstående problematiserande moment i åtanke, vilket kommer att utvecklas vidare i 

metoddelen. 

Definition av coping i relation till rädsla 

Coping är generellt ett begrepp som brukar definieras som medvetna eller omedvetna tankar 

och handlingar som människor tenderar att använda sig av för att hantera särskilda situationer 

(Green, Choi, & Kane, 2010). Kopplad till en stressfull situation präglas coping av en balans 

bestående av tre huvudsakliga faktorer: (1) hur människor upplever händelsen, (2) tillgång till 

socialt stöd och (3) hur väl man upplever sig klara av att hantera situationen. Enligt tidigare 

forskning finns det en tydlig koppling mellan stress och rädsla (Green m.fl., 2010). Om en 

händelse eller en situation upplevs som hotfull eller skrämmande fungerar stress som en 

defensiv reaktion mot hotet (Johnson, 2016). Den defensiva reaktionen är främst fysiologisk 

och innefattar bland annat utsöndring av adrenalin. I aktuell studie kommer stress och rädsla 

kopplas samman då stress ses som en produkt av rädsla. Kopplingen är av relevans att 
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redogöra för då aktuell studies teoretiska utgångspunkt, den transaktionella copingmodellen, 

inte explicit nämner coping i relation till rädsla. 

Den transaktionella copingmodellen. Som ovan nämnt kommer aktuell studie att 

tillämpa en välkänd modell inom coping, den så kallade transaktionella copingmodellen i 

vilken begreppet definieras som: ”Constantly changing cognitive and behavioral efforts to 

manage specific external and/or internal demands that are appraised as taxing or exceeding 

the resources of the person” (Lazarus & Folkman, 1984 s. 141). Till en början bestod 

modellen av två primära strategier som människor tenderar att använda i syfte att hantera 

olika stressfulla situationer; (1) problemfokuserad- och (2) känslofokuserad coping. 

Problemfokuserad coping innebär att människor med aktiv handling i olika situationer väger 

för- och nackdelar och försöker undanröja källan till stress (Lazarus & Folkman, 1984). 

Känslofokuserad coping innebär att människor strävar efter att reglera sina känslor, genom 

exempelvis förnekande, i syfte att reducera den stress som uppkommer i en viss situation. 

Den senare copingstrategin innefattar också en aspekt där människor accepterar och finner sig 

i situationen. Inom känslofokuserad coping tenderar människor dessutom att förneka det som 

orsakar stress i syfte att minimera känslomässigt obehag. Senare utformades dessutom en 

tredje copingstrategi; undvikande beteende, som innebär att människor aktivt undviker 

stressfyllda händelser och situationer (Lazarus & Folkman, 1987). Vidare konstaterades att 

undvikande beteende kommer väl till hands om resurserna för känslofokuserad coping inte 

räcker till (Roth, Cohen & Goodstein, 1986). 

Vid upplevd stress påverkas en rad faktorer: subjektivt välmående, övergripande hälsa 

och hur människor fungerar i interaktionen med andra (Lazarus & Folkman, 1987). Coping 

fungerar därför som en typ av anpassning till stress i syfte att minska påverkan på dessa olika 

faktorer. För att minimera stressens påverkan på den fysiska och psykiska hälsan bör 

copingstrategierna ha använts under en längre tid (Lazarus & Folkman, 1987). Tidigare 

forskning menar att specifikt terrorattentat är en stressfull situation som påverkar människor 

då de förlorar känslan av kontroll (Cohen-Louck, 2016). 

Tidigare forskning om rädsla för terrorattentat och coping  

Tidigare forskning i ämnet rädsla och coping i relation till terrorattentat har främst undersökts 

i kvantitativa studier där frekvens, demografiska faktorer och könsskillnader berörts (Aradau, 

2015; Bourque m.fl., 2012; Forst, 2007; Hale, 1996; Jäckle & Baumann, 2017; Malik m.fl., 

2018; Misis m.fl., 2017; Nellis, 2009; Rühs m.fl., 2017). Bland de få kvalitativa studier som 

påträffats har samtliga genomförts i länder där terrorattentat är relativt vanligt förekommande 
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(Aly & Green, 2010; Cohen-Louck, 2016; Faeth & Kittler, 2017). Många av dessa studier har 

också haft attentaten mot World Trade Center och Pentagon 2001 som utgångspunkt, oavsett 

i vilket land studien genomförts. Nedan kommer relevant forskning i ämnet att redogöras för. 

En av terrorattentatens främsta konsekvenser är den rädsla som skapas hos människor i 

samhället (Aly & Green, 2010; Forst, 2007; Jäckle & Baumann, 2017; Misis m.fl., 2017; 

MSB, 2018; Rühs m.fl., 2017). I och med de ökade antalet terrorattentat som sker världen 

över har rädslan för att utsättas också ökat (Jäckle & Baumann, 2017). Rädslan som följer vid 

ett terrorattentat är omedelbar och överrumplande och påverkar människors livskvalitet på 

lång sikt (Forst, 2007). En studie från USA visar att amerikaner är tämligen rädda för 

terrorattentat och hos dem som upplever sig som potentiella offer framkallas även andra 

intensiva och relaterade känslor (Misis m.fl., 2017). De tidigare erfarenheterna och 

upplevelserna påverkar människors grad av rädsla för att nya attentat kommer att ske (Rühs 

m.fl., 2017). Dessutom visar tidigare forskning att det inte enbart handlar om risken för att 

skadas fysiskt, utan också om oförutsägbarheten och bristen på kontroll över när och var ett 

terrorattentat kommer att ske (Aly & Green, 2010; Faeth & Kittler, 2017; Nellis, 2009). 

Samtidigt som människor är medvetna om den förödelse ett terrorattentat kan innebära, så vet 

de också om att de är sårbara och potentiella offer för framtida attacker (Aly & Green, 2010). 

För att hantera den påträngande rädsla som terrorattentat leder till tenderar människor 

att använda sig av olika typer av copingstrategier i form av tanke- och beteendemässiga 

förändringar (Nellis, 2009). Olika typer av copingstrategier är bland annat problemfokuserad, 

känslofokuserad och undvikande beteende (Malik m.fl., 2018), vilka människor oftast 

använder sig av där risken för terrorattentat bedöms vara hög (Faeth & Kittler, 2017). Efter 

terrorattentaten mot World Trade Center och Pentagon 2001 har det rapporterats att de 

amerikanska medborgarna använt sig av undvikande beteende i större utsträckning än tidigare 

(Bourque m.fl., 2012). Undvikande beteende innebär i praktiken att människor undviker 

folksamlingar (Aradau, 2015; Hale, 1996), större evenemang och andra platser och 

situationer som uppfattas vara i riskzonen för ett terrorattentat (Bourque m.fl., 2012; Nellis, 

2009). I längden leder undvikande beteende och den begränsade rörelsefriheten till en 

försämrad livskvalité (Malik m.fl., 2018), vilket påvisar terrorattentatens långsiktiga 

konsekvenser. 

Bland de tre kvalitativa studier som hittats i aktuellt ämne har samtliga fokuserat på att 

undersöka rädslan, hur den tas i uttryck samt hur den påverkar människor fysiskt och 

psykiskt. Två av dessa studier undersökte hur människor reagerade och känslomässigt 

uppfattade hot om terrorattentat (Aly & Green, 2010; Cohen-Louck, 2016). Den ena studien 
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från Australien visade att hotet ofta ledde till oro, vilket utvecklades till rädsla när det blev 

oundvikligt och överhängande (Aly & Green, 2010). Rädslan beskrevs som en rationell, 

emotionell och fysisk respons som grundade sig i erfarenheter av hur tidigare terrorattentat 

påverkat omgivningen. Vidare visade studien att deltagarna upplevde rädsla för att skadas 

fysiskt vid terrorattentat och att hot om nya attentat bidrog till en stark känsla av förlorad 

trygghet i det vardagliga livet. Deltagarna uppgav också rädsla för att förlora sina rättigheter 

och friheter i samhället, samt rädsla inför de politiska ändamål och sociala konsekvenser 

attentaten innebar (Aly & Green, 2010). Den andra studien från Israel menade att den 

upplevda risken för ett terrorattentat hade stor betydelse för hur deltagarna hanterade och 

förhöll sig till situationen (Cohen-Louck, 2016). Vidare tycktes de göra subjektiva 

bedömningar och dra egna slutsatser om sin egen sårbarhet, hur allvarligt de skulle skadas vid 

ett terrorattentat samt hur stor risken var att de skulle utsättas. Ytterligare en viktig faktor var 

i vilken utsträckning deltagarna upplevde kontroll över situationen och sin omgivning samt 

den medföljande osäkerhet som terrorattentat innebar. Den brist på kontroll och 

oförutsägbarhet som terrorattentat bevisligen karaktäriserades av ledde till att deltagarnas 

förmåga att hantera hotet minskade, vilket också skapade en känsla av hjälplöshet. Därtill 

inbegrep terrorattentat, förutom rädsla, även känslor som ångest och stress (Cohen-Louck, 

2016).  

 Till sist, i den tredje kvalitativa studien undersökte människors upplevda rädsla för 

terrorattentat, vilka copingstrategier de använde samt hur detta påverkade deras välmående 

(Faeth & Kittler, 2017). Deltagarna, som var från Sydafrika och Kenya, arbetade i områden 

där terrorattentat förekom. De beskrev en ökad rädsla för terrorattentat, särskilt efter 

attentaten mot World Trade Center och Pentagon 2001. Vidare uppgav deltagarna att de 

tenderade att använda sig av både problemfokuserad coping och undvikande beteende för att 

hantera rädslan. Den problemfokuserade var bland annat att de uppmärksammade sin 

omgivning, kollade efter nödutgångar och misstänksamma människor och föremål. De 

undvikande beteendena innebar att de undvek folksamlingar, shoppingcentrum, 

kollektivtrafik och andra särskilt utsatta platser. Studien visade också att rädslan gjorde att 

deltagarna tenderade att i mindre utsträckning motionera, umgås med andra och vistas i 

sociala sammanhang, vilket i längden påverkade deras välmående negativt (Faeth & Kittler, 

2017). Detta påvisar återigen terrorattentatens betydande och långsiktiga konsekvenser för de 

som drabbas. 
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Problemformulering och syfte 

I tidigare forskning beskrivs terrorattentat som något som sprider stor rädsla hos människor i 

samhällen världen över (Aly & Green, 2010; Cohen-Louck, 2016; Faeth & Kittler, 2017; 

Forst, 2007; Gaines & Kappeler, 2012; Jäckle & Baumann, 2017; Misis m.fl., 2017; MSB, 

2018; Rühs m.fl., 2017; Säkerhetspolitik, 2015). Vidare tycks de strategier människor 

använder för att hantera rädslan vara kontraproduktiva då de leder till mer rädsla och 

begränsningar i det vardagliga livet (Hale, 1996; Heber, 2007). Mot bakgrund av detta anses 

fenomenet aktuellt och viktigt att undersöka. En ökad kunskap om den rädsla terrorattentat 

bevisligen skapar skulle kunna leda till nya strategier för att hantera den. 

Tidigare svensk forskning om terrorattentat, rädsla och coping har inte syftat att få en 

djupare förståelse för ämnet, vilket enligt tidigare forskning (Heber, 2007) anses viktigt för 

att få en nyanserad bild av fenomenet. Vid litteraturöversikt har författarna alltså inte funnit 

svenska kvalitativa studier som berört människors rädsla för att utsättas för terrorattentat samt 

hur copingstrategier som används för att hantera rädslan. Aktuell studie ämnar bidra till 

kunskapsluckan. Studiens syfte är således att bidra till en nyanserad bild av människors rädsla 

för terrorattentat och hur de hanterar rädslan. Studien bryts därmed ned i följande 

frågeställningar: 

- Hur beskriver människor sin rädsla för terrorattentat och vilka känslor beskrivs i 

relation till rädslan? 

- Varför upplever människor rädsla för terrorattentat? 

- Hur använder människor copingstrategier för att hantera rädslan för terrorattentat?  

 

Metod 

För att få en djupare förståelse för det som skulle undersökas användes kvalitativ metod (Yin, 

2011). Metoden ansågs lämplig då syftet var att bidra till en nyanserad bild och på så vis få 

en helhetsförståelse för ämnet i fråga (Larsen, 2009). För att förstå rädslans mångfald och 

människors subjektiva rädsla för terrorattentat rekommenderas kvalitativ analys (Heber, 

2007). Dessutom ansågs metoden lämplig då fenomenet rädsla är komplext och kunde 

återberättas mer detaljerat och mångsidigt genom exempelvis intervjuer. I studien tillämpades 

en abduktiv ansats, vilket innebar att författarna utgick från både teori och empiri. 

(Timmermans & Tavory, 2012). Den teoretiska utgångspunkten var den transaktionella 

copingmodellen vilken kopplades samman med fenomenet rädsla för terrorattentat. Därtill 

utgick författarna från tre förutbestämda frågeställningar baserade på studiens syfte. Studiens 

design bestod av sex semistrukturerade intervjuer. 
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Deltagare 

Studiens deltagare rekryterades genom ett målmedvetet urval utifrån särskilda kriterier 

(Silverman, 2014). Inklusionskriterier för att delta i studien var att deltagarna någon gång 

hade upplevt rädsla för terrorattentat och att de inte hade tidigare personliga erfarenheter eller 

upplevelser av terrorattentat på så vis att de inte blivit utsatta själva eller hade en närstående 

som blivit utsatt. Detta kriterium ansågs vara av vikt av etiska skäl, för att minimera negativa 

följder och konsekvenser av intervjuerna. Vidare valdes deltagare boende i Örebro kommun 

av tillgänglighetsskäl och för att undvika eventuella resor. 

Rekryteringen av deltagare till studien skedde på så vis att författarna använde sig sitt 

sociala nätverk genom att fråga närstående om de kände någon som skulle kunna tänka sig att 

delta. Vid förfrågan tydliggjorde författarna studiens syfte och inklusionskriterier. Målet var 

att rekrytera sex deltagare att medverka i studien utifrån studiens tidsbegränsning. 

Förhoppningen var att dessa deltagare skulle bidra med tillräckligt med material för att 

besvara studiens syfte och frågeställningar samt att teoretisk mättnad skulle uppnås 

(Silverman, 2014). I studien deltog sex deltagare, tre kvinnor och tre män, vilka var 21, 23, 

25, 25, 27 och 29 år gamla. Samtliga var boende i Örebro och hade vid åtminstone ett tillfälle 

upplevt rädsla för terrorattentat. Ingen av dem hade tidigare personliga erfarenheter eller 

upplevelser av terrorattentat.  

Material 

Till förfogande under intervjuerna användes en semistrukturerad intervjuguide (se bilaga 1) 

för att vägleda den som intervjuade att hålla sig inom ramen med frågor som besvarade 

studiens syfte. Tidigare kritik menar att rädsla är ett komplext och svårt fenomen att mäta 

(Heber, 2007). För att bemöta detta valde författarna att fråga om ett antal hypotetiska 

situationer kopplade till rädsla för terrorattentat, exempelvis om attentat skulle ske i Örebro. 

Deltagarna fick också i slutet av intervjun möjlighet att själva definiera terrorattentat och 

rädsla.  

Intervjuguiden var indelad i två delar varav den första bestod av en demografisk fråga 

om deltagarnas ålder. Del två berörde frågor om terrorattentat och rädsla, inklusive hur 

rädslan hanterades. Frågorna i intervjuguiden baserades delvis utifrån Terrorist 

Catastrophizing Scale (TCS) (Sinclair & LoCicero, 2007), men formulerades om och 

anpassades efter kvalitativ metod. Exempel på frågor i intervjuguiden var “Vad väcker 

terrorattentat för känslor hos dig? och “Har rädslan för terrorattentat påverkat dig på något 

sätt?”. Intervjuguiden var konstruerad med ett antal öppna frågor samt följdfrågor. Detta 
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möjliggjorde att deltagarna kunde besvara frågorna som de tolkade dem och inte på ett redan 

förutbestämt sätt. I intervjuguiden förekom dessutom kontrollfrågor, det vill säga att liknande 

fråga ställdes på olika sätt vid olika tidpunkter under intervjun, detta för att försöka få 

deltagarna att reflektera och ge en nyanserad bild av det som efterfrågades. Tidigare 

forskning av Heber (2007) menar att det är nödvändigt att ställa kontrollfrågor för att 

möjliggöra tolkningar och mätningar av alla aspekter av begreppet. 

Trovärdighet och tillförlitlighet är relevant för all typ av forskning (Yin, 2011) och kan 

uppnås genom triangulering och respondentvalidering (Silverman, 2014). Trovärdigheten 

definieras vidare som en typ av kvalitetsprövning i vilken det avgörs om studien i slutändan 

inbegriper korrekta slutsatser som ger en rättvis bild av det som studerats. Trovärdigheten nås 

genom att författaren ständigt ifrågasätter sin data och jämför studien med andra studier i 

samma ämne (Yin, 2011). Vad gäller triangulering beskrivs det på följande sätt: “En 

analytisk teknik för att bekräfta ett rön med belägg från två eller flera olika källor. Den 

används både under fältarbetet och under den senare formella analysen” (Yin, 2011, s. 299). I 

aktuell studie a önskade författarna koppla samman begreppen rädsla och stress. Kopplingen 

mellan begreppen bekräftades dels av tidigare forskning (Green m.fl., 2010; Johnson, 2016) 

samt av några deltagare som, när de ombads definiera rädsla, kopplade det till stress. Då 

dessa källor överensstämde uppnåddes triangulering och således ökade studiens trovärdighet. 

Vidare togs hänsyn till trovärdighet genom att en pilotintervju genomfördes, där svaren 

enbart användes i syfte att förbättra intervjuguiden. Testpersonen ombads ge synpunkter och 

berätta om något behövde förtydligas i materialet. Pilotintervjun tog cirka 40 minuter och 

resulterade i att vissa frågor från den dåvarande intervjuguiden formulerades om eller togs 

bort då de inte besvarade studiens syfte eller frågeställningar. Studien tillämpade även 

respondentvalidering på så vis att deltagarna, efter transkribering, fick ta del av sitt eget 

material för att kontrollera och godkänna att det var korrekt nedskrivet av författarna.  

Procedur och etik  

Inför intervjutillfällena kom författarna och deltagarna överens om tid och plats där intervjun 

skulle ske. Därefter skickades ett informationsbrev ut i förväg (se bilaga 2) till deltagarna.  

Målet var att intervjuerna skulle ske vid en tidpunkt och i en miljö som deltagarna uppfattade 

som trygg och bekväm. Av vikt var att platsen där intervjun skulle ske var lättillgänglig och 

neutral, fri från yttre störande moment. Inför intervjun konstruerades, förutom 

informationsbrev, även en intervjuguide (se bilaga 1) och en samtyckesblankett (se bilaga 3) 

som delades ut före intervjun. Vidare försökte författarna följa ett antal punkter som är 
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viktiga att tänka på vid kvalitativa intervjuer (Yin, 2011). Författarna försökte tala måttligt, 

fokus var att låta deltagarna och deras berättelser träda fram. Stor vikt lades också vid 

objektivitet, att författaren inte på något vis var styrande eller genom kroppsspråk, tonläge 

eller känslouttryck avslöjade eventuella åsikter som påverkade deltagarnas berättelser. Vidare 

ställdes enbart frågor som ansågs relevanta för studiens syfte och frågeställningar och inte 

sådana som kunde väcka onödigt obehag eller negativa känslor hos deltagarna (Yin, 2011). 

Totalt genomfördes sex semistrukturerade intervjuer under en vecka. Vid varje enskild 

intervju antog författarna olika roller som intervjuare och antecknare där den ena ställde 

frågor utifrån intervjuguiden och den andra förde eventuella anteckningar samt ställde 

ytterligare frågor vid behov. I variations syfte byttes rollerna vid varje intervju. Intervjuerna 

varade mellan 22 och 25 minuter vardera, vilket ledde till 2 timmar och 20 minuter inspelat 

material. Direkt efter intervjuerna renskrevs anteckningarna för att undvika eventuella 

frågetecken och funderingar i ett framtida skede. Av samma skäl påbörjades transkriberingen 

av det inspelade materialet samma dag som intervjuerna genomfördes. Renskrivning och 

transkribering av materialet skedde i rum där endast författarna vid tillfället befann sig. 

Anteckningarna förvarades hos en av författarna. Inspelningarna förvarades på ett säkert sätt i 

en särskild lösenordskyddad mapp på författarnas datorer. Varje intervju hade en 

transkriberingstid om mellan 2 och 3 timmar, vilket innebar en total tid om cirka 15 timmar. 

Intervjuerna transkriberades på samma sätt av båda författarna där varje ord skrevs ned. Dock 

undveks uppgifter som skulle kunna identifiera deltagarna, exempelvis namn och liknande. 

När transkriberingen var klar erbjöds deltagarna att ta del av sin enskilda intervju, så kallad 

respondentvalidering. Därefter sammanställdes intervjuerna till ett gemensamt dokument om 

totalt 43 sidor. Dokumentet skrevs ut och författarna erhöll varsin kopia som förvarades 

säkert, utan att obehöriga kunde ta del av dem. Om så ändå skulle ske så hade uppgifterna 

som kunde identifiera deltagarna raderats. 

En etisk korrekt studie bör således följa fyra etiska principer: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2017). 

Inledningsvis informerades deltagarna muntligt och skriftligt om studiens syfte och vad deras 

deltagande skulle komma att innebära. De informerades också om att deras deltagande var 

frivilligt och att de när som helst kunde avbryta sin medverkan utan att behöva uppge 

anledning. Deltagarna fick även information om att materialet från intervjun skulle behandlas 

och förvaras så att obehöriga inte kunde ta del av det samt att det inte skulle vara möjligt att 

identifiera en särskild deltagare utifrån vad denne uppgett vid intervjutillfället. Genom att 

fylla i samtyckesblanketten godkände deltagarna att intervjun spelades in. De fick också veta 
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att efter studiens genomförande och godkännande, så skulle samtliga anteckningar, 

inspelningar och transkriberingar raderas. Deltagarna fick även möjlighet att ställa eventuella 

frågor. Med anledning av att studien undersökte rädsla för ett fenomen, fanns risk att 

deltagarna efter intervjun upplevde en ökad rädsla och att intervjun påverkade dem negativt i 

deras vardagliga liv. För att i största mån minimera negativa följder togs därför stor hänsyn 

till inklusionskriterierna samt ovan nämnda etiska principer. Därtill lämnades 

kontaktuppgifter till Hjälplinjen där tillfällig psykologiskt stöd kunde ges via telefon, om 

deltagarna skulle komma att uppleva obehag efter intervjutillfället. Som tack för medverkan i 

studien bjöds samtliga deltagare på fika. 

Förförståelse  

I forskning är det viktigt att läsaren informeras om författarnas förförståelse inom det 

studerade området (Bryman, 2012) då deras kön, ålder och åsikter kan ha påverkat studiens 

resultat (Yin, 2011). Författarna i aktuell studie var en man och en kvinna vilka var 24 

respektive 27 år gamla. Deras akademiska bakgrunder skiljde sig något, men huvudsakligen 

hade båda studerat liknande ämnen, främst kriminologi och psykologi. Båda författarna hade 

tidigare upplevt rädsla för terrorattentat. Vidare ägnade författarna i aktuell studie mycket tid 

åt att studera tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter inom ämnet terrorattentat, 

rädsla och coping. Redan då kunde de identifiera centrala aspekter och förklaringar till det 

undersökta ämnet. I praktiken kan detta möjligtvis ha påverkat författarna på så vis att de 

under analysprocessen fokuserade på dessa aspekter och förklaringar och därför missade 

annat av relevans. Detta samt författarnas akademiska bakgrund kan ha haft inverkan på 

studiens slutgiltiga resultat. För att i allra största mån undvika att förförståelsen påverkade 

studiens resultat försökte författarna objektivt resonera kring, tolka och motivera studiens 

resultat. 

Analysmetod 

När materialet från intervjuerna sammanställts till ett gemensamt utskrivet dokument 

genomfördes en kvalitativ analys enligt fem faser där fas två och tre skedde enligt en tematisk 

analys (Yin, 2011). Analysmetoden användes för att ge en övergripande bild av det insamlade 

materialet och således underlätta den fortsatta analysprocessen. 

Den första fasen syftade att ge en helhetsbild av materialet vilket skulle läsas igenom 

vid upprepade tillfällen (Yin, 2011). Redan då kunde specifika och utmärkande drag 

identifieras som besvarade studiens syfte och bekräftades av tidigare forskning i ämnet. 
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Dessa var bland annat hur deltagarna beskrev och hanterade sin rädsla för terrorattentat och 

fynd som bekräftade den transaktionella copingmodellen. För att underlätta framtida analys 

skrevs de utmärkande dragen ned och samtliga intervjuer sammanfattades i punktform. 

I nästa fas demonterades materialet genom att författarna identifierade relevanta koder 

(Yin, 2011). Inledningsvis markerades centrala meningar, så kallade meningsbärande enheter, 

som kondenserades genom att utfyllnadsord togs bort. De meningsbärande enheterna 

tilldelades därefter en kod som övergripligt beskrev dem. I vissa fall kunde även subteman 

och teman konstrueras. Det som i materialet inte ansågs relevant för att besvara studiens syfte 

sorterades bort. För att underlätta demonteringen av materialet kopierades de meningsbärande 

enheterna in i ett nytt dokument där de placerades under sina vardera koder, exempelvis 

“rädsla”, “platser och situationer” och “coping”. Dokumentet skrevs ut, de meningsbärande 

enheterna klipptes isär och placerades på ett bord för att ge författarna en tydlig överblick. 

I den tredje fasen remonterades materialet och koderna sorterades enligt ett relevant 

mönster (Yin, 2011). Detta genomfördes på så vis att de urklippta meningsbärande enheterna 

med respektive kod sorterades i olika högar. Syftet var att skapa teman och subteman genom 

att placera koder som relaterade till varandra i samma hög. Vissa koder som inledningsvis 

hade identifierats utifrån tidigare forskning och den transaktionella copingmodellen 

konstruerades om och gavs nya kodnamn. Totalt identifierades tre teman och åtta subteman.  

Den fjärde fasen inbegrep tolkning där författarna kontrollerade om koderna tillhörde 

rätt tema samt om de besvarade studiens syfte (Yin, 2011). I praktiken innebar detta att 

författarna återgick till materialet i sammanställningen och noga granskade koderna i dess 

ursprungliga kontext. Inledningsvis saknade det första temat subteman, men slutligen 

identifierades och konstruerades två subteman.  

I den femte och avslutande fasen drogs slutsatser av tolkningen vilka sammanställdes i 

en akademisk text med exemplifierande citat till respektive subtema (Yin, 2011). Utifrån vad 

som var centralt i samtliga tre teman namngavs dem: Dimensioner av rädsla, Orsak och 

Hantering. I temat Dimensioner av rädsla utformades två subteman: indirekt och direkt 

utsatthet samt sårbarhet och ångest. I temat Orsak utformades tre subteman: brist på kontroll 

och oförutsägbarhet, geografisk närhet samt platser och situationer. I temat Hantering 

utformades också tre subteman: problemfokuserad coping, känslofokuserad coping och 

undvikande beteende (se Tabell 1). Därefter formulerades en förklarande text av studiens 

resultat i logisk ordning, inklusive citat under varje subtema. 
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Tabell 1. 

Exempel på hur faserna gick till. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultat 

Syftet med aktuell studie var att bidra till en nyanserad bild av människors rädsla för 

terrorattentat och hur de hanterar rädslan. Utifrån materialet kunde tre teman och åtta 

subteman urskiljas (se Figur 1). 

Figur 1. Presentation av teman och subteman 
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Dimensioner av rädsla 

Rädsla för terrorattentat handlade för deltagarna om anhörigas utsatthet, att själv skadas 

fysiskt och utsatthetens framtida psykiska och vardagliga konsekvenser. Vidare beskrev, 

definierade och reflekterade deltagarna över rädslan på olika sätt. De kopplade även samman 

rädslan med andra känslor såsom sårbarhet och ångest. Detta tema besvarade studiens första 

frågeställning: Hur beskriver människor sin rädsla för terrorattentat och vilka känslor 

beskrivs i relation till rädslan? 

Indirekt och direkt utsatthet. Rädsla för terrorattentat handlade för flera deltagare om 

att närstående, släktingar och vänner skulle utsättas och skadas. Att själv utsättas eller skadas 

var något som de menade inte ledde till rädsla i samma utsträckning, utan snarare en typ av 

maktlöshet. En annan deltagare menade att terrorattentat ofta innebar en kombination av 

rädsla och oro för att utsättas. Deltagaren hänvisade i sammanhanget till att dessa känslor dels 

handlade om att släktingar skulle utsättas, men också delvis att deltagaren själv skulle skadas 

fysiskt. Vidare framkom att en annan deltagare uttryckte oro inför hur utsattheten skulle 

påverka vardagslivet och framtiden, framförallt psykiskt. Att vara på plats och bevittna ett 

terrorattentat beskrev en deltagare som något som bidrog en påträngande rädsla. Två 

deltagare menade att de var rädda för att dö, varav en av dem berättade följande: 

 

[...] jag tror att många är rädda för att liksom bli utsatt för det och sen är det många som är 

rädda för döden, att det ska hända någonting och att man liksom ska dö och lämna allt bakom 

sig och det är väl inte riktigt ett värdigt sätt att dö på heller 

 

Deltagaren berättade i sammanhanget om terrorattentat som ett fenomen som framkallade 

känslor som ångest inför döden. Vidare diskuterade deltagaren hur orättvist det kändes att 

civila faller offer för terrorattentat och hänvisade vid upprepade tillfällen till känslor som 

rädsla och skräck. 

Sårbarhet och ångest. En deltagare berättade att rädslan var starkt kopplad till en 

sårbarhet, där terrorattentat gjorde att deltagaren kände sig väldigt liten och sårbar i världen. I 

sammanhanget menade deltagaren att när risken för att utsättas ökade, så ökade också känslan 

av sårbarhet och rädsla. En annan deltagare menade att rädslan kunde kopplas samman med 

andra känslor som obehag och ångest i situationer där terrorattentat kom upp i tankarna: 
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[...] ja men att man känner obehag, ja men ångest skulle jag nog säga, är man väldigt rädd för 

någonting och känner rädsla så kan det kopplas till ångest. Alltså jag skulle säga att de är nära 

kopplade för mig i alla fall 

 

Deltagarnas subjektiva beskrivningar av rädsla för terrorattentat och hur den togs i uttryck 

bidrog till en bättre bild av vad rädslan egentligen innebar. Många deltagare upplevde att det 

var svårt att beskriva rädslan men lyckades relatera den till andra känslor som uppstod när det 

pratades om terrorattentat. Dessa känslor var nära sammankopplade till deltagarnas upplevda 

risk att utsättas för terrorattentat och myriaden av känslor gav en mångfacetterad bild av 

fenomenet. Vad gäller rädsla för terrorattentat var den alltså central och starkt 

sammansvetsad med andra liknande känslor, vilket belyser fenomenets komplexitet. 

Ytterligare en aspekt som kunde identifieras utifrån deltagarnas utsago var att rädslan främst 

var kopplad till islamistiskt motiverade terrorattentat, då samtliga deltagare vid upprepade 

tillfällen hänvisade till sådana. Detta framkom alltså som ytterligare en dimension av 

deltagarnas rädsla för terrorattentat. 

Orsak  

Samtliga deltagare uppgav olika orsaker till varför de upplevde rädsla för terrorattentat. 

Dessa var främst brist på kontroll och oförutsägbarhet, vilket innefattade att deltagarna 

upplevde att de saknade kontroll i vissa situationer samt att de inte visste när eller vart ett 

terrorattentat skulle ske. Vidare bidrog terrorattentat som skett i deras geografiska närhet till 

ökad rädsla, vilket också gick att urskilja på särskilda platser och situationer. I detta tema 

besvarades studiens andra frågeställning: Varför upplever människor rädsla för 

terrorattentat?. 

Brist på kontroll och oförutsägbarhet. Något som många deltagare uppgav var en 

central och bidragande faktor till att de upplevde rädsla för terrorattentat var att de i 

situationer då de upplevde en ökad risk för att utsättas, också upplevde en minskad känsla av 

kontroll. Många deltagare pratade om att både platsen de befann sig på samt andra människor 

på platsen bidrog till minskad känsla av kontroll. Några deltagare menade också att deras 

kontroll över situationen minskade om de exempelvis upplevde att de inte snabbt kunde ta sig 

från platsen om något skulle hända. Kontroll över människor innebar att ju fler människor på 

platsen, desto mindre möjlighet att hålla koll på alla och därmed en minskad kontroll över 

situationen. Dessa två aspekter av brist på kontroll bidrog båda till ökad rädsla att utsättas för 

terrorattentat. En deltagare beskrev en sådan situation på följande sätt: 
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För då har jag inte kontroll över platsen och vart jag är i den positionen och alla andra. Just 

kontrollen släpps ju ganska mycket när det är mycket folk eller en plats där du liksom inte kan 

gå ifrån fort om det kanske händer någonting. 

 

I ovanstående citat framgår att kontroll av plats, position och människor spelar en viktig roll 

när det kommer till grad av rädsla för terrorattentat. Något som också framgick av flera 

deltagare var att de vidtog säkerhetsåtgärder i syfte att öka sin känsla av kontroll i situationer 

där de upplevde att de kunde utsättas. Vidare, i samma typ av kontext pratade deltagarna om 

den oförutsägbarhet som själva terrorattentat präglades av, det vill säga att de inte kunde veta 

om och när ett attentat skulle begås. En deltagare pratade om att ovissheten är det som är 

själva syftet med terrorattentat, det vill säga att deltagaren själv inte kunde varken förutse 

eller förhindra att utsättas, vilket var något som tycktes bidra till rädsla för terrorattentat. En 

deltagare sade: “[...] alltså från min uppfattning kommer det ganska plötsligt, men det är väl 

hela grejen med terrorattentat, att det kommer när folk inte misstänker det liksom”. I citatet 

pratade deltagaren om att terrorattentat upplevdes vara oförutsägbart. 

Geografisk närhet. Majoriteten av deltagarna berättade att deras rädsla ökade om 

terrorattentat skedde i deras geografiska närhet med hänvisning till tidigare attentat i norden 

och Sverige. Anledningen var enligt deltagarna att närheten gav dem en tydligare uppfattning 

av verkligheten. Om attentat begicks på platser de kunde relatera till så förstod de 

allvarligheten på ett sätt som skiljde sig från om de tog del av nyheter om liknande attentat i 

andra länder. Den geografiska närheten hänvisades av flera deltagare till terrorattentatet i 

Stockholm 2017, en av dem berättade följande:  

 

Det är klart ju att efter det som hände i Stockholm är det ju så himla nära där vart man är så då 

känns det värre, man blir inte lika rädd om det händer långt bort på en annan kontinent 

 

Indirekt gick att utläsa att deltagarens rädsla för terrorattentat ökade efter händelsen i 

Stockholm. I samma linje uppgav en annan deltagare att tidigare attentat i både Norge och 

Sverige bidrog till en form av eftertänksamhet avseende om fler liknande attentat kommer att 

ske i framtiden. En deltagare berättade att rädslan för terrorattentat ökade om det i Sverige 

talades eller varnades om potentiella hot. Deltagaren var också vid tillfället medveten om och 

reflekterade över risken och terrorhotnivån i Sverige. Vidare menade en deltagare att 

attentatet i Stockholm inte på något sätt var oväntat eller förvånande och att liknande attentat 
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säkerligen skulle kunna ske i framtiden. Deltagaren påpekade slags uppgivenhet och menade 

att framtida attentat inte skulle kunna hindras av deltagaren personligen. En av deltagarna 

reflekterade över terrorismens utveckling under de senaste åren och berättade att Sverige 

tidigare upplevdes som ett säkert och tryggt land, skonat från terrorattentat. Efter attentatet i 

Stockholm menade deltagaren att rädslan ökat: 

 

[...] jag tror alla har en liten känsla av att Sverige är så säkert, att vi har det så bra, att sånt inte 

händer här och då när man liksom ska inse att sånt kan hända här också, ja när man vet att det 

är terrorbrott så blir känslorna värre  

 

På liknande sätt berättade en annan deltagare att rädslan för terrorattentat ökat den senaste 

tiden, både på grund av det som hände i Stockholm och på grund av det faktum att 

terrorattentat inte borde kunna ske i Sverige. Deltagaren menade att det som tidigare var 

något som kunde bevittnas via nyheter nu istället var en del av verkligheten. Flera av 

deltagarna menade också att rädslan för att nya attentat kommer att ske i Sverige bidrog till 

en påtryckande ångest och frustration. 

Platser och situationer. Samtliga deltagare berättade att deras rädsla för terrorattentat 

var kopplad till särskilda platser och situationer där de ansåg att risken för att ett attentat 

skulle ske var stor. Gemensamt för dessa platser och situationer var mängden människor, 

vilket ledde till känslor av obehag, utsatthet, panik och rädsla. Deltagarna menade att ju fler 

människor som befann sig på samma plats samtidigt, desto större risk för ett attentat och 

således ökad rädsla. En deltagare beskrev sin upplevelse i relation till platser och situationer 

på följande sätt: 

 

Om jag är på större platser där det är mycket folk, ja men valborgsmässoafton och vi har varit 

på stan och det har varit fyrverkerier, så har jag tänkt att det är så mycket folk och det känns 

som att det är en sån plats där det skulle kunna ske just för att få med så mycket folk som 

möjligt 

 

Deltagaren beskrev en rädsla kopplad till särskilda offentliga platser och situationer med stora 

folkmängder. Genom en subjektiv bedömning grundad på tidigare upplevelser menade 

deltagaren att rädslan skiljer sig jämfört med andra platser och situationer. På liknande vis 

berättade en annan deltagare att rädslan för terrorattentat var kopplad till evenemang där 

många människor befann sig på samma ställe samtidigt. Andra deltagare menade att 
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kollektivtrafik, tåg och buss var påfrestande färdmedel då de väckte tankar om att attentat 

skulle kunna ske där. En av deltagarna berättade att mängden människor i biografer och 

under julhandeln ledde till en känsla av potentiell utsatthet vilket gjorde att deltagaren allra 

helst höll sig nära en utgång. Även konserter beskrevs som en potentiellt utsatt situation och 

två deltagare hänvisade till terrorattentatet under en konsert i Manchester 2017 “[...] jag har 

lite rädsla för konserter, det kopplar jag väldigt mycket med andra händelser i världen”. 

Deltagarna menade att de via nyheter bevittnade kaoset och samhällets sorg till följd av 

attentatet. Gemensamt för alla deltagare var att dessa platser och situationer var tillgängliga 

för allmänheten och på så vis gav upphov till rädsla för terrorattentat. Flera deltagare 

hänvisade också till att terrorattentat syftade att drabba så många som möjligt, vilket var 

ytterligare en anledning till rädsla på dessa platser och situationer. 

Hantering  

Fortsättningsvis, för att hantera sin rädsla för terrorattentat tenderade deltagarna att använda 

olika copingstrategier, däribland känslofokuserad och problemfokuserad coping samt 

undvikande beteende. Den känslofokuserade copingen innebar att deltagarna på olika sätt 

reglerade sina känslor i syfte att minska den upplevda rädslan i situationer där de kände sig 

utsatta. Den problemfokuserade copingen innebar å andra sidan att deltagarna genom aktiv 

handling agerade i syfte att minska och hantera det som ledde till rädsla. Undvikande 

beteende innebar att deltagarna undvek särskilda platser och situationer som de ansåg var i 

riskzonen för terrorattentat. I detta tema besvarades studiens tredje och sista frågeställning: 

Hur använder människor copingstrategier för att hantera rädslan för terrorattentat? 

Känslofokuserad. I syfte att minska sin rädsla för terrorattentat tycktes de flesta 

deltagarna tillämpa olika strategier. Bland annat tenderade de att mentalt förminska den 

upplevda risken för att ett attentat skulle ske i deras omedelbara närhet genom att intala sig 

själva att risken för att bli utsatt var minimal. En deltagare pratade om det på följande sätt: 

 

[...] jag försöker intala mig själv att bara för att det här händer i Stockholm, varför skulle det 

hända just på den platsen som jag, av alla 10 miljoner människor som bor i Sverige, varför 

skulle just jag hamna där det händer. 

 

I ovanstående citat framgår att deltagaren känslomässigt strävade efter att minska sin 

upplevda rädsla för utsatthet genom att intala sig själv att risken är liten. Detta var något som 

majoriteten av deltagarna gjorde, med viss variation. Flera av dem undvek att tänka på risken 
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för terrorattentat medan andra intalade sig själva att de måste kunna leva normalt och inte låta 

sig kontrolleras av rädslan, trots en känsla av överhängande risk. En deltagare beskrev det 

som “[...] om det skulle vara så att jag skulle känna sådan rädsla så känns det som att då 

vinner de över mig”. Detta kan tolkas som att deltagaren försökte hantera sin rädsla genom att 

dels relativisera risken för utsatthet och samtidigt se sina behov av frihet som större och 

viktigare än risken och rädslan. Vidare beskrev en deltagare att denne själv inte upplevde sig 

kunna förhindra att utsättas för terrorattentat och andra deltagare använde sig av uttrycket 

“händer det så händer det” i liknande kontext. Ovan tyder på en slags motvillig acceptans 

som enligt deltagarna bidrog till en minskad rädsla på platser och i situationer där risken för 

utsatthet upplevdes vara hög.  

Problemfokuserad. En annan strategi som deltagarna tenderade använda sig av för att 

minska sin rädsla för terrorattentat var problemfokuserad coping. Detta tog sig i uttryck på 

liknande sätt hos flera deltagare, två av dem berättade att de hanterade rädslan för 

terrorattentat genom att aktivt hålla sig uppdaterade via sociala medier. En av dem 

reflekterade också över att det var ett sätt att bearbeta tidigare attentat. Den andra deltagaren 

drog en parallell till attentatet i Stockholm 2017 “[...] jag skulle väl inte ändra min vardag om 

det skedde ett terrorattentat men jag skulle väl, ungefär som i Stockholm, liksom kolla 

vänner, Facebook och Flashback”. Att aktivt hålla sig uppdaterad menade deltagaren var ett 

sätt att hantera rädslan. Två andra deltagare berättade att de var misstänksamma i offentliga 

miljöer där de uppmärksammade människor i sin omgivning, deras beteenden och särskilda 

attribut. En av dem exemplifierade detta på följande sätt: 

 

[...] när är det är mycket folk kanske man har lite mer koll, tittar lite extra på hur folk beter 

sig, om det är någon som verkar annorlunda och ser liksom suspekt ut om man har speciellt 

utseende eller större jacka, ja om det är någon som bär någonting under liksom 

 

Med tidigare terrorattentat utförda av självmordsbombare i åtanke menade deltagaren att 

rädslan för att utsättas för något liknande hanterades och minskade när deltagaren aktivt 

uppmärksammade människor i sin omgivning. På liknande sätt berättade en annan deltagare 

om en situation i en kö till en konsert, där deltagaren aktivt kollade efter människor som inte 

ville ha ögonkontakt, gick runt med väskor eller hade väldigt tjocka jackor. Samma deltagare 

berättade om en annan situation under ett stort event där mycket folk var samlade på samma 

plats. För att minimera risken att utsättas och således minska rädslan valde deltagaren med 

aktiv handling att placera sig längst bak nära utgången. Resonemanget handlade om att 
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deltagaren var rädd att en bomb skulle detonera och att detta, rent statistiskt, i sådana fall 

skulle ske i folksamlingen. 

Undvikande. Gemensamt hos samtliga deltagare var att de tenderade att hantera och 

minska sin rädsla för terrorattentat genom undvikande beteende. Framförallt undvek de 

särskilda platser och situationer där de själva ansåg att terrorattentat skulle kunna ske. Två 

deltagare berättade att de undvek stora, öppna ytor med mycket folk och menade att de inte 

tänkte julhandla i Stockholm eller i andra storstäder. I likhet beskrev en annan deltagare att 

denne generellt undvek julhandel i folksamlingar. En deltagare berättade att denne inte varit 

på konsert sedan 2009 och att undvikandet berodde specifikt på rädslan för att ett 

terrorattentat skulle ske. Vidare beskrev en annan deltagare hur terrorattentat påverkade 

vardagslivet, både känslomässigt och beteendemässigt genom undvikande beteende: 

 

Jag skulle nog säga att terrorattentat påverkar mig känslomässigt, jag blir ju mer rädd och 

tycker det är obehagligt och sen mynnar det ut i vilka beteende jag väljer, ja men det leder ju 

till att jag undviker vissa beteenden, som att gå ut i folkmassor 

 

Deltagaren berättade senare att även konserter undveks på grund av rädsla för att en bomb 

skulle detonera där eller att någon skulle komma in och skjuta ihjäl människor. En annan 

deltagare beskrev att denne undvek platser där många människor befann sig och istället valde 

att vistas på platser där det var mer öppet. I likhet berättade en annan deltagare att denne allra 

helst undvek offentliga miljöer under kvällstid. Att färdas med kollektivtrafik var något en 

deltagare beskrev som något som undveks på grund av rädsla för terrorattentat. Gemensamt 

för samtliga deltagare var att platser och situationer med mycket folk undveks då de ledde till 

rädsla för terrorattentat. Ytterligare något som samtliga deltagare hänvisade till under sina 

berättelser var att rädslan uppstod med tidigare terrorattentat i åtanke. 

 

Diskussion 
Studiens syfte var att bidra till en nyanserad bild av människors rädsla för terrorattentat och 

hur de hanterar rädslan. Vidare bröts syftet ned i tre frågeställningar om rädsla för 

terrorattentat och copingstrategier i syfte att specificera det som skulle undersökas. Som 

tidigare nämnt konstruerades tre teman och åtta subteman; Dimensioner av rädsla, Orsak och 

Hantering. I temat Dimensioner av rädsla utformades två teman: indirekt och direkt utsatthet 

samt sårbarhet och ångest. I temat Orsak utformades tre subteman: brist på kontroll och 

oförutsägbarhet, geografisk närhet och platser och situationer. I temat Hantering utformades 
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också tre subteman: problemfokuserad coping, känslofokuserad coping och undvikande 

beteende. 

Analys och resultatdiskussion i relation till tidigare forskning och teori 

I avsnittet nedan kommer resultaten i aktuell studie förklaras, diskuteras och analyseras i 

förhållande till både teoretisk utgångspunkt och tidigare forskning i ämnet. Eventuella 

oväntade resultat kommer belysas och avslutningsvis kommer slutsatser dras utifrån de fynd 

som gjorts. 

Indirekt och direkt utsatthet. I aktuell studie framkom att deltagarnas rädsla för 

terrorattentat bland annat handlade om den indirekta utsattheten, det vill säga en rädsla och 

oro för att närstående, släktingar eller vänner skulle utsättas eller skadas i ett terrorattentat. 

Många av deltagarna menade att denna typ av utsatthet ledde till mer rädsla än den direkta, 

utan att uppge någon konkret förklaring. Dessa uppgifter kunde varken hittas eller bekräftas i 

tidigare forskning, som dock främst bygger på subjektiva tolkningar och känslor relaterade 

till direkt utsatthet för terrorattentat. Den indirekta utsattheten kan alltså betraktas som ett 

fynd i aktuell studie och att redovisa den ansågs vara av vikt då den var en central del i 

deltagarnas rädsla för terrorattentat. Ytterligare något som skiljer aktuell studie från tidigare 

forskning är att begreppen indirekt- och direkt utsatthet granskats separat och därmed bidrar 

till en nyanserad bild av rädslan för terrorattentat.  

 Vidare uttrycktes den direkta utsattheten, det vill säga att deltagaren själv skulle 

skadas fysiskt, som en oro över vilka psykiska konsekvenser utsattheten skulle innebära och 

hur dessa skulle påverka vardagslivet. Tidigare forskning bekräftar uteslutande detta (Aly & 

Green, 2010; Faeth & Kittler, 2017; Nellis, 2009). De psykiska konsekvenserna hävdas 

vidare handla om den upplevda förlorade tryggheten i vardagen (Aly & Green, 2010). Detta 

var inget som deltagarna i aktuell studie explicit uppgav i relation till direkt utsatthet. De 

specificerade heller inte vilka psykiska konsekvenser de menade. I deltagarnas beskrivning 

framkom dock hur de pratade om rädsla som en slags dimension av olika relaterade känslor, 

vilket också stämmer överens med tidigare forskning (Aly & Green, 2010; Garofalo, 1981; 

Heber, 2007). 

 Sårbarhet och ångest. I aktuell studie framkom att deltagarna gjorde subjektiva 

bedömningar om risken för att utsättas för terrorattentat. Ju högre risk, desto mer sårbarhet 

och rädsla upplevde deltagarna. Detta bekräftas i tidigare forskning som menar att den 

upplevda sårbarheten är en betydande faktor för människors rädsla för att utsättas (Hale, 

1996; Heber, 2007). En tolkning av sårbarheten är att deltagarna var medvetna om att de 
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skulle kunna utsättas och vilka konsekvenser utsattheten skulle kunna innebära. Denna 

tolkning bekräftas i tidigare forskning som menar att människor är medvetna om den 

förödelse ett terrorattentat kan innebära och att de är sårbara och potentiella offer i framtida 

attacker (Aly & Green, 2010). Den av deltagarna beskrivna rädslan för terrorattentat 

kopplades även samman med ångest, vilket bekräftas i tidigare forskning som menar att 

rädsla ofta är ett paraplybegrepp som inkluderar bland annat ångest (Aly & Green, 2010; 

Garofalo, 1981). Ångesten som deltagarna beskrev handlade främst om ångest inför döden, 

vilket dock inte specificerades på samma sätt i tidigare forskning.  

 Vidare, utifrån ovan är det tydligt att deltagarna beskrev sin rädsla för terrorattentat på 

olika sätt. Tidigare forskning menar att detta beror på att fenomenet är komplext och har olika 

dimensioner, dels då rädsla skapas utifrån människors subjektiva bedömningar av 

omgivningen (Heber, 2007). Deltagarna hade alltså, utifrån egna tolkningar av tidigare 

terrorattentat runt om i världen, olika beskrivningar av rädsla och närliggande känslor. 

Utifrån de subjektiva tolkningarna bildade sig deltagarna en egen bild av risken för att 

utsättas och skadas i ett kommande terrorattentat, så som det beskrivs i tidigare forskning 

(Cohen-Louck, 2016). Vad gäller det faktum att deltagarna uttryckte en särskilt stark rädsla 

för islamistisk motiverade terrorattentat bedöms det kunna bero på att tidigare attentat i 

Sverige varit av sådan karaktär. Dessa uppgifter var dock inget som kunde hittas eller 

bekräftas i tidigare forskning som sällan undersökt olika typer av terrorattentat i relation till 

rädsla och coping. 

 Brist på kontroll och oförutsägbarhet. I situationer där deltagarna upplevde en ökad 

risk för att utsättas för terrorattentat upplevde de brist på kontroll, vilket var en central del i 

deras rädsla för terrorattentat. Tidigare forskning bekräftar detta och menar att rädslan 

handlar om att terrorattentat varken går att kontrollera eller förutse (Nellis, 2009). Vidare 

hänvisas dock till att människor anpassar och vänjer sig vid potentiella faror i sin omgivning. 

Detta är inget som kunde identifieras i aktuell studie, vilket dock bedöms bero på att 

terrorattentat inte är ett lika vanligt förekommande fenomen i Sverige som i andra länder där 

tidigare forskning genomförts. Om terrorattentat förekom i samma uträckning i Sverige som i 

andra länder, hade detta kanske kunnat bekräftas.  

 Fortsättningsvis menade deltagarna i aktuell studie att bristen på kontroll varierade, 

beroende på om de upplevde att de snabbt kunde ta sig från platsen. En framträdande sådan 

plats var i folksamlingar, ju fler människor desto mindre kontroll. Tidigare forskning menar 

att terrorattentat beskrivs som något skrämmande då det inte går att kontrollera, varvid 

människor tenderar att vidta säkerhetsåtgärder för att öka kontrollen i utsatta situationer, 
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exempelvis genom att identifiera nödutgångar (Faeth & Kittler, 2017). Således dras slutsatsen 

att aktuell studie tycktes stämma överens med tidigare forskning, även om brist på kontroll 

och folksamlingar inte förekom i exakt samma sammanhang som i tidigare forskning.  

 Vidare, den oförutsägbarhet som deltagarna i aktuell studie hänvisade till inkluderade 

upplevd risk för att utsättas och grad av kontroll i särskilda situationer eller platser med just 

folksamlingar. Detta kan bekräftas i tidigare forskning som menar att brist på kontroll och 

oförutsägbarhet är centralt i rädsla för terrorattentat, samt att dessa aspekter leder till att 

människors förmåga att hantera rädslan och hotet minskar (Cohen-Louck, 2016). Även annan 

forskning bekräftar detta och menar att terrorattentat ofta sker när människor minst anar det 

och att det oförutsägbara är en av anledningarna till att attentaten ses som något otäckt (Faeth 

& Kittler, 2017).  

 Geografisk närhet. Terrorattentatens geografiska närhet var en central del i 

deltagarnas rädsla för att utsättas, framförallt efter attentatet i Stockholm 2017. Trots att de 

själva inte hade utsatts eller kände någon som hade det menade deltagarna att de först då 

förstod attentatens innebörd och hur de sker. Förödelsen och konsekvenserna gjorde att 

Sverige inte längre kändes säkert och tryggt och rädslan för nya attentat ökade. Tidigare 

forskning bekräftar detta och menar att eftersom antalet attentat ökat i norden och i Sverige 

under de senaste åren, så innebär den geografiska närheten en ökad rädsla (Malkki m.fl., 

2018). En annan förklaring är att den geografiska närheten dels leder till rädsla för att utsättas 

fysiskt, men också rädsla över att förlora sin trygghet, sina rättigheter och friheter samt de 

sociala konsekvenser utsattheten innebär (Aly & Green, 2010). I aktuell studie framkom dock 

inte explicit att den geografiska närheten handlade om förlorade rättigheter och friheter. 

Anledningen skulle kunna vara att deltagarna inte öppet reflekterade över detta, utan att de 

istället i första hand tänkte på konsekvenser och förlorad trygghet så som det beskrevs ovan. 

 Vidare uppgav en deltagare att rädslan för attentat ökade om det officiellt talades om 

terrorhot i Sverige, vilket kan förklaras då terrorhotnivån i landet ligger på en klart förhöjd 

nivå (SÄPO, 2018). Slutsatserna avseende varför och på vilket sätt den geografiska närheten 

ökar människors rädsla för terrorattentat bedöms alltså dels bero på att människor då inser att 

det finns en risk att de kan utsättas. Därtill kan nyheter och annan medias roll ha betydelse, då 

de finns tillgängliga för alla och frekvent rapporterar om terrorattentat. Påminnelsen via 

media skulle kunna vara en förklaring till att det i Sverige pratas och diskuteras allt mer om 

terrorattentat, vilket skulle kunna vara en anledning till den ökade rädslan. 

 Platser och situationer. Aktuell studie visade också att särskilda platser och 

situationer innebar att deltagarna upplevde högre rädsla för terrorattentat. Graden av rädsla på 
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dessa platser och situationer påverkades huvudsakligen av mängden människor som befann 

sig där. Detta stämmer överens med tidigare forskning som menar att just folksamlingar 

väcker rädsla hos människor (Aradau, 2015; Hale, 1996), vilket troligtvis beror på att 

terrorattentat idag syftar att drabba så många civila som möjligt och ofta sker i folksamlingar 

(Jäckle & Baumann, 2017). En tolkning, utifrån hur terrorattentat beskrivs och rapporteras 

om i media, är att attentaten ofta sker i folksamlingar vilket leder till en situation präglad av 

kaos, där gemene man har svårt att fly. Den av deltagarna beskrivna rädslan i folksamlingar 

bedöms alltså vara påverkad av tidigare attentat där omfattningen, paniken och 

konsekvenserna framhävs. Detta går delvis i linje med tidigare forskning som menar att 

tidigare attentat påverkar människors rädsla för att nya attentat kommer att ske (Rühs m.fl., 

2017) på liknande platser eller situationer. Rädslan grundar sig då främst i hur tidigare 

attentaten påverkat omgivningen (Aly & Green, 2010), vilket deltagarna också hänvisade till 

då de via nyheter bevittnade kaoset och samhällets sorg till följd av tidigare attentat. 

 Andra platser och situationer som deltagarna menade väckte en rädsla för 

terrorattentat var större evenemang och kollektivtrafik, vilket stämmer överens tidigare 

forskning (Bourque m.fl., 2012; Faeth & Kittler, 2017; Nellis, 2009) som vidare övergripligt 

även hänvisar till andra platser och situationer som kan uppfattas vara i riskzonen för ett 

terrorattentat. Dessa platser och situationer specificeras inte, varvid det inte går att avgöra om 

biografer, julhandel och konserter som deltagarna i aktuell studie uppgav inkluderas. 

 Känslofokuserad. Hur deltagarna i aktuell studie känslomässigt hanterade sin rädsla 

för terrorattentat varierade. Några av dem levde sitt liv normalt och vistades på platser där de 

egentligen ansåg att risken för terrorattentat var hög. Detta innebar i praktiken att de i 

situationer och på platser där de bedömde att risken var hög intalade sig motsatsen, bland 

annat genom att ifrågasätta sannolikheten att just de själva skulle drabbas. Vidare menade 

andra deltagare att de vägrade låta rädslan ta över, vilket innebar att de antingen levde med 

och accepterade den eller att de försökte trycka undan rädslan i situationer där den var som 

starkast. Detta bekräftas i tidigare forskning som menar att känslofokuserad coping bland 

annat handlar om att förnekande används i syfte att reglera känslor, vilket också tar sig i 

uttryck genom att människor accepterar och finner sig i en viss situation (Lazarus & 

Folkman, 1984). 

 Andra deltagare menade att de förberedde sig på det värsta, exempelvis genom att 

notera nödutgångar på de platser där de befann sig. Denna typ av hantering kan kopplas 

samman och identifieras med problemfokuserad coping, vilken kommer att beskrivas senare. 

I samtliga ovan beskrivna sätt att hantera sin rädsla för terrorattentat tyckes deltagarna vara 
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medvetna om sin omgivning. På olika sätt försökte de genom känslofokuserad coping gå 

emot själva meningen med ett terrorattentat som bland annat syftar att sprida skräck och 

rädsla hos människor (MSB, 2018). 

 Problemfokuserad. I aktuell studie tenderade deltagarna att på olika sätt hantera sin 

rädsla för terrorattentat genom problemfokuserad coping där de vägde för- och nackdelar och 

genom aktiv handling försökte undanröja rädslan för att terrorattentat. Trots att deltagarna 

inte explicit uttalade sig om för- och nackdelar kan dessa tolkas utifrån deltagarnas 

berättelser. De deltagare som föredrog att hålla sig uppdaterade och vara aktiva via sociala 

medier gjorde det för att bearbeta tidigare attentat men också för att uttryckligen hantera sin 

rädsla för terrorattentat. Nackdelen med att hålla sig uppdaterad var att deltagarna riskerade 

att uppleva ökad rädsla genom att ta del av information om terrorattentat via sociala medier. 

Att hålla sig uppdaterad menade deltagarna dock gav dem ett lugn och en känsla av kontroll, 

vilket bedöms vara den fördel som deltagarna ansåg var viktig för dem för att bearbeta och 

hantera sin rädsla. Dessa uppgifter är inget som hittats eller kan bekräftas i tidigare forskning 

inom den problemfokuserade copingen. 

 Vidare tenderade deltagare i aktuell studie att uppmärksamma misstänksamma 

människor i sin omgivning och deras särskilda attribut då detta sågs som en varningssignal 

som aktivt borde observeras. Detta bekräftas till stor del av tidigare forskning (Faeth & 

Kittler, 2017), men någon särskild anledning till varför framgår inte. Utifrån deltagarnas 

berättelse bedöms dock dessa människor och särskilda attribut grunda sig i den bild som 

deltagarna hade av “den typiska terroristen”, baserad på tidigare människor som begått 

terrorattentat. Nackdelen var att de för stunden befann sig i sådan situation, medan fördelen 

som vägde upp var att de säkerligen upplevde en känsla av kontroll om de aktivt 

uppmärksammade sin omgivning. I tidigare forskning kan detta delvis bekräftas, då kontroll 

beskrivs som något viktigt i relation till rädsla för terrorattentat (Aly & Green, 2010; Cohen-

Louck, 2016; Faeth & Kittler, 2017; Nellis, 2009). 

 En annan form av problemfokuserad coping som en deltagare använde för att hantera 

sin rädsla för terrorattentat var att denne tolkade en viss plats som potentiellt utsatt och aktivt 

agerade och minskade rädslan genom att hålla sig i bakgrunden. Nackdelen var att deltagaren 

befann sig på platsen. Genom att kompromissa ansåg deltagaren att det var en fördel att hålla 

sig i bakgrunden vilket ledde till att risken och rädslan för att utsättas minskade. Dessa 

uppgifter är inget som hittats eller kan bekräftas i tidigare forskning inom den 

problemfokuserade copingen. En anledning skulle kunna vara att den transaktionella 

copingmodellen aldrig tidigare applicerats på rädsla för terrorattentat. Ännu en anledning 
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skulle kunna vara att deltagarnas berättelser bygger på subjektivitet, således är den 

problemfokuserade copingen i detta sammanhang svår att bekräfta genom tidigare forskning. 

 Undvikande. En annan central del som deltagarna i aktuell studie tenderade att göra 

för att hantera sin rädsla för terrorattentat var att undvika särskilda platser och situationer de 

själva ansåg vara i riskzonen för ett attentat. De menade att de aktivt undvek konserter, 

julhandel och att befinna sig på stora öppna ytor där det fanns mycket folk, vilket uteslutande 

kan bekräftas i tidigare forskning (Aradau, 2015; Bourque m.fl., 2012; Faeth & Kittler, 2017; 

Hale, 1996; Nellis, 2009). Orsaken menar tidigare forskning beror på att människor undviker 

särskilda aktiviteter och situationer som de anser vara stressfulla (Lazarus & Folkman, 1987), 

däribland terrorattentat (Cohen-Louck, 2016). Med attentatet i Stockholm 2017 i åtanke 

menade deltagarna dessutom att de aktivt undvek offentliga miljöer, kollektivtrafik och 

storstäder. Dessa uppgifter kan dock inte bekräftas enligt tidigare forskning som inte explicit 

hänvisar till sådana platser och situationer. Dock nämner man i tidigare forskning att 

undvikande beteende oftast används i situationer präglad av låg kontroll, då källan till rädsla 

är okänd och då en problematisk situation upplevs vara svårlöst (Faeth & Kittler, 2017). 

 Anledningen till varför deltagarna i aktuell studie valde att undvika ovan nämnda 

platser och situationer kan förklaras i tidigare forskning som vidare menar att terrorattentat är 

en situation där människor förlorar känslan av kontroll, vilket i vidare mening leder till att 

förmågan att hantera det upplevda hotet minskar (Cohen-Louck, 2016). Med andra ord 

upplevde deltagarna alltså att deras grad av kontroll och det av dem upplevda hotet för 

terrorattentat påverkades av den plats eller situation de befann sig i. I vidare mening hävdar 

tidigare forskning att undvikande beteende på lång sikt påverkar människors välmående 

negativt, då det gör att de i mindre utsträckning vistas i sociala sammanhang (Faeth & Kittler, 

2017). Huruvida deltagarna i aktuell studies välmående påverkades på lång sikt var inget som 

kunde diskuteras i aktuell studie, då syftet inte var att undersöka det undvikande beteendets 

långsiktiga konsekvenser. 

Metoddiskussion 

I aktuell studie fanns metodologiska styrkor och svagheter som i följande avsnitt kommer att 

lyftas och diskuteras. En svaghet var att få deltagare rekryterades till studien samt att 

intervjuerna var relativt korta. I praktiken innebar detta att viktig information som hade 

kunnat ge ytterligare nyanser av det undersökta ämnet kan ha missats, vilket kan ha haft 

betydelse för studiens resultat. Ett argument som dock försvarar detta är att studiens syfte i 
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slutändan besvarades, vilket bland annat bedöms bero på hur intervjuguiden konstruerades 

och vilka frågor som ställdes. 

Ytterligare en svaghet, som förvisso inte går att bortse från är det faktum att författarna 

på sätt och vis var medskapare till den aktuella studiens resultat.  Tidigare forskning 

beskriver detta som problematiskt och menar att författarnas subjektiva tolkningar påverkas 

av redan förutbestämda tankar och idéer om vad som är av relevans för studien (Yin, 2011). 

Detta innebar i praktiken att den aktuella studiens författarnas förförståelse kan ha påverkat 

hur materialet analyserades på så vis att de under intervjuerna fokuserade på särskilda 

aspekter som de menade skulle besvara studiens syfte och frågeställningar. Det var alltså inte 

möjligt att säkerställa om aktuell studie gick i linje med tidigare forskning enbart på grund av 

deltagarnas egna berättelser eller om de frågor som ställdes påverkade vad som framkom. 

Dock menar tidigare forskning att objektivitet inte kan garanteras, även om det är av vikt att 

sträva efter (Larsen, 2009). Vidare beskrivs författarnas olika roller under intervjuerna och 

deras tidigare erfarenheter som ytterligare något som kan innebära att frågor ställs på olika 

sätt, vilket i längden kan påverka studiens resultat. I aktuell studie försöktes dock detta 

undvikas då båda författarna ställde frågor under intervjuerna. De var också medvetna om 

studiens syfte samt utgick från samma intervjuguide vilket borde ha lett till att i att liknande 

frågor ställdes under intervjuerna. 

 Vidare bör det faktum att författarna delvis var bekanta med deltagarna lyftas som 

något som kan ha påverkat aktuell studies trovärdighet, tillförlitlighet och resultat.  

Deltagarna kan ha svarat på de frågor som ställdes på ett socialt önskvärt sätt utifrån aktuella 

sociala normer, snarare än vad de faktiskt tycker (Zerbe & Paulhus, 1987). Dessutom kunde 

deltagarna av samma skäl ha svarat på frågorna för att inte på något sätt påverka relationen 

till författarna negativt. För att undvika detta var det av vikt att deltagarna fördelades mellan 

författarna baserat på relation, där den författare närmast deltagaren inte var förste 

intervjuare. En viktig aspekt avseende objektivitet belyses i tidigare forskning som menar att 

eftersom rädsla berör subjektiva känslor så är det i allra högsta grad svårt att nå objektiv 

kunskap (Heber, 2007), vilket på sätt och vis försvarar aktuell studie i det avseendet. 

 Aktuell studie har styrkor kopplade till trovärdighet och tillförlitlighet. Dessa begrepp 

beskrivs som en typ av kvalitetsprövning som är relevant för all typ av forskning (Yin, 2011). 

I aktuell studie strävade författarna efter att på ett så tydligt sätt som möjligt motivera och 

beskriva studiens metod från början till slut, vilket skulle kunna fungera som argument för 

trovärdighet och tillförlitlighet. Dessutom lyckades kopplingen mellan begreppen stress och 

rädsla trianguleras genom tidigare forskning (Green m.fl., 2010; Johnson, 2016) och 
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deltagares utsago, vilket stärkte trovärdigheten. För att stärka detta ytterligare genomfördes 

respondentvalidering, där deltagarna fick ta del av det egna transkriberade materialet. 

Samtliga deltagare godkände transkriberingen och de tolkningar som författarna gjorde av 

intervjuerna. Deltagarnas återkoppling och godkännande ansågs på så vis stärka studiens 

trovärdighet och tillförlitlighet. 

 Vidare anses en betydande styrka med aktuell studie vara den teoretiska mättnad som 

genererades. Teoretisk mättnad är ett sätt att öka studiens kvalité och används främst i 

kvalitativ forskning (Fusch & Ness, 2015).  I aktuell studie kunde författarna identifiera 

teoretisk mättnad redan under den fjärde intervjun, där snarlik information som av andra 

deltagares berättelser framkom. Författarna valde trots detta att fortsätta med ytterligare två 

intervjuer för att nå målet att rekrytera sex deltagare att delta i studien och även de två sista 

deltagarna bekräftade vad som sagts i tidigare intervjuer. Utifrån studiens tidsmässiga ram 

beslutade författarna att fler intervjuer hade kunnat påverka kvalitén på studiens analys och 

diskussion. Det faktum att teoretisk mättnad uppnåddes försvarar detta beslut. 

Trots omfattande tidigare internationell forskning om terrorattentat, rädsla och coping 

lyckades författarna vid litteraturöversikt inte finna svenska kvalitativa studier i ämnet. Den 

transaktionella copingmodellen hade heller inte tidigare använts i andra kvalitativa studier i 

ämnet. Med andra ord belyste studien ett område där kunskapslucka i Sverige förelåg. Genom 

den kvalitativa analysen som användes bidrog aktuell studie till en nyanserad bild och 

ytterligare kunskap om det som undersöktes. Att resultatet nästintill uteslutande gick i linje 

med tidigare internationell forskning i ämnet och vald teoretisk utgångspunkt bedömdes vara 

en av de främsta styrkorna i aktuell studie. Därtill har aktuell studie upptäckt aspekter inom 

rädsla för terrorattentat som tidigare forskare inte lyft fram. 

Praktiska implikationer 

Aktuell studie har bidragit med en inblick i hur rädsla för terrorattentat beskrivs, upplevs och 

hanteras med stöd från tidigare internationell forskning och den transaktionella 

copingmodellen. Kunskapen som aktuell studie bidragit till är viktig då rädsla för 

terrorattentat är något som leder till begränsad rörelsefrihet, försämrad livskvalité (Malik, 

m.fl., 2018) och försämrat välmående (Faeth & Kittler, 2017). 

Utifrån den aktuella studiens resultat bör det praktiska arbetet för att minska 

människors rädsla för terrorattentat inbegripa förebyggande åtgärder på platser och i 

situationer där rädslan är särskilt påträngande. Detta kan exempelvis vara att både utöka 

information gällande nödutgångar och vart de finns samt utöka antalet nödutgångar på 
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offentliga platser där det vanligtvis befinner sig mycket folk. Därtill bör det via sociala 

medier erbjudas information om aktuella insatser som implementeras, utan att nödvändigtvis 

nämna den faktiska orsaken till insatsen. Detta innebär i praktiken att det informeras om 

insatsen, exempelvis utökad polisnärvaro eller krisinformation och att den inte motiveras med 

ett förhöjt terrorhot, utan snarare för en allmän trygghet. På så vis skulle informationen 

förhoppningsvis upplevas öka trygghetskänslan, snarare än att väcka rädsla.  

Vidare bör det erbjudas en särskild hjälplinje eller organisation som är inriktad på stöd 

för de som upplever rädsla för terrorism och terrorattentat. Kunskap bör också erbjudas för att 

informera människor om hur de bör hantera sin rädsla för terrorattentat, exempelvis via en 

särskild internetsida. Detta anses vara av vikt då aktuell studie visat att människor tenderar att 

använda sig av copingstrategier som även i tidigare forskning visat sig leda till mer rädsla och 

som påverkar människor negativt (Faeth & Kittler, 2017; Hale, 1996; Heber, 2007; Malik 

m.fl., 2018) Ovan angivna praktiska implikationer rekommenderas då det finns indikationer 

på att terrorattentat inte är något som kommer minska, snarare tvärtom. 

Framtida forskning 

Aktuell studies resultat visade att samtliga deltagare övergripligt beskrev och hanterade sin 

rädsla för terrorattentat på liknande sätt. Dock kunde skillnader dem emellan identifieras, 

vilka bedöms bero på fenomenets komplexitet och deltagarnas subjektiva tolkningar och 

beskrivningar av fenomenet. För framtida forskning rekommenderas således vidare forskning 

i aktuellt ämne är att en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod då den djupare 

förståelsen i kombination med rädslans frekvens skulle bidra till viktig kunskap i ämnet. 

Något som styrker vikten av sådan forskning är det faktum att människors rädsla bör 

återspeglas på ett rättvist och korrekt sätt, vilket många gånger tidigare misslyckats med då 

rädsla mätts på olika sätt (Heber, 2007). 

Ytterligare en rekommendation för framtida forskning är kvalitativa studier som syftar 

att ge en mer nyanserad bild och djupare förståelse för människors rädsla och hur de hanterar 

den på platser och situationer där de upplever risk för terrorattentat. Att applicera den 

transaktionella copingmodellen likt hur det gjorts i aktuell studie rekommenderas också i 

vidare studier, dock skulle det vara av vikt att få mer kunskap om hur de olika strategierna 

påverkar människors välmående på lång sikt i en svensk kontext. Detta för att kontrollera 

likheter med forskning utförd i andra länder, där olika copingstrategier visat sig leda till 

försämrad livskvalité och försämrat välmående (Faeth & Kittler, 2017; Malik m.fl., 2018). 

Detta skulle kunna leda till åtgärder som hjälper människor att hantera rädslan på ett 
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hälsosamt sätt. Därtill rekommenderas vidare studier i svensk kontext som berör människors 

rädsla för direkt och indirekt utsatthet samt hur sociala medier används i syfte att hålla sig 

uppdaterad för att hantera rädslan, då det i aktuell studie visade sig ha betydelse. 

Ännu en intressant synvinkel för framtida forskning i ämnet skulle kunna vara att genomföra 

studier och jämföra könsskillnader avseende rädsla och coping i relation till terrorattentat. 

Tidigare internationell forskning menar att kvinnor och män kan tänkas uppleva rädsla för 

terrorattentat på olika sätt, samt att kön har betydelse för val av copingstrategi för att hantera 

rädslan (Faeth & Kittler, 2017). Ur kvalitativ synvinkel vore det således intressant att i 

Sverige undersöka hur kvinnor och män berättar om sin rädsla och vilka strategier som 

används för att hantera den. 

Slutsatser 

Sammanfattningsvis konstateras att majoriteten av vad som framkom i aktuell studie stämmer 

överens med tidigare forskning, dock konstateras också att aktuell studie lyft fram konkreta 

fynd som tidigare forskning inte gjort. Aktuell studie har på så vis bidragit med en nyanserad 

bild av människors rädsla för terrorattentat samt hur de använder copingstrategier för att 

hantera rädslan. Detta är kunskap som tidigare varit bristfällig i Sverige. Slutsatser utifrån 

studiens resultat visar att rädsla för terrorattentat är ett förekommande fenomen som 

övergripligen kan beskrivas på liknande sätt, men som vid analys skiljer sig beroende av 

subjektiva tolkningar och uppfattningar av fenomenet. På samma sätt används liknande 

strategier för att hantera rädslan, men återigen avspeglas dessa strategier genom olika 

beteenden på olika platser och i olika situationer. Aktuell studie har alltså påvisat den 

komplexitet som råder kring terrorattentat, rädsla och coping samt bidragit med viktig 

kunskap inom ett aktuellt ämne. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Demografiska frågor 

Hur gammal är du? 

Terrorattentat och rädsla 

Är terrorattentat något du tänker på i vardagen? 

● Vad väcker terrorattentat för känslor hos dig? 

● Vad tror du att det är som gör att man är rädd för terrorattentat? 

● Har du någon gång känt dig rädd för att utsättas för ett terrorattentat? 

● Om jag skulle be dig beskriva hur du känner när du är rädd, vad skulle du säga då? 

● Kan du berätta mer om rädslan, på vilket sätt har den påverkat dig? (I vardagen/livet) 

● Hur hanterar du din rädsla för terrorattentat? 

● Har du befunnit dig på någon specifik plats där du känt dig rädd för att utsättas för ett 

terrorattentat? 

○ Om ja, vart? 

○ Vad gjorde du för att hantera dina känslor i den specifika situationen? 

○ Hur länge sen var det här? 

○ Vad var det som gjorde att du kände dig rädd just där och då? 

○ Finns det någon plats eller situation som gjorde att du kände dig mer rädd än 

andra? (T.ex. Folksamlingar/Konserter/Kollektivtrafik/Resor) 

○ Hanterade du rädslan på ett annat sätt då? 

Kan du beskriva hur du kände när du fick höra att det skett ett terrorattentat i Sverige? 

● (T.ex. Drottninggatan 2017, Trollhättan, självmordsbombningen 2010) 

Har rädslan för terrorattentat påverkat dig på något sätt? 

● Om ja, hur? 

● Har rädslan påverkat dig känslomässigt eller beteendemässigt? I så fall, hur då?  

● Finns det någon särskild plats eller aktivitet du undvikit när det rapporterats om ett 

terrorattentat? 

● Känner du att det finns något du kan göra för att förhindra att bli utsatt för 

terrorattentat? (TCS) 

○ På vilket sätt? 

Om jag skulle be dig definiera terrorism, vad skulle du säga då? 

Jag har inga fler frågor, är det något du vill tillägga?  
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Bilaga 2 

Informationsbrev  

Information till deltagarna 

Vi vill fråga dig om du vill delta i en studie. I det här dokumentet får du information om 

studien och om vad det innebär att delta.  

Vad är det för studie och varför vill ni att jag ska delta? 

Vi som arbetar med studien är kriminologistudenter som just nu skriver vår kandidatuppsats 

om terrorism och rädsla. Många upplever rädsla för att utsättas för terrorattentat och vi skulle 

därför vilja prata med dig som känner sig rädd för att utsättas. Studiens syfte är bidra till en 

nyanserad bild av människors rädsla för att utsättas för terrorattentat och hur de hanterar 

rädslan. 

Hur går studien till? 

Studien kommer att genomföras genom en enskild intervju som beräknas ta cirka 40 minuter 

och det är frågor som rör terrorattentat och rädsla. Med ditt samtycke kommer intervjun att 

spelas in för att den ska kunna transkriberas. 

Möjliga följder och risker med att delta i studien 

Då ämnet handlar om din rädsla kan det finnas en risk att du upplever det som jobbigt att 

prata om detta under intervjun. Om det finns behov finns även möjlighet att kontakta 

Hjälplinjen som erbjuder tillfällig psykologiskt stöd via telefon, 0771-22 00 60.  

Vad händer med mina uppgifter? 

Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. 

Uppgifter som kan identifiera dig kommer inte att presenteras. Ansvarig för dina 

personuppgifter är Örebro universitet. Du har rätt att få ta del av uppgifterna om dig i studien 

och rätta eventuella fel. Du kan även begära radering eller begränsning av dina 

personuppgifter. Om du vill ta del av uppgifterna ska du mejla 

terrorismintervju2018@gmail.com. Dataskyddsombud nås på Örebro universitet. Vid 

missnöjdhet kan du ge klagomål till Datainspektionen. Efter att studien är klar och godkänd 

raderas samtliga uppgifter. 

Hur får jag information om resultatet av studien? 

Om du önskar få information om studiens resultat kommer det finnas möjlighet att få hela 

studien skickad till dig via mejl när studien är klar. Om du önskar detta kan du bifoga din 

mejladress till terrorismintervju2018@gmail.com 

mailto:terrorismintervju2018@gmail.com
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Deltagandet är frivilligt 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta deltagandet. Om du 

väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge varför. Om du vill 

avbryta ditt deltagande ska du kontakta den ansvariga för studien (se nedan). 

Ansvarig för studien 

Huvudansvarig för studien är Louise Frogner (handledare), louise.frogner@oru.se 

Ansvariga för själva utförandet av studien är Frida Salokanto (student) och Sebastian Sand 

(student) terrorismintervju2018@gmail.com 
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Bilaga 3 

Samtyckesblankett 

Samtycke till att delta i studien 

Jag har fått muntlig och skriftlig informationen om studien och har haft möjlighet att ställa 

frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen. 

☐ Jag samtycker till att delta i studien 

Forskningsprojektet: Att hantera det okontrollerbara: Terrorattentat, rädsla och coping 

☐    Jag samtycker till att intervjun spelas in 

☐ Jag samtycker till att uppgifter om mig behandlas på det sätt som beskrivs i 

informationsbrevet. 

Plats och datum Underskrift 

  

 


