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Sammanfattning 

Denna studie undersökte könsskillnader gällande oro för olika typer av 

terrorbrott och i olika situationer. Studien undersökte även 

könsskillnader i undvikandebeteende på grund av oro för terrorbrott, 

och om det fanns könsskillnader i sambanden mellan oro för 

brottslighet generellt och oro för olika typer av terrorbrott. Urvalet 

bestod av 126 respondenter, 54,8% kvinnor och 43,7% män (M=24,19 

år, SD=3,48), som svarade på en webbenkät. Kvinnor var signifikant 

oftare oroliga än män gällande olika typer av terrorbrott och i olika 

situationer. Få undvek situationer på grund av oro för terrorbrott. Det 

fanns inga signifikanta könsskillnader i sambandet mellan oro för 

brottslighet generellt och oro för terrorbrott. Resultaten stödjer till stor 

del tidigare forskningsresultat på området.  

 

Nyckelord: terrorbrott, oro, könsskillnader, undvikandebeteende, 

generell brottslighet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

This study examined gender differences in worry for different types of 

terrorism and in different situations. Avoidant behavior following 

worries for terrorism was examined, and if there is a correlation 

between worry for crime in general and worry for terrorism. The sample 

consisted of 126 adults, 54,8% women and 43,7% men (M=24,19 years, 

SD=3,48), and data was collected thru a web questionnaire. The results 

showed that women were significantly more often worried than men of 

different types of terrorism and in different situations. Few avoided 

situations because of their worries, and there were no significant gender 

differences in the correlation between worry for crime in general and 

worry for terrorism. Most of the results from this study are in line with 

earlier studies in this field. 

 

Keyword: terrorism, worry, gender differences, avoidant behavior, 

crime in general  
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I en tid av terror – är kvinnor verkligen oroliga oftare än män? 

Terrorbrott är något som de senaste åren uppmärksammats mer och mer, och enligt statistik 

från Global Terrorism Database nådde dessa brott sin topp i Sverige 2015, med inte mindre 

än 35 rapporterade incidenter (University of Maryland, 2017). Näst flest incidenter 

rapporterades 1992; endast tio stycken. Terrorbrott har för avsikt att skrämma individer i ett 

samhälle, och ofta skördar dessa dåd många offer. Både fysiskt och psykiskt. Tidigare 

forskning har visat att kvinnor oftare är oroliga än män, både för brott generellt och för 

terrorbrott. Det är därför viktigt att undersöka om det finns könsskillnader gällande oro för 

olika specifika typer av terrorbrott, och oro för terrorbrott i olika specifika situationer. Detta 

skulle kunna underlätta trygghetsskapande arbete, om vi vet mer om vilka som är oroliga i 

vilka situationer. Då tillvägagångssätt vid terrorbrott kan variera är syftet med denna studie 

att undersöka skillnader mellan män och kvinnor gällande oro för olika typer av terrorbrott, 

samt oro för terrorbrott i olika specifika situationer. Vi vill även undersöka könsskillnader i 

undvikandebeteende i dessa specifika situationer, samt undersöka eventuella samband mellan 

oro för brott generellt och oro för olika typer av terrorbrott, och om det finns könsskillnader i 

dessa samband. 

Uppmärksammade terrorbrott  

Terrorbrott har i Sverige kanske främst kommit att förknippas med bombdåd och 

flygplanskapningar. Historiskt sett är detta troligtvis främst förknippat med bombdådet 1975 i 

samband med ockupationen av den västtyska ambassaden i Stockholm, där en sprängladdning 

detonerade (SVT, 2010, 24 april). Även om flygplanskapningar skedde redan på 70-talet 

tänker många idag troligtvis främst på flygplanskapningen som skedde den 11:e september 

2001 i USA, där två flygplan flög in i World Trade Center (Kumm, 2017). Trots att Sverige 

har varit relativt förskonat från större dåd de senaste åren har vi på senare tid dock kunnat se 

hur denna typ av dåd kommit närmare oss i Sverige. Dels kulturellt genom attentaten riktade 

mot USA 2001, men också geografiskt i och med attentat i flera europeiska länder (Kumm, 

2017; Alvarez & Pérez-Peña, 2016; Af Schmidt, 2017).  

Vi har också kunnat se en utveckling där terrorbrott har utförts genom flera olika typer 

av dåd. Exempel på detta är bland annat bombdåd, såsom det mot kollektivtrafiken i Madrid 

2004, och masskjutningar, såsom det mot en nattklubb i Orlando, USA, 2016 (Alvarez & 

Pérez-Peña, 2016, 12 juni; Conejero & Etxebarria, 2007). Dessa två typer av tillvägagångssätt 

användes den 22:a juli 2011 då Anders Behring Breivik, numera Fjotolf Hansen, utförde ett 

bombdåd riktat mot Norges regering, för att sedan utföra en masskjutning på ön Utöya där 
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totalt 77 personer omkom (Af Schmidt, 2017; Svenska dagbladet, 2017, 9 maj). I och med att 

Frankrike drabbades av ett dåd 2016, blev västvärlden varse en ny typ av dåd, då en terrorist 

dödade 84 människor i Nice genom att avsiktligt köra på dessa med en lastbil (Fischer, 2016, 

15 juli). Denna typ av dåd nådde sedan Sverige i april 2017, när en person med hjälp av en 

lastbil bragte fem människor om livet på Drottninggatan i Stockholm (Arvidsson, 2017).  

Förutom olika specifika typer av terrordåd kan man också se hur terrorbrott sker i olika 

specifika situationer och platser. Det kan exempelvis handla om dåd riktade mot politiska 

platser, såsom det som riktades mot Norges regering, eller mot religiösa platser såsom 

mordbranden i en bönelokal i Malmö 2016 (Af Schmidt, 2017; Fagerström, 2016, 5 

december). Flertalet terrordåd har riktats mot specifika platser där det samlas mycket folk. 

Under terrordåden i Paris 2015 riktade gärningsmännen in sig på bland annat en fotbollsarena 

och en konsertlokal, och även i Manchester 2017 utfördes ett bombattentat mot en konsert, 

där 22 personer avled (Smith & Chan, 2017, 22 maj; TT-DN, 2015). De lastbilsdåd vi kunnat 

se i exempelvis Stockholm och Nice har däremot skett på mer öppna platser, där 

gärningsmannen valt ut en offentlig plats där det vanligtvis rör sig mycket folk (Arvidsson, 

2017; Fischer, 2016, 15 juli). En annan utveckling vi kunnat se i Sverige och övriga Europa 

jämfört med tidigare, är att terrorbrott idag ofta kan ha ett religiöst motiv. Tidigare var 

motiven ofta av politisk karaktär. Politiska terrorbrott sker fortfarande idag, och så sent som 

sommaren 2017 åtalades tre personer i Göteborg, med nazistiska kopplingar, misstänkta för 

terrorbrott (Engman, 2017, 21 juni).  

Lagstiftning kring terrorbrott 

Vad som anses vara ett terrorbrott är dock inte helt självklart, och detta skiljer sig mellan 

olika länder. Det kan även vara viktigt att ha i åtanke att lagstiftningen kring detta sett olika 

ut historiskt, och Sverige fick en ny lag så sent som 2003. Detta innebär exempelvis att den 

statistik som presenteras i Global Terrorism Database inte nödvändigtvis har stöd i svensk 

lagstiftning. Statistiken som lyfts fram av Global Terrorism Database grundas dessutom på 

rapporterade brott, inte domar, vilket kan innebära att de brott som lyfts fram kan komma att 

få en annan rubricering av svensk domstol (University of Maryland, 2017).   

Internationellt finns det ingen gemensam definition av vad som klassas som ett 

terrorbrott, eller vilken förövare som ska klassas som terrorist (Matusitz, 2013). Alla länder 

väljer själva hur de vill definiera och lagstifta kring terrorbrott efter sina egna intressen. Ser 

man det internationellt finns det över 200 definitioner (Matusitz, 2013). I Sverige finns Lag 

(2003:148) om straff för terrorbrott, som instiftades 2003 enligt EU:s ramverk. Lagen 

innefattar 19 olika brottsrubriceringar, allt från olaga hot till mord, där motivet bakom brottet 
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avgör om det klassas som terrorbrott. För att uppfylla de villkor som finns för terrorbrott i 

Sverige och EU ska avsikten med brottshandlingen uppfylla minst ett av tre krav. Det första 

kravet är att handlingen ska ”injaga allvarlig fruktan hos en befolkning eller en 

befolkningsgrupp”. Det andra kravet är att ”otillbörligen tvinga offentliga organ eller en 

mellanstatlig organisation att vidta eller att avstå från att vidta en åtgärd”. Eller slutligen 

”allvarligt destabilisera eller förstöra grundläggande politiska, konstitutionella, ekonomiska 

eller sociala strukturer i en stat eller i en mellanstatlig organisation” (Lag 2003:148). Den 

definition av terrorism som anses mest accepterad innehåller även beskrivningar om att 

brottet ska ha politiska eller religiösa motiv (Matusitz, 2013). 

Det finns dock stora svårigheter när det kommer till att avgöra vad som ska klassas som 

ett terrorbrott, även om det finns lagstiftning kring detta. Ett exempel på detta som nyligen 

kunnat ses i Sverige är den man i Trollhättan som 2015, med ett svärd som vapen, utförde ett 

dåd mot individer med utländsk bakgrund inne på en skola. Gärningsmannen, som dog som 

en följd av dådet, blev inte i juridisk mening klassad som terrorist, även om forskare på ämnet 

menar att det finns grund för misstanke om terrorbrott, då gärningsmannen kan ha haft 

politiska motiv (Pettersson Normark, 2015, 23 oktober). Detta leder också till vissa 

svårigheter när oro för att utsättas för terrorbrott undersöks, då motivet till brottet avgör om 

det klassas som terror, inte brottet i sig. Forskare som utför studier inom ämnet kan också ha 

utgått från olika definitioner av terrorbrott, eller olika lagstiftningar, beroende på hur 

lagstiftningen och definitionen ser ut i landet där studien utförs.  

Tidigare forskning om oro för terrorbrott 

Tidigare forskning har visat att det finns könsskillnader gällande oro för att utsättas för 

terrorbrott. Det framkommer bland annat i en amerikansk studie som studerade 

universitetsstudenters oro för terrorbrott (Misis, Bush & Hendrix, 2017). I studien framkom 

det att kvinnor kände mer oro än män för att utsättas för terrorbrott, samt att de ansåg att det 

fanns en större risk för att terrorbrott skulle ske. Signifikanta könsskillnader framkom även i 

en annan amerikansk studie som undersökte oro för terrorbrott i terrorutsatta delstater, där det 

framkom att kvinnor kände mer oro än män gällande att utsättas för terrorbrott (Nellis, 2009). 

I en brittisk studie som studerade vuxna framkommer det att kunskap om att terrorbrott 

sker och hur det pratas om terrorbrott i samhället kan påverka oron för att utsättas för brott i 

sådana situationer som kan förknippas med terrorbrott (Aradau, 2015). Det framkommer även 

att oron för att utsättas för brott kan skilja sig åt beroende på situationer, och vissa typer av 

platser har visat sig vara mer vanliga gällande att generera oro, exempelvis offentliga platser 

och folkmassor. Offentliga platser och folkmassor är ställen som kan vara mycket svåra att 
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skydda från vissa typer av faror (Aradau, 2015). Om något inträffar på sådana platser kan det 

få svåra konsekvenser, exempelvis i form av att många skadas, blir oroliga och får panik. Det 

kan även vara svårt att få kontroll över sådana händelser. Dock undersöktes det inte om det 

fanns könsskillnader gällande oron kring dessa platser. Studier visade att hur det pratas om 

terrorbrott påverkar individers oro, exempelvis hur regeringen pratar om terrorbrott och en 

ökad risk för att landet ska drabbas av terrorbrott (Kearon, Mythen & Walklate, 2017; 

Mythen & Walklate, 2006). Framförallt genom att vissa aktiviteter framställs som mer 

riskfyllda när det gäller terrorbrott, till exempel att resa till andra länder, att flyga flygplan 

och åka tunnelbana. Respondenter uppgav exempelvis att de var oroliga för bombdåd då de 

kände att det var ett allt mer vanligt förekommande fenomen (Kearon, Mythen & Walklate, 

2017). Det framkom då även att dubbelt så många kvinnor som män rapporterade oro. En 

norsk studie har även undersökt vuxna individers oro för att flyga. Studien gick ut på att 

jämföra oro för att flyga vid två olika tillfällen, ena tillfället var före attentatet 11/9 och det 

andra tillfället var efter attentatet (Ekeberg, Fauske & Berg-Hansen, 2014). Studien visade att 

vuxna individer inte var mer oroliga efter attentatet, dock var terrorbrott den näst vanligaste 

anledningen till oron. Det framkom därmed att även om individer var oroliga i samma 

utsträckning som tidigare så var oron i större utsträckning kopplad till oro för terrorbrott. Det 

framkom även att kvinnors oro var större än mäns gällande oro för att utsättas för terrorbrott 

när man skall flyga. Den senaste mätningen visade att 1,3% av männen var ganska eller 

mycket oroliga för att flyga medan 8,7% av kvinnorna var ganska eller mycket oroliga för att 

flyga. 

Konsekvenserna av terrorbrott kan vara många, inte bara de dödsfall eller skador som 

de orsakar. Terrorbrott kan även leda till att individer påverkas negativt i form av olika 

psykiska trauman, eller oro (Laufer & Solomon, 2008). Psykisk problematik som grundas i 

terrorbrott, till exempel posttraumatiskt stressyndrom, har även visat sig vara vanligare 

förekommande hos kvinnor. I en amerikansk studie som studerat vuxna framkommer det att  

oron även kan leda till följder i individers rörelsemönster  (Stein, Elliott, Jaycox, Collins, 

Berry & Schuster, 2004). I studien rapporterade 24% av respondenterna att de undvikit 

platser med folkmassor som en följd av oro för terrorbrott. Studien genomfördes tidsmässigt 

nära inpå terrorattentaten den 11 september 2001. Snarlika siffror framkom även i en annan 

amerikansk studie som undersökte vuxna individers oro för terrorbrott, där resultatet visade 

att kvinnor undvek aktiviteter till följd av oro för terrorbrott i högre grad än män (Bourque, 

Mileti, Kano & Wood, 2012). Siffrorna visade att 25,2% av kvinnorna och 19,2% av männen 

rapporterade att de undvek någon typ av aktivitet på grund av oro för terrorbrott. Det 
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framkom även att 22,3% av kvinnorna och 15,9% av männen undvikit städer på grund av oro 

för terrorbrott. Tidigare forskning har även visat att ett flertal respondenter rapporterade att de 

använt alkohol, medicin eller droger för att kunna sova eller slappna av som en följd av oro 

för terrorbrotten (Stein m.fl., 2004).  

Oro för att utsättas för terrorbrott i olika specifika situationer skulle kunna bero på 

individers oro för att utsättas för brott generellt. Det finns dock väldigt lite forskning på 

samband mellan oro för brott generellt och oro för terrorbrott i olika situationer. Däremot 

finns det flera studier som undersökt samband mellan predicerande faktorer för oro för brott 

generellt och oro för terrorbrott. I en studie med vuxna respondenter utförd i Kentucky, USA, 

har forskare använt sig av vedertagna faktorer som anses kunna vara orsak till oro för 

generell brottslighet, exempelvis kön, ålder och socioekonomisk status (May, Herbert, Cline 

& Nellis, 2011). Dessa faktorer utgick de ifrån när de undersökte oro för terrorbrott. På så sätt 

ville de se om predicerande faktorer för generell brottslighet även predicerar oro för 

terrorbrott. Flera av de faktorer som mättes visade sig ha viss predicerande effekt på oro för 

terrorbrott, men framförallt visade resultaten att den främsta prediktorn för oro för terrorbrott 

var att vara kvinna och gift. Man kunde därför alltså se att det fanns könsskillnader gällande 

oro för terrorbrott. Sammantaget menar forskarna som utfört studien att det är liknande 

faktorer som skapar oro för terrorbrott, som oro för brott generellt (May m. fl., 2011).  

Forskare som utfört en studie på vuxna i tre olika områden i Israel menar däremot att 

oro för terrorbrott skulle kunna kräva utökade, mer avancerade, förklaringar till oro för 

terrorbrott (Shechory-Bitton & Cohen-Louck, 2016). Även i denna studie användes 

vedertagna faktorer som anses predicera oro för brott, såsom kön, ålder och socioekonomisk 

status. Även om resultaten överlag gick i  linje med studien från Kentucky, alltså att faktorer 

som anses predicera oro för brott generellt, även kunde predicera oro för terrorbrott, menar de 

att även andra faktorer kan spela in. I detta fall menar forskarna att resultaten från studien 

antyder att faktorer såsom ideologier och religion, men också geografi, skulle kunna ha en 

större påverkan för oro för terrorbrott än för oro för brott generell (Shechory-Bitton & Cohen-

Louck, 2016). Även i denna studie visade resultaten att kvinnor var mer oroliga för att 

utsättas för terrorbrott än vad män var. Då resultaten från dessa studier visar på att det överlag 

är samma faktorer som orsakar oro för brott generellt som oro för terrorbrott, skulle detta 

kunna innebära att det även finns ett samband mellan oro för brott generellt och oro för 

terrorbrott. Detta är något som vi i denna studie har för avsikt att undersöka närmare genom 

att undersöka om det finns samband mellan oro för brott generellt och oro för terrorbrott i 

olika specifika situationer. 
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Tidigare forskning om oro för brottslighet generellt 

Vad gäller oro för att utsättas för brottslighet generellt framgår det i den svenska Nationella 

trygghetsundersökningen från 2016 att 25% av respondenterna, som var mellan 16-79 år, 

oroar sig för brottsligheten (Brottsförebyggande rådet, 2017). Den visar att typer av brott 

individer oroar sig för skiljer sig åt till stor del beroende på bland annat ålder, men främst kan 

man se att det finns stora könsskillnader vad gäller oro för att utsättas för brott. Siffror från 

NTU visar också att 31% av kvinnorna säger att de känner sig otrygga, vilket är en stor 

skillnad mot männen, där 9% uppger att de känner sig otrygga. I NTU undersöks dock inte 

oro för terrorbrott specifikt, vilket gör att det inte går att undersöka eventuella samband 

mellan oro för terrorbrott och oro för brott generellt. Avsaknaden av statistik angående 

terrorbrott i NTU gör även att det inte går att se om det finns några könsskillnader gällande 

oro för terrorbrott. Vi har däremot i tidigare studier, från andra länder, kunnat se att det finns 

könsskillnader gällande oro för att utsättas för terrorbrott, på så vis att kvinnor upplever mer 

oro än män (Misis, Bush & Hendrix, 2017; Nellis, 2009). 

Möjliga teoretiska förklaringar till oro för terrorbrott och könsskillnader 

För att förklara varför kvinnor verkar, enligt befintlig forskning, vara oroliga oftare än män 

för att utsättas för brott, men också mer specifikt för terrorbrott, kan den så kallade 

sårbarhetsteorin användas. I grunden handlar sårbarhetsteorin om att kvinnor upplever mer 

oro för att utsättas för brott då de anser sig har sämre fysiska förutsättningar än män, och 

därför har sämre förutsättningar att klara sig vid ett angrepp (Rader, Cossman & Porter, 

2012). Det finns även studier som menar att kvinnor själva upplever sig mer sårbara på grund 

av sina fysiska förutsättningar, och att de då ser sig som ett enkelt offer (Killias & Clerici, 

2000). Detta gäller främst då en potentiell förövare kan anses ha motsatta fysiska attribut, 

exempelvis muskulös och aggressiv. Kvinnors fysiska sårbarhet har också kommit att 

kopplats samman med deras oro för sexualbrott, som är större än hos män (Killias & Clerici, 

200). På senare tid har denna teori utvecklats till att inte bara handla om fysiska 

förutsättningar, utan också till att kvinnor och män också har olika socialiseringsprocesser. 

Exempelvis menar vissa forskare att kvinnor under sin uppväxt får lära sig att utsatthet för 

brott hänger ihop med en okänd gärningsman (Rader, Cossman & Porter 2012). De får också 

lära sig att de då behöver en manlig beskyddare. Detta skulle därför kunna kopplas till oro för 

terrorbrott, då terrorbrott främst handlar om att skada så många människor som möjligt, 

oavsett ålder och kön (Brück & Müller, 2010; Shechory-Bitton & Cohen-Louck, 2016). De 

individer som då anser sig ha sämst förutsättningar för att klara sig om en attack sker, i detta 

fall kvinnor, bör då också uppleva oro i större utsträckning.  
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En teori som skulle kunna förklara oro för att utsättas för terrorbrott är Terror 

Management Theory. Teorin grundar sig i psykologi och utgår ifrån att människors oro för att 

utsättas för brott kommer från att individen uppfattar sig själv som dödlig (Florian & 

Mikulincer, 1997). Detta kan handla om att individen påminns om att denne är dödlig, 

exempelvis genom att själv drabbas av ett brott, eller läsa om olyckor och liknande 

situationer där människor dött eller skadats. Individen börjar då reflektera och analysera över 

sin egen sårbarhet, något som kan leda till oro (Florian & Mikulincer, 1997). Den känsla och 

medvetenhet som uppstår när individen påminns om sin dödlighet brukar på benämnas 

Mortality Salience, vilket översatt till svenska skulle bli ungefär ”framträdande dödlighet” 

(Shimel m.fl., 1999). Kortfattat skulle man kunna förklara det som att Mortality Salience är 

en form av dödsångest som individen upplever när denne påminns om sin egen dödlighet. 

Denna teori förklarar inte eventuella könsskillnader i oro för terrorbrott, men skulle kunna 

förklara eventuella skillnader i oro mellan olika typer av terrorbrott. Teorin skulle även kunna 

förklara skillnader i frekvens av oro för att utsättas för terrorbrott i olika situationer, då 

individer kan känna sig olika mycket utsatta och sårbara när de befinner sig på en specifik 

plats eller i en specifik situation. Om individer exempelvis påminns via media om att 

terrorbrott kan ske i folksamlingar på offentliga platser, eller under ett evenemang, kan man 

som individ uppleva Mortality Salience när man befinner sig på en sådan plats och påminner 

sig om det man har läst (Florian & Mikulincer, 1997). Det har tidigare framkommit i brittiska 

studier att information om ökad risk för terrorbrott, eller utpekande av specifika platser och 

aktiviteter som har förhöjd risk att drabbas, har lett till ökad oro (Kearon, Mythen & 

Walklate, 2017; Mythen & Walklate, 2006). Detta skulle, enligt Terror Management Theory, 

kunna betyda att oron för att besöka dessa platser är kopplat till att individer påminns om 

eventuella faror, men också sin egen dödlighet. Utgår man från Terror Management Theory 

borde oron även skilja sig åt beroende på specifik plats eller situation, men också utifrån 

specifik typ av terrorbrott. Specifika typer av terrorbrott som ofta nämns i media eller det 

offentliga samtalet borde då generera en förhöjd nivå av oro hos individer, exempelvis 

lastbilsdåd som varit aktuellt nyligen (Arvidsson, 2017; Fischer, 2016, 15 juli). Tidigare 

forskning har även visat att individers oro för att utsättas för terrorbrott leder till att individer 

undviker vissa platser eller aktiviteter som kan kopplas till terrorbrott, exempelvis offentliga 

platser (Bourque m. fl., 2012; Stein m. fl., 2004). Även detta skulle kunna förklaras med hjälp 

av Terror Management Theory, då individer helt enkelt undviker platser eller situationer där 

de upplever en risk att drabbas för terrorbrott, och därmed också en stark oro för sitt liv. 
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Kunskapsluckor 

Sammanfattningsvis har vi sett flera tidigare studier som undersökt individers oro för brott 

generellt och för terrorbrott har påvisat att kvinnor och män upplever oro i olika grad; 

kvinnor upplever generellt mer oro. Vi har också i olika studier kunnat se att kvinnor och 

män upplever oro i olika utsträckning beroende på vilken typ av brott det rör sig om 

(Brottsförebyggande rådet, 2017; Kearon, Mythen & Walklate, 2017). Däremot fokuserar inte 

forskning kring oro för terrorbrott i samma utsträckning på olika specifika typer av terrorbrott 

eller olika specifika situationer där terrorbrott kan ske, varför vi hoppas kunna fylla dessa 

kunskapsluckor. Vi kan också se att oro för terrorbrott kan leda till konsekvenser för 

individers vardag (Bourque m.fl., 2012; Stein m.fl., 2004).  

Då tidigare studier sällan fokuserat på att jämföra oro för olika specifika typer av 

terrordåd, eller terrordåd i specifika situationer, är ett mål med studien att undersöka oro för 

terrorbrott i olika specifika situationer som har varit medialt uppmärksammade i Sverige. Vi 

vill även undersöka hur oro i dessa situationer eventuellt begränsar individers rörelsemönster. 

Detta rör exempelvis terrorbrott riktat mot offentliga platser, såsom torg, evenemang där det 

rör sig mycket folk, och flygtrafiken. Tanken är också att undersöka om det finns några 

skillnader i oro för att utsättas för specifika typer av dåd, såsom bombdåd, masskjutning eller 

lastbilsdåd. Tidigare forskning som undersökt oro för terrorbrott fokuserar ofta på en specifik 

typ av dåd, eller ett specifikt typ av mål, och tar därför inte upp möjligheten att individer 

oroar sig olika mycket för olika typer av dåd. Denna studie syftar därför till att fylla dessa 

kunskapsluckor genom att undersöka flera olika specifika typer av terrorbrott och situationer. 

Vi vill även undersöka om, och i vilken utsträckning, individer undviker de specifika platser 

där de upplever oro för terrorbrott. Tidigare studier som har visat resultat på att det kan finnas 

ett samband mellan oro för att utsättas för brott generellt och oro för att utsättas för 

terrorbrott, har inte heller de tagit med olika specifika typer av terrordåd i sina 

undersökningar. Tidigare studier som har visat resultat på att det finns samband mellan 

predicerande faktorer för oro för brott generellt och oro för terrorbrott har dock inte närmare 

undersökt samband mellan oro för brott generellt och oro för terrorbrott. De har inte heller 

undersökt olika specifika typer av terrorbrott. Inte heller i NTU undersöks oro för att utsättas 

för terrorbrott, varken generellt eller specifika typer av terrorbrott, och det saknas därför 

statistik från svenska myndigheter på hur den oron ser ut, något som vi med denna studie 

hoppas kunna belysa. 
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Syfte, frågeställningar och hypoteser 

Syftet med denna studie är att undersöka eventuella skillnader mellan män och kvinnor när 

det gäller oro för olika typer av terrorbrott, oro i olika specifika situationer, 

undvikandebeteende i olika specifika situationer samt eventuella samband mellan oro för 

brott generellt och oro för olika typer av terrorbrott. Studien har följande frågeställningar:  

 

● Hur ser eventuella skillnader ut mellan män och kvinnor gällande vilken utsträckning 

de oroar sig för att utsättas för olika typer av terrorbrott?  

● Hur ser eventuella skillnader ut mellan män och kvinnor gällande i vilken 

utsträckning de oroar sig för att utsättas för terrorbrott i olika specifika situationer?  

● Hur ser eventuella skillnader ut mellan män och kvinnor gällande i vilken 

utsträckning de anser sig begränsas i olika specifika situationer som en följd av oro 

för att utsättas för terrorbrott?  

● Hur ser sambandet ut mellan oro för att utsättas för brott i allmänheten och oro för att 

utsättas för olika olika typer av terrorbrott, och ser dessa samband olika ut för män 

och kvinnor? 

 

Då det framkommit i tidigare studier att kvinnor upplever oro gällande brott och 

terrorbrott i högre grad än män är vår hypotes i denna studie att kvinnor upplever oro för 

terrorbrott i högre grad än män, oavsett vilken specifik plats eller typ av dåd som de upplever 

oro för att utsättas för. Detta baseras även på sårbarhetsteorin, då kvinnor anses vara mer 

sårbara i utsatta situationer. Då tidigare forskning visat att undvikandebeteende kan skilja sig 

åt i olika situationer är vår hypotes också att styrkan av oro för att utsättas för terrorbrott 

skiljer sig åt mellan olika specifika situationer. Vår hypotes är också att oron skiljer sig åt 

mellan olika typer av terrorbrott. Detta även med stöd av Terror Management Theory, då 

olika situationer och platser förknippas med risk i olika hög grad av individer. Baserat på 

tidigare forskning om undvikandebeteende är vår hypotes att oro för terrorbrott kan leda till 

undvikandebeteende, där kvinnor visar på högre grad av undvikandebeteende än män. Vår 

hypotes är också att våra resultat kommer visa på ett samband mellan oro för generell 

brottslighet och samtliga specifika typer av terrorbrott, där sambandet är starkare hos kvinnor 

än hos män, då tidigare forskning visat att de predicerande faktorerna är desamma för oro för 

brott generellt som för terrorbrott. Denna hypotes stöds både av teorin om Terror 

Management Theory och sårberhetsteorin. Terror Management Theory kan ge stöd åt att 

individer som upplever risk vid mindre allvarliga brott även bör göra det vid mer allvarliga 
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brott såsom terrorbrott. Sårbarhetsteorin ger stöd åt att kvinnor upplever mer oro på grund av 

att de känner sig mer sårbara, och därför även bör oroa sig i högre grad för både brott 

generellt och terrorbrott. 

 

Metod 

För att besvara studiens frågeställningar har en kvantitativ ansats i form av en 

surveyundersökning med tvärsnittsdesign använts. Respondenterna kontaktades via en 

Facebookgrupp med koppling till Örebro universitet. De fick under studien få svara på en 

enkät som behandlade ämnet oro för att utsättas för brott, med fokus på terrorbrott. Frågorna 

berörde främst oro för att utsättas för terrorbrott i olika specifika situationer, samt hur detta 

eventuellt påverkar respondenterna.  

Urval 

Studiens urval bestod av vuxna män och kvinnor som var 18 år och äldre. Ett 

bekvämlighetsurval användes, där respondenterna bestod av medlemmar i en Facebookgrupp 

kopplad till Örebro universitet. Medlemmarna i Facebookgruppen var i huvudsak studenter, 

men det förekom även respondenter med annan sysselsättning. Sammanlagt samlade vi in 

126 enkätsvar, där 54,8% (n=69) var kvinnor, och 43,7% (n=55) var män. Respondenterna 

var mellan 18 och 33 år gamla, med en medelålder på 24,19 år (SD= 3,48). Av 

respondenterna var det 81,7% (n=103) som studerande, 15,1% (n=19) som arbetade, 1,6% 

(n=2) som var arbetslösa samt 1,6% (n=2) som hade en annan huvudsaklig sysselsättning. Vi 

hade två interna bortfall, en respondent som inte angett kön, och en respondent som angett 

“annat alternativ”, under frågan om kön. Dessa två svar var inte aktuella och användes inte i 

studien eftersom studien syftade att undersöka skillnader mellan män och kvinnor specifikt. 

Externa bortfall har vi inte kunnat kontrollera för, då vi inte vet hur många av de som sett 

enkäten som valt att inte besvara den.  

Material 

För att samla in data har en enkät använts, då enkät är ett tids- och kostnadseffektivt sätt att 

nå ut till ett stort antal respondenter (Bryman, 2011). Enkäten var delvis egenkonstruerad 

men innehöll även frågor från NTU. Enkäten inleddes med bakgrundsfrågor i form av frågor 

om ålder, kön och vad respondenten har för huvudsaklig sysselsättning. Då studien syftade 

till att undersöka könsskillnader har könstillhörighet efterfrågats, men enkäten innefattade 

även möjlighet att ange “annat alternativ” eller “vill ej svara”, av hänsyn till de individer som 

inte identifierar sig som man eller kvinna (RFSL, 2016). Efter bakgrundsfrågorna inleddes 

enkäten med en fråga om oro för att utsättas för brott generellt. Denna fråga var hämtad från 
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NTU, under ämnet oro för att utsättas för brott (Brottsförebyggande rådet, 2017). Frågan 

hämtad från NTU löd; “Har det hänt under det senaste året att du oroat dig för att drabbas av 

brott?” Denna fråga användes senare i våra sambandsanalyser när vi undersökte samband 

mellan oro för brott generellt och olika specifika typer av terrorbrott. Vidare i enkäten kom 

ett avsnitt med frågor som rörde oro för olika specifika typer av terrorbrott. Den definition av 

terrorbrott som vi använt oss av i denna studie har då angetts, och vi hade även med en länk 

till svensk lagstiftning kring terrorbrott. I detta avsnitt frågades det om; “Oroar du dig för att 

utsättas för terrorbrott i form av en masskjutning?”, “Oroar du dig för att utsättas för 

terrorbrott i form av ett bombdåd?”, “Oroar du dig för att utsättas för terrorbrott i form av ett 

så kallat lastbilsdåd?”, “Oroar du dig för att utsättas för terrorbrott i form av en 

flygplanskapning?” och slutligen “Oroar du dig för att utsättas för terrorbrott i form av en 

mordbrand?” Dessa frågor användes sedan i våra analyser där vi undersökte om det fanns 

könsskillnader gällande oro för olika specifika typer av terrorbrott. Sista avsnittet i enkäten 

bestod av frågor om olika specifika situationer. Dessa var; “Känner du oro för att utsättas för 

terrorbrott när du befinner dig i en folksamling i offentliga miljöer?”, “Känner du oro för att 

utsättas för terrorbrott under evenemang där det samlas mycket människor (ex. konserter, bio 

eller idrottsevenemang)?” och “Känner du oro för att utsättas för terrorbrott när du ska 

flyga?” Frågorna under detta avsnitt användes för att undersöka könsskillnader i oro för 

terrorbrott i olika situationer, men också i sambandsanalyserna där vi undersökte samband 

mellan oro för brott generellt och oro för terrorbrott i specifika situationer. Samtliga frågor 

som rörde oro för terrorbrott i specifika situationer följdes upp av en fråga om huruvida 

respondenterna undviker dessa platser eller situationer som en följd av sin oro. De frågorna 

löd då; “Undviker du folksamlingar i offentliga miljöer på grund av oro för att utsättas för 

terrorbrott?”, “Undviker du att ta del evenemang där det samlas mycket människor (ex. 

konserter, bio eller idrottsevenemang) på grund av oro för att utsättas för terrorbrott?” och 

slutligen “Undviker du att flyga som en följd av oro för att utsättas för terrorbrott?” De 

frågorna användes till analysen om undvikandebeteende, där vi undersökte om det fanns 

könsskillnader gällande undvikandebeteende på grund av oro för terrorbrott i olika specifika 

situationer. Samtliga frågor i enkäten var tidsavgränsade då de specificerade om oron var 

upplevd under det senaste året. Frågorna innefattade svarsalternativ i form av en likertskala. 

Likertskalan gick från 1 till 4 och innefattade två så kallade negativa svarsalternativ och två 

så kallade positiva svarsalternativ, enligt följande: 1=“Aldrig”, 2=“Sällan”, 3=“Ibland” och 

4=“Ofta” (Ejlertsson, 2005). I denna enkät motsvarar “Aldrig” och “Sällan” negativa 

svarsalternativ och “Ibland” och “Ofta” motsvarar positiva alternativ. Detta innebär att 
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respondenten har lika många möjligheter att lämna ett negativt svarsalternativ som ett 

positivt, och svarsalternativen blir på så vis inte lika ledande åt ett negativt eller positivt håll 

som om man hade haft fler alternativ i den ena riktningen. Genom att välja en fyrskalig 

likertskala utan ett neutralt svarsalternativ tvingades respondenterna att ta ställning i de frågor 

de svarat på (Ejlertsson, 2005). Detta gör att risken för att respondenter svarar 

slentrianmässigt utan att läsa varje fråga minimeras. Risken för att få intetsägande analyser 

minimerades också, då vi tagit bort möjligheten att ge ett neutralt svarsalternativ. Däremot 

kunde respondenterna istället välja att inte svara på alla frågor, vilket istället ledde till en 

ökad risk för interna bortfall på enskilda frågor. 

Procedur 

En digital enkät, skapad i Google Formulär, publicerades i en sluten grupp på Facebook 

kallad “Dom kallar oss studenter”. Gruppen består av cirka 16 000 medlemmar och är ett 

forum för studenter på Örebro universitet, men även före detta studenter och exempelvis 

lärare finns i gruppen då den är öppen för alla att gå med i. En länk till den digitala enkäten 

publicerades tillsammans med en kort beskrivning av syftet med studien, samt en kort 

inledande text om oss som utförde studien. För att öka på antalet respondenter har enkäten 

publicerats i gruppen vid tre olika tillfällen, med cirka fem dagars mellanrum. Totalt låg 

enkäten aktiv på internet i cirka två veckor, därefter togs möjligheten att svara på enkäten 

bort. Efter cirka två veckor var kvinnor något överrepresenterade i det insamlade 

datamaterialet. För att få en mer jämn könsfördelning har vi därför även specifikt tillfrågat 

män att svara på enkäten, även det via Facebook. Genom att eftersöka respondenter i en 

Facebookgrupp med anslutning till ett universitet minskade risken att få in svar från 

respondenter som ännu inte fyllt 18 år, vilket var åldersgränsen för studien. Åldersgränsen på 

18 år var satt, dels då vi vill undersöka vuxna, men också då detta innebar att vi inte behövde 

tillstånd från eventuella vårdnadshavare. Studien utgår från de fyra forskningsetiska kraven, 

informationskravet, nyttjandekravet, konfidentialitetskravet och samtyckeskravet 

(Vetenskapsrådet, 2011). De fyra forskningsetiska kraven uppfylls i studien genom en 

informationstext som inleder enkäten, den inleds med information om studiens övergripande 

syfte och uppfyller därmed informationskravet. Genom att informera respondenterna om att 

uppgifterna endast kommer att användas till studiens syfte samt att resultatet kommer att 

redovisas på ett sådant sätt att det inte kommer gå att koppla till enskilda respondenter 

uppfylls även konfidentialitets- och nyttjandekravet. Informationstexten uppfyller även 

samtyckeskravet genom att göra det tydligt för respondenten att det är frivilligt att medverka i 

studien, att respondenten när som helst kan välja att avbryta sin medverkan samt att de genom 
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att svara och skicka in enkäten så lämnar de sitt godkännande att delta i studien. Slutligen 

lämnades kontaktuppgifter i form av e-postadresser, dit respondenter hänvisades vid 

eventuella frågor om enkäten, studien eller de resultat som senare skulle komma att 

presenteras. Efter att data hade samlats in matades den in i Statistical Package for the Social 

Sciences (SPSS), där statistiska analyser genomfördes. 

Statistiska analyser 

Den data som samlats in med hjälp av enkäten matades in och analyserades i SPSS. Ett 

antagande gjordes om att den insamlade datan var parametrisk, vilket möjliggjorde 

parametriska analyser i form av oberoende t-tester och Pearsonskorrelationsanalyser. För att 

besvara våra tre första frågeställningar har z-testanalyser gjorts. Z-testanalyser gjordes 

eftersom vi ville undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan könen gällande de 4 

undersökta svarsalternativen. Z-testanlyserna möjliggjorde även en överskådlig bild där 

procentsatserna för varje svarsalternativen kunde redovisas för båda könen. Som ett 

komplement till z-testanalyserna gjordes även oberoende t-tester. Med t-testerna undersöktes 

om det fanns signifikanta skillnader i medelvärdet mellan de två oberoende grupperna som 

undersöktes, män och kvinnor. T-testerna gav oss också resultat från parametriska tester, 

något som generellt anses ha mer power än icke-parametriska tester (Field, 2013). När z-

testanalyserna utfördes användes Bonferroni-korrigering, vilket innebär att α-värdet 

justerades för att minska risken för eventuella typ 1 fel. Korrigeringen gjorde det något 

svårare att uppnå signifikanta skillnader, men minskade samtidigt risken för antaganden om 

att det fanns en signifikant skillnad trots att den skillnaden egentligen uppstått av slumpen. 

Studiens sista frågeställning undersöker samband mellan två variabler i taget, oro för att 

utsättas för brott generellt och oro för att utsättas för olika typer av terrorbrott, samt om det 

finns könsskillnader i de eventuella sambanden. De frågor som berörde den frågeställningen 

analyserades med Pearsonskorrelationsanalyser, resultaten från korrelationskoefficienterna 

jämfördes sedan med Fischer r-to-z-tester. Detta gjordes för att se om det fanns signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor vad gäller styrkan på korrelationerna. 

 

Resultat 

För att besvara frågeställningen om det finns skillnader mellan män och kvinnor gällande oro 

för att utsättas för olika specifika typer av terrordåd utfördes z-testanalyser med 

kompletterande t-tester. I dessa analyser undersöktes om det fanns signifikanta skillnader i 

svarsalternativsfrekvens mellan män och kvinnor, samt medelvärdesskillnader i svaren 

mellan män och kvinnor. I Tabell 1 visas resultaten, och det framkommer att det fanns 
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signifikanta skillnader mellan könen, där kvinnor uppgav att de oroar sig för att utsättas för 

terrorbrott i större utsträckning än män. Detta gällde alla undersökta typer av terrorbrott, och 

skillnaderna i svarsalternativen mellan män och kvinnor fanns främst gällande 

svarsalternativen “aldrig” och “ibland”. Männen svarade signifikant oftare “aldrig”, och 

kvinnorna signifikant oftare “ibland”. Resultatet från t-testerna visar att det fanns signifikanta 

skillnader mellan grupperna för varje specifikt typ av terrordåd.  

Skillnader kunde även ses mellan de olika specifika typerna av terrordåd, där 

signifikant fler kvinnor än män uppgav att de ofta är oroliga för lastbilsdåd. Det fanns även 

signifikanta skillnader under “ibland” gällande oro för bombdåd, masskjutning och 

lastbilsdåd, där kvinnorna var frekvent mer oroliga. Vad gäller de skillnaderna under 

svarsalternativet “aldrig”, där männen uppgav detta alternativ i större utsträckning, kunde vi 

se signifikanta skillnader under samtliga typer av terrorbrott utom flygplanskapning. När det 

kommer till “oro för mordbrand” fanns det endast signifikanta skillnader under “sällan”, där 

kvinnor var frekvent mer oroliga, något som ändå kan tyda på att kvinnor är oroliga för 

mordbrand oftare än män. “Oro för flygplanskapning” var den enda typ av terrorbrott som 

inte visade några signifikanta skillnader under något av svarsalternativen, men vi kunde 

däremot se signifikanta skillnader i medelvärdet. Dessa resultat stödjer därför vår hypotes om 

att kvinnor upplever oro oftare än män, oavsett vilken typ av terrorbrott det rör sig om.  
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Tabell 1. Medelvärdesjämförelser med t-test, samt jämförelse i svarsalternativsfrekvens i procent med z-analys mellan män och kvinnors oro 

för olika specifika typer av terrorbrott. 

Not: ♀= Kvinnor ♂ = Män.  * p < 0,05; ** p < 0,01;*** p < 0,001  *= signifikant skillnad mellan män och kvinnor enligt z-analys på p < 0,05-

nivå för det aktuella svarsalternativet, t. ex. ”Aldrig”. Variation av n beror på interna bortfall. 

   

 

♀ 
 

   ♂ 
 
 

  ♀ 
 

♂ 
 

♀ 
 

♂ 
 

♀ 
 

♂ 
 

♀ 
 

♂ 
 

 n M SD  n M SD fg t Aldrig Aldrig Sällan Sällan Ibland Ibland Ofta Ofta 

 
Oro för bombdåd 

 
69 

 
2,14 

 
,94 

  
55 

 
1,55 

 
,74 

 
122 

 
3,86*** 

 
29,0% 

 
58,2%* 

 
36,2% 

 
30,9% 

 
26,1% 

 
9,1%* 

 
8,7% 

 
1,8% 

 
Oro för 
masskjutning 

 
69 

 
2,03 

 
,86 

  
55 

 
1,47 

 
,63 

 
122 

 
4,02*** 

 
30,4% 

 
60,0%* 

 
40,6% 

 
32,7% 

 
24,6% 

 
7,3%* 

 
4,3% 

 
0,0% 

 
Oro för 
lastbilsdåd 

 
69 

 
2,19 

 
1,05 

  
54 

 
1,50 

 
,64 

 
121 

 
4,50*** 

 
31,9% 

 
57,4%* 

 
31,9% 

 
35,2% 

 
21,7% 

 
7,4%* 

 
14,5% 

 
0,0%* 

 
Oro för 
flygplanskapning 

 
69 

 
1,78 

 
1,01 

  
54 

 
1,46 

 
,77 

 
121 

 
1,99* 

 
53,6% 

 
68,5% 

 
24,6% 

 
18,5% 

 
11,6% 

 
11,1% 

 
10,1% 

 
1,9% 

 
Oro för 
mordbrand 

 
69 

 
1,45 

 
,70 

  
55 

 
1,18 

 
,48 

 
122 

 
2,53* 

 
65,2% 

 
85,5%* 

 
26,1% 

 
10,9%* 

 
7,2% 

 
3,6% 

 
1,4% 

 
0,0% 
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Frågeställningen om hur eventuella skillnader mellan mäns och kvinnors oro i specifika 

situationer ser ut, undersöktes genom z-testanalyser och t-tester. Vi testade då om det fanns 

skillnader i svarsalternativsfrekvens mellan män och kvinnor, samt om det fanns 

medelvärdesskillnader i svaren mellan män och kvinnor. I Tabell 2 framkommer det att 

resultaten från z-testanalyserna gällande de olika svarsalternativen visade på signifikanta 

skillnader främst gällande svarsalternativen “aldrig”, “ibland” och “ofta”. Gällande 

svarsalternativet “aldrig” kunde vi se signifikanta skillnader för varje typ av situation, där 

männen angav detta alternativ oftare än kvinnorna. Kvinnor däremot svarade signifikant 

oftare “ibland” gällande “oro vid folksamlingar i offentlig miljö” samt gällande “oro vid 

evenemang”. Tabellen visar också, baserat på dem som svarat “ofta”, att kvinnor främst 

oroade sig för terrorbrott vid evenemang där det samlas mycket folk. Resultaten från t-testen 

visade på signifikanta könsskillnader, där kvinnor oroade sig oftare än män gällande alla de 

undersökta situationerna. Dessa resultat ger stöd åt vår hypotes att kvinnor upplever oro 

oftare än män, oavsett specifik situation. 
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Tabell 2. Medelvärdesjämförelser med t-test, samt jämförelse i svarsalternativsfrekvens i procent med z-analys mellan män och kvinnors oro 

för terrorbrott i olika specifika situationer. 

Not: ♀= Kvinnor ♂ = Män.  * p < 0,05; ** p < 0,01;*** p < 0,001 *= signifikant skillnad mellan män och kvinnor enligt z-analys på p < 0,05-

nivå för det aktuella svarsalternativet, t. ex. ”Aldrig”. Variation av n beror på interna bortfal.

   ♀ 
 

   ♂ 
 

  ♀ 
 

♂ 
 

♀ 
 

♂ 
 

♀ 
 

♂ 
 

♀ 
 

♂ 
 

 n M SD  n M SD fg t Aldrig Aldrig Sällan Sällan Ibland Ibland Ofta Ofta 

 
Oro vid 
folksamlingar 
i offentlig 
miljö 

 
69 

 
2,38 

 
,93 

  
55 

 
1,71 

 
,76 

 
122 

 
4,31*** 

 
20,3% 

 
47,3%* 

 
31,9% 

 
34,5% 

 
37,7% 

 
18,2%* 

 
10,1% 

 
0,0%* 

 
 
Oro vid 
evenemang 

 
 
69 

 
 
2,28 

 
 
1,06 

  
 
55 

 
 
1,65 

 
 
,78 

 
 
122 

 
 
3,77*** 

 
 
30,4% 

 
 
49,1%* 

 
 
26,1% 

 
 
40,0% 

 
 
29,0% 

 
 
7,3%* 

 
 
14,5% 

 
 
3,6%* 

 
 
Oro vid 
flygning 

 
 
69 

 
 
1,97 

 
 
1,03 

  
 
54 

 
 
1,48 

 
 
,77 

 
 
121 

 
 
2,91** 

 
 
42,0% 

 
 
64,8%* 

 
 
30,4% 

 
 
25,9% 

 
 
15,9% 

 
 
5,6% 

 
 
11,6% 

 
 
3,7% 



 
 
 
I EN TID AV TERROR 
 

18 

 

Vidare utfördes z-testanalyser och t-tester på variabeln kön och undvikandebeteende 

gällande samma specifika situationer som användes vid föregående frågeställning. Detta 

användes för att svara på frågeställningen om skillnader mellan kvinnor och män gällande 

undvikandebeteende på grund av oro för terrorbrott. För att vara konsekventa med vad 

studien undersökte användes samma specifika situationer när vi undersökte 

undvikandebeteende som vi använt oss av när vi undersökte oro i specifika situationer. I 

Tabell 3 framkommer det att kvinnor oftare undvek dessa situationer än vad män gjorde. 

Skillnaderna gäller främst svarsalternativen “aldrig” och “ibland”. Män svarade “aldrig” i 

signifikant större utsträckning än kvinnor gällande “undviker folksamlingar i offentliga 

miljöer” och “undviker evenemang”. För samma situationer svarade kvinnor i signifikant 

större utsträckning att de “ibland” undviker dessa situationer. Noterbart är att närmare 20% 

av kvinnorna svarade att de “ibland” undvek både offentliga miljöer och evenemang på grund 

av sin oro, men ingen har svarat att de “ofta” undvek dessa situationer. Däremot visade 

resultatet att närmare 2% av männen “ofta” undvek offentliga situationer. Resultaten från t-

testet gav signifikanta könsskillnader gällande undvikandebeteende i folksamlingar i 

offentliga miljöer samt vid evenemang. Vi kunde inte se några signifikanta skillnader, varken 

i medelvärdet eller i svarsalternativsfrekvenserna, för “undviker att flyga”. Resultaten 

stämmer enbart delvis med vår hypotes att kvinnor uppvisar mer undvikandebeteende än 

män, då vi inte kunde se signifikanta skillnader för alla situationer. 
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Tabell 3. Medelvärdesjämförelser med t-test, samt jämförelse i svarsalternativsfrekvens i procent med z-analys mellan män och kvinnors 

undvikande beteende på grund av oro för att utsättas för terrorbrott i olika specifika situationer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: ♀= Kvinnor ♂ = Män.  * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001  *= signifikant skillnad mellan män och kvinnor enligt z-analys på p < 0,05-

nivå för det aktuella svarsalternativet, t. ex. ”Aldrig”. Variation av n beror på interna bortfall. 

   ♀ 
 

   
 

♂ 
 

   ♀ 
 

♂ 
 

♀ 
 

♂ 
 

♀ 
 

♂ 
 

♀ 
 

♂ 
 

 n M SD  n M SD fg t Aldrig Aldrig Sällan Sällan Ibland Ibland Ofta Ofta 

 
Undviker 
folksamlingar 
i offentliga 
miljöer  

 
69 
 

 
1,67 

 
,78 

  
55 

 
1,31 

 
,64 

 
122 

 
2,83* 

 
52,5% 

 
76,4%* 

 
29,0% 

 
18,2% 

 
18,8% 

 
3,6%* 

 
0,0% 

 
1,8% 

 
 
Undviker 
evenemang 

 
 
69 

 
 
1,52 

 
 
,78 

  
 
52 

 
 
1,15 

 
 
,42 

 
 
119 

 
 
3,35** 

 
 
65,2% 

 
 
85,5%* 

 
 
17,4% 

 
 
11,5% 

 
 
17,4% 

 
 
1,9%* 

 
 
0,0% 

 
 
0,0% 

 
 
Undviker att 
flyga 

 
 
69 

 
 
1,20 

 
 
,61 

  
 
55 

 
 
1,15 

 
 
,52 

 
 
122 

 
 
0,56 

 
 
87,0% 

 
 
90,9% 

 
 
8,7% 

 
 
5,5% 

 
 
1,4% 

 
 
1,8% 

 
 
2,9% 

 
 
1,8% 
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 Frågeställningen om huruvida det finns samband mellan oro för generell brottslighet 

och specifika typer av terrorbrott analyserades med hjälp av korrelationsanalyser. När frågan 

om oro för brott generellt analyserades med ett oberoende t-test framkom det att det fanns 

signifikanta könsskillnader t(122)= 4,88, p<0,001, där kvinnor (M=2,90, SD=0,09) oftare var 

oroliga än vad män (M=2,18, SD=0,10) var. Resultaten från korrelationsanalyserna som 

redovisas i Tabell 4 visar att det fanns ett signifikant positivt samband mellan oro för generell 

brottslighet och oro för samtliga undersökta typer av terrorbrott, både hos kvinnor och män. 

Dock varierade styrkan i sambandet mellan de olika typerna av terrorbrott. Kvinnors oro för 

brott generellt hade starkast samband med bombdåd och flygplanskapning. Lägst samband 

för kvinnorna fanns vid “oro för mordbrand”. Mäns oro för generell brottslighet hade starkast 

samband med “oro för mordbrand” och “oro för bombdåd”. Svagast samband för män fanns 

för “oro för masskjutning”. Resultatet från Fischers r-to-z-analysen visade dock att det inte 

fanns några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor gällande något av sambanden. 

Resultaten går till stor del emot vår hypotes om att det bör finnas könsskillnader i sambandet 

mellan oro för brott generellt och olika typer av terrorbrott. Vi kunde dock se signifikanta 

korrelationer mellan oro för brott generellt och samtliga typer av terrorbrott.  

 

 

Tabell 4. Korrelationsanalyser (Pearson) mellan “oro för att utsättas för brott generellt” och 

olika specifika typer av terrorbrott, samt analys av könsskillnader mellan korrelationerna, 

med Fischer r-to-z-test. 

Not: ♀= Kvinnor ♂ = Män.  * p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001 

 

 ♀ 
Oro för att 

utsättas för brott 
generellt 

♂ 
Oro för att 

utsättas för brott 
generellt 

 
Observerat 

r-to-z 

Oro för bombdåd 0,57** (69) 0,39** (55) 1,22 

Oro för masskjutning 0,48** (69) 0,30* (55) 1,15 

Oro för lastbilsdåd 0,48** (69) 0,32* (55) 1,06 

Oro för 
flygplanskapning 

0,52** (69) 0,32* (55) 1,33 

Oro för mordbrand 0,29* (69) 0,45** (55) -1,03 
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Diskussion 

Syftet med denna studie var att undersöka eventuella skillnader mellan män och kvinnor vad 

gäller olika aspekter av oro för att utsättas för terrorbrott. Studien undersökte oro gällande 

olika typer av terrorbrott, oro för terrorbrott i olika specifika situationer och 

undvikandebeteende i olika specifika situationer. I studien undersöktes även eventuella 

samband mellan oro för brott generellt och oro för olika typer av terrorbrott, samt huruvida 

dessa samband skiljer sig åt mellan män och kvinnor.  

Resultaten visade att kvinnor upplevde oro oftare än män för samtliga typer av 

terrorbrott. Z-testanalyserna visade på signifikanta skillnader antingen för svarsalternativen 

“ibland” eller “ofta” under oro för bombdåd, masskjutning och lastbilsdåd, och t-testen visade 

på signifikanta medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor för samtliga typer av 

terrorbrott, frekvensen av oro skiljde sig åt beroende på vilken typ av terrorbrott, men kvinnor 

uppvisar signifikant oftare oro för samtliga typer av terrorbrott. Detta resultat går i linje med 

vår hypotes om att kvinnor oftare är oroliga än män för samtliga typer av terrorbrott, samt att 

frekvensen av oro skiljer sig åt beroende på typ av terrorbrott. Resultaten visar också att 

kvinnor är oroliga oftare än män för att utsättas för terrorbrott vid samtliga situationer vi 

undersökt. Kvinnors svarsalternativsfrekvens var signifikant högre under alternativen 

“ibland” och “ofta” för både oro vid folksamlingar och oro vid evenemang. Vad gäller oro 

vid flygning svarade männen “aldrig” i signifikant högre utsträckning. T-testen visar 

signifikanta medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor vid samtliga typer av specifika 

situationer. Även detta resultat går i linje med våra hypoteser, då kvinnor är signifikant oftare 

oroliga än män i samtliga situationer, men också att oron skiljer sig åt beroende på typ av 

situation.  

Vad gäller undvikandebeteende visade resultaten signifikanta skillnader i 

svarsalternativsfrekvens under svarsalternativet “ibland” under frågorna om 

undvikandebeteende vid offentliga platser, och vid evenemang, där kvinnor uppvisade 

signifikant mer undvikandebeteende än män. Vi kunde även se signifikanta skillnader 

gällande svarsalternativet ”aldrig” för dessa situationer, där männen uppgav detta i större 

utsträckning än kvinnor. Även resultaten från våra t-tester visade på signifikanta 

könsskillnader gällande undvikandebeteende vid offentliga platser och evenemang. Däremot 

fanns inga signifikanta könsskillnader gällande undvikandebeteende för att flyga, varken i 

svarsalternativsfrekvens eller medelvärde. 
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Slutligen visade resultaten från korrelationsanalyserna att det fanns signifikanta 

samband mellan oro för brott generellt och samtliga typer av terrorbrott både bland kvinnor 

och män. Kvinnors oro för brott generellt korrelerade främst med bombdåd och 

flygplanskapning. Männens oro för brott generellt korrelerade främst med mordbrand och 

bombdåd. Vi kunde dock inte se några signifikanta skillnader mellan mäns och kvinnors 

korrelationer mellan oro för brott generellt och de olika typerna av terrordåd. Detta stödjer till 

viss del vår hypotes om att det finns ett samband mellan oro för brottslighet generellt och 

samtliga undersökta typer av terrorbrott, dock stöds inte hypotesen fullt ut då det inte fanns 

några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor gällande sambanden. 

Slutsatserna baserat på denna studies resultat går i linje med tidigare forskning på 

ämnet som visar att kvinnor oftare är oroliga än män för att utsättas för terrorbrott. Vidare är 

vår slutsats av resultaten att frekvensen av oro för terrorbrott varierar beroende på vilken 

specifik typ av terrorbrott det rör sig om, eller beroende på vilken specifik situation det rör 

sig om. Däremot uppvisade respondenterna sällan något undvikandebeteende, slutsatsen av 

detta är att respondenternas undvikandebeteende inte påverkas i så stor utsträckning av oro 

för terrorbrott. Vi drar också slutsatsen att det finns ett samband mellan oro för brott generellt 

och olika typer av terrorbrott, men att detta samband varierar beroende på vilken typ av 

terrorbrott det rör sig om. Slutligen drar vi slutsatsen att det inte finns några signifikanta 

skillnader mellan mäns och kvinnors oro, gällande sambandet mellan oro för brott generellt 

och olika typer av terrordåd. 

Vad gäller skillnader mellan män och kvinnor i den rapporterade oron för terrorbrott 

skulle våra resultat kunna förklaras med hjälp av sårberhetsteorin. Denna teori skulle kunna 

förklara de övergripande könsskillnaderna som framkom i studien. Kvinnor rapporterade att 

de upplever oro oftare än män under samtliga frågeställningar, och detta skulle då kunna bero 

på att kvinnor anser sig mer sårbara, både enligt teorins förklaringar om fysiska faktorer och 

dess socialiseringsfaktorer (Rader, Cossman & Porter, 2012). Om kvinnor under 

socialiseringsprocessen fått lära sig att de är sämre lämpade att klara av att hantera en farlig 

situation, bör de även oftare oroa sig för att en farlig situation ska uppstå. Den förklaring som 

läggs fram om att kvinnor får lära sig att brott hänger ihop med en okänd gärningsman, skulle 

kunna kopplas till flera av våra resultat (Killias & Clerici, 2000; Rader, Cossman & Porter, 

2012). Terrorbrott riktas ofta mot allmänheten eller mot en grupp, oberoende av specifika 

individer, detta innebär då att gärningspersonen stämmer in på den ”idealbild” av en okänd 

manlig förövare som kvinnor får lära sig att frukta. Detta skulle då kunna förklara varför 

kvinnor enligt våra resultat är oroliga oftare än män, då männen inte i samma utsträckning 
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fått lära sig att frukta en okänd manlig gärningsperson. De typer av terrordåd, och de 

situationer, där vi har störst signifikanta skillnader och störst frekvens av oro, lastbilsdåd, 

masskjutning, bombdåd, oro vid folksamlingar och oro vid evenemang, är typer av dåd och 

situationer som är svåra att värja sig emot om en situation skulle uppstå. Att kvinnor då är 

oroliga oftare skulle kunna förklaras genom att kvinnor upplever sig mer utsatta och sårbara 

än män på grund av sina fysiska förutsättningar, men också på grund av att de har 

socialiserats in i att känna sig mer sårbara än vad män har (Killias & Clerici, 2000; Rader, 

Cossman & Porter, 2012). Vi har också enligt tidigare studier om sårbarhetsteorin kunnat se 

att kvinnor upplever sig själva som mer lämpliga offer på grund av sina fysiska 

förutsättningar, och därav också är mer sårbara (Killias & Clerici, 2000). Då terrorbrott syftar 

till att skada så många individer som möjligt för att skapa skräck, skulle detta kunna förklara 

varför kvinnor är mer oroliga, då de ser sig själva som mer lämpliga offer för den 

gärningsperson som vill åsamka så stor skada som möjligt. 

Skillnaderna i frekvensen av oro, både hos män och kvinnor, mellan de olika typerna av 

terrorbrott samt oro för terrorbrott i olika specifika situationer skulle kunna förklaras med 

hjälp av Terror Management Theory. De typer av terrorbrott, och de specifika situationer som 

vi undersökt har uppmärksammats i media under senare tid, då det är terrorbrott som skett 

relativt ofta i Sverige eller Europa under de senaste åren. Detta skulle då kunna innebära att 

individer konsumerar nyhetsrapporteringar om dessa typer av terrorbrott, och då också 

samtalar om dessa nyheter med individer i sin omgivning. Individer blir då som en följd av 

detta påminda om sin dödlighet och upplever Mortality Salience, vilket kan leda till att de 

oroar sig oftare för att utsättas för terrorbrott (Florian & Mikulincer, 1997; Shimel m. fl., 

1999). När vi undersökte hur ofta respondenterna oroade sig för de olika typerna av 

terrorbrott framkom det exempelvis att lastbilsdåd och bombdåd var de typer de kände mest 

frekvent oro för. Att individer mer frekvent var oroliga för just dessa typer av terrorbrott 

skulle kunna förklaras med hjälp av Terror Management Theory då terrorbrott i form av både 

lastbilsdåd och bombdåd skett geografiskt nära och uppmärksammas medialt det senaste året 

(Arvidsson, 2017; TT-DN, 2015). Oron skulle då kunna förklaras genom att respondenterna 

blivit uppmärksammade om dessa typer av dåd och därmed blivit mer medvetna om att detta 

är något som även skulle kunna drabba dem. 

I studiens resultat framkom det även att folksamlingar i offentliga miljöer samt 

evenemang med mycket folk var situationer som visade högst frekvens både gällande oro och 

undvikandebeteende. Detta resultat skulle i likhet med oro för olika typer av terrorbrott kunna 

förklaras med Terror Management Theory, då folksamlingar i offentliga miljöer och 
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evenemang är situationer som drabbats av medialt uppmärksammade terrorbrott under det 

senaste året (Arvidsson, 2017; TT-DN, 2015). Teorin skulle kunna förklara oron och 

undvikandebeteenden genom att respondenterna blir påminda om sin dödlighet gällande 

dessa situationer, då situationerna varit utsatta för terrorbrott (Florian & Mikulincer, 1997). 

Enligt Terror Management Theory beror oron på Mortality Salience, att man som individ blir 

medveten om sin dödlighet, och att undvikande av situationer som man starkt förknippar med 

risk för sitt liv därför borde vara ett naturligt beteende (Shimel m. fl., 1999). Vi har i denna 

studie dock enbart undersökt hur ofta individer upplever oro för terrorbrott, och inte hur stark 

oro de känner i de olika situationerna. Terror Management Theory skulle även kunna hjälpa 

oss att förstå resultaten gällande samband mellan oro för att utsättas för brott generellt och 

oro för att utsättas för olika specifika typer av terrorbrott. Individer som upplever oro för brott 

generellt skulle kunna uppleva denna oro på grund av att de upplever Mortality Salience. Om 

då Mortality Salience ligger som grund för oro för brott generellt bör det även korrelera med 

oro för terrorbrott, i och med att oro för terrorbrott bör frambringa Mortality Salience hos 

individen, eftersom terrorbrott är än mer kopplat till fruktan för livet.  

Studiens resultat stödjer det som tidigare forskning visat gällande könsskillnader om 

oro för terrorbrott, alltså att kvinnor är oroliga i större utsträckning än män (Nellis, 2009). 

Studiens resultat stödjer även det som tidigare forskning visat om könsskillnader gällande 

unvikandebeteende som en följd av oro för terrorbrott, att undvikandebeteende är vanligare 

förekommande hos kvinnor än hos män (Bourque m.fl., 2012). Denna studie har exempelvis 

bidragit till forskningslitteraturen genom att den undersöker områden där forskning tidigare 

varit begränsad. Tidigare forskning på området har främst undersökt oro för terrorbrott 

generellt och om det finns könsskillnader i den oron (Nellis, 2009). Studier har exempelvis 

fokuserat på om individer är oroliga för vissa specifika typer av terrorbrott som till exempel 

flygplanskapning eller om individer undviker aktiviteter generellt som en följd av oro för 

terrorbrott (Ekeberg m.fl., 2014; Bourque m.fl., 2012). Dock verkar inte dessa studier 

undersökt om det finns skillnader i oro och undvikandebeteende mellan olika typer av 

terrorbrott och terrorbrott i olika specifika situationer. Inte heller könsskillnader gällande oro 

för olika typer av terrorbrott och oro för terrorbrott i olika specifika situationer har 

undersökts. Därför kan vår studie bidra med en bredare bild av oro för terrorbrott samt 

könsskillnader gällande oron då studien undersökt oro för olika typer av terrorbrott, oro för 

terrorbrott i olika specifika situationer samt undvikandebeteende som en följd av terrorbrott i 

olika specifika situationer. Gällande samband mellan oro för brottslighet generellt och oro för 

terrorbrott så har tidigare forskning visat att det är samma faktorer som orsakar oro för brott 
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generellt och oro för terrorbrott (May m. fl., 2011). Dessa studier har dock inte undersökt 

sambandet mellan oro för brottslighet generellt och oro för olika typer av terrorbrott, vilket 

gör att vår studie bidrar med fler nyanser av detta samband. Studiens resultat fann positiva 

samband mellan oro för brottslighet generellt och oro för alla de undersökta typerna av 

terrorbrott, vilket tyder på att om man är orolig för brott generellt så är man även orolig för de 

olika typerna av terrorbrott, eller tvärtom.  

Likt tidigare forskning om oro och könsskillnader så visar denna studie att det finns ett 

stort problem med att kvinnor är oroliga för terrorbrott i mycket större utsträckning än vad 

män är (Nellis, 2009). Problematiken framkommer även genom att både denna studie och 

tidigare forskning visar att oron verkar få allvarligare konsekvenser för kvinnor, exempelvis 

att kvinnor uppvisar högre grad av undvikandebeteende än män som en följd av oro för 

terrorbrott (Bourque m.fl., 2012). Studiens resultat gällande oro och undvikandebeteende i 

olika specifika situationer, som visade högst frekvens av detta gällande folksamlingar i 

offentliga miljöer samt evenemang är också i linje med tidigare forskning. Den höga 

frekvensen skulle i enlighet med tidigare forskning kunna förklaras utifrån att situationer där 

det samlas mycket folk kan skapa en större känsla av oro och panik, då det ofta är svårt att 

återfå kontrollen om ett terrorbrott skulle ske där (Aradau, 2015). Oron i sådana situationer 

kan även påverkas av känslan av att terrorbrott som sker där det är mycket folk ofta drabbar 

ett stort antal individer samt får stora konsekvenser för de drabbade. Tidigare forskning har 

dock inte undersökt eller jämfört oro för olika typer av terrorbrott, utan snarare undersökt oro 

för terrorbrott generellt eller fokuserat på en specifik typ av terrorbrott. Liknande luckor i 

forskningen finns även gällande undvikandebeteende som en konsekvens av oro för 

terrorbrott, där tidigare forskning främst undersökt undvikandebeteende generellt eller 

fokuserat på undvikande gällande en specifik plats. Att tidigare studier inte undersökt oro för 

terrorbrott med samma bredd som vår studie gjort gör att det blir något svårare att koppla och 

jämföra vår studies resultat med vad som framkommit i tidigare forskning.  

Denna studie innefattar även resultat som är något oväntade. Trots att könsskillnader 

där kvinnor uppgett oro för terrorbrott i större utsträckning än män genomsyrar stora delar av 

studiens resultat, så framkommer det ett något oväntat resultat gällande sambandet mellan oro 

för brottslighet generellt och oro för olika typer av terrorbrott. Inga signifikanta 

könsskillnader framkommer gällande detta samband, vilket skulle kunna tyda på att 

sambandet mellan oro för brott generellt och oro för olika typer av terrorbrott inte skiljer sig 

åt mellan män och kvinnor. Att vi inte kunde se några signifikanta skillnader i r-to-z-värdet, 

trots att vi kunde se skillnader i styrka i de olika korrelationsanalyserna, skulle dock kunna 
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bero på att vi haft för få respondenter. Vi kunde även se att trots att respondenter svarat att de 

ofta var oroliga för att utsättas för terrorbrott i vissa specifika situationer så var det få som 

undvek dessa situationer som en följd av sin oro. Det framkommer till exempel att det bland 

de kvinnliga respondenterna var 10,1% som uppgav att de ofta oroade sig för terrorbrott i 

folksamlingar i offentlig miljö samt 14,5% som uppgav att de ofta oroade sig för terrorbrott 

vid evenemang där det samlas mycket folk. När det undersöktes hur ofta de kvinnliga 

respondenterna undvek samma situationer var det 0% som svarat att de ofta undvek dessa 

situationer. Signifikanta könsskillnader gällande undvikandebeteende framkom på två av 

frågorna, där kvinnor undvek folksamlingar i offentliga miljöer och evenemang “ibland” 

oftare än vad män gjorde. Då vår hypotes var att oro för terrorbrott kan leda till 

undvikandebeteende, där kvinnor visar på högre grad av undvikandebeteende än män så 

stödjer detta resultat endast hypotesen till viss del. Kvinnor undvek situationer i högre grad 

än män, vilket stödjer hypotesen. Dock var det få respondenter som undvek de olika specifika 

situationerna som en följd av oro för terrorbrott, vilket inte stödjer hypotesen. Att 

respondenterna endast i liten grad undvek situationer som en följd av oro för terrorbrott trots 

att de uppgett att de ofta oroade sig i situationerna skulle möjligtvis kunna förklaras av att 

frekvent oro inte behöver vara synonymt med stark oro. I denna studie har inte styrkan av 

oron undersökts, men en tänkbar förklaring till detta resultat skulle kunna vara att även om 

man ofta oroar sig för att utsättas för terrorbrott så är kanske oron. 

Denna studie innefattar både styrkor och svagheter. En svaghet med studien är urvalet, 

då det till 81,7% bestod av studenter samt att det inte hade en så stor åldersspridning, vilket 

gör att det blir svårt att generalisera resultaten till en större population. Studiens urval 

innefattar även andra svagheter, exempelvis att urvalet inte är slumpmässigt vilket ökar 

risken för selektionseffekter. Det innebär att vi inte kan veta vilka individer det är som valt att 

inte svara på enkäten, och om det är något som utmärker dessa individer, exempelvis att de 

individer som oftare är oroliga för att utsättas för terrorbrott är mindre benägna att svara på en 

enkät som undersöker detta. En annan svaghet är att studien är något begränsad i vad som 

undersöks, då det endast undersöks om det finns könsskillnader gällande oro för terrorbrott, 

trots att det finns ett flertal andra faktorer som skulle kunna vara intressanta att undersöka. 

Något som även kan vara en svaghet är att studien inte undersökt hur ofta respondenterna 

deltar i de specifika situationer som undersöks. Vi kan därmed inte veta hur ofta 

respondenterna exempelvis flyger flygplan eller deltar i evenemang, vilket också skulle 

kunnat påverka studiens resultat. Om du aldrig flyger eller deltar i evenemang kanske du inte 

heller oroar dig för att utsättas för terrorbrott i dessa situationer. Att frekvensen av delaktighet 
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i de aktuella situationerna inte undersökts kan framförallt vara problematiskt då urvalet 

främst består av studenter. Studenter är en grupp som generellt har en något begränsad 

ekonomi vilket också skulle kunna resultera i att de inte flyger eller deltar i evenemang i 

särskilt stor utsträckning. Det skulle eventuellt kunna ha haft en påverkan på studiens resultat. 

Hur oro mäts i studien är också något som kan ses som en svaghet, då oron endast mäts 

genom att undersöka frekvensen av oron. Hur ofta man är orolig för terrorbrott säger dock 

inte så mycket om hur orolig en individ faktiskt är. Att mäta frekvens av oro är inte samma 

sak som att mäta styrka av oro. Individer kan uppleva oro ofta, men det finns inget som säger 

om individen upplever mycket eller lite oro. Oro är också något som till stor del kan vara 

subjektivt vilket gör att det kan vara svårt att mäta oro mellan olika individer. Att studiens 

data inte samlats in med ett validerat mätinstrument är även det en svaghet, det gör 

exempelvis att vi inte kan utgå från att studien har validitet eller reliabilitet. Dock kan studien 

sägas ha face validity då man kan anta att den mäter det den syftar att mäta.  

Studiens främsta styrka är att den undersöker oro för terrorbrott samt könsskillnader 

gällande detta på ett bredare plan än vad som tidigare gjorts i forskning. Att undersöka flera 

olika aspekter av oro för terrorbrott kan exempelvis ge en bättre bild av var individer känner 

sig oroliga oftast och hur den oron kan ge sig uttryck, till exempel i undvikandebeteende. En 

annan styrka med studien är att dess resultat redovisas med både  procentsatser från z-

testanalyserna samt medelvärden från de oberoende t-testen. Gällande resultaten från z-

testanalyserna så redovisas alla procentsatser, då vi kunnat se få signifikanta skillnader i 

extremvärdet “ofta”. Detta ger en tydligare överblick över resultatens helhet, speciellt då vi 

under flera resultat kunnat se att signifikanta skillnader främst finns i ett av de mellersta 

svarsalternativen, “ibland”. Något som varken behöver vara en styrka eller svaghet men som 

skulle kunna ha haft en påverkan på studiens resultat är det faktum att respondenter 

kontaktades genom ett forum kopplat till en stad som inte varit särskilt drabbad av terrorbrott. 

Detta skiljer sig från många av de tidigare studierna som gjorts på området, då de i stor 

utsträckning utförts i områden som varit utsatta för någon form av terrorbrott.  

Resultatet som framkommit i denna studie bidrar med en bild av hur oro för terrorbrott 

kan komma till uttryck bland individer. Då terrorbrott är något som nyligen drabbat Sverige 

är det relevant att undersöka hur det påverkar individers oro samt vilka som oroar sig mest 

frekvent gällande terrorbrott. Genom att undersöka individers oro för att utsättas för 

terrorbrott samt om det finns könsskillnader gällande oron kan vi få information som kan vara 

viktig för trygghetsfrämjande arbete. Studiens resultat visar exempelvis på att vissa specifika 

situationer verkar generera oro oftare än andra, vilket kan användas som en grund i 
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trygghetsfrämjande arbete. Då folksamlingar i offentliga miljöer och evenemang där det 

samlas mycket människor verkar vara de specifika situationer där individer oftast känner oro 

för att utsättas för terrorbrott indikerar det att trygghetsfrämjande insatser skulle kunna vara 

relevanta i dessa situationer. Studiens resultat visar även att det finns en problematik gällande 

könsskillnader, där kvinnor är oroliga för terrorbrott betydligt oftare än vad män är. Kvinnor 

undviker även folksamlingar i offentliga miljöer och evenemang där det samlas mycket 

människor som en följd av oro för terrorbrott signifikant oftare än vad män gör, vilket antyder 

att oron även kan få större konsekvenser för kvinnor än män. Detta resultat indikerar att 

kvinnor är i större behov av trygghetsfrämjande insatser än vad män är, vilket kan fungera 

som en vägledning när det kommer till var det framförallt är viktigt att rikta insatserna för att 

minska oron för att utsättas för terrorbrott.  

Tidigare forskning undersöker främst oro för terrorbrott och könsskillnader gällande oro 

för terrorbrott på ett generellt plan, utan att exempelvis undersöka oro för olika typer av 

terrorbrott, eller oro för terrorbrott i olika specifika situationer. Därför skulle det då kunna 

vara relevant att även undersöka fler aspekter av oro för terrorbrott. Framtida studier på 

ämnet skulle därför kunna fokusera på att undersöka fler olika typer av terrorbrott, men också 

terrorbrott i fler olika specifika situationer. På så sätt kan man få bättre kunskap om vilka 

faktorer som leder till oro för olika typer av terrorbrott i olika situationer. Man kan 

exempelvis i NTU se hur oro för generell brottslighet skiljer sig mellan olika specifika typer 

av brott beroende på individuella faktorer (Brottsförebyggande rådet, 2017). Detta skulle 

även kunna gälla för olika specifika typer av terrorbrott i olika specifika situationer, varför 

det skulle kunna vara relevant även för NTU att undersöka oro för olika typer av terrorbrott. 

Om NTU undersöker oro för olika specifika terrorbrott skulle det även öppna upp för 

möjligheter att jämföra oro för brott generellt och oro för terrorbrott, något som vi sett skulle 

kunna ha ett samband (May m. fl., 2011; Shechory-Bitton & Cohen-Louck, 2016). Genom att 

undersöka oro för terrorbrott i en större undersökning som NTU skulle man även kunna få ett 

större underlag och mer generaliserbara resultat. Generaliserbara resultat från en studie utförd 

i Sverige skulle kunna vara av stor vikt för framtida brottsförebyggande och 

trygghetsfrämjande åtgärder.  

Framtida studier skulle även kunna undersöka fler individuella och demografiska 

faktorer som kan påverka individers oro för specifika typer av terrorbrott i olika specifika 

situationer. Vår studie fokuserar enbart på könsskillnader, men vi har från tidigare studier 

kunnat se att oro för terrorbrott generellt även kan påverkas av exempelvis ålder, civilstånd 

och religion (May m. fl., 2011; Shechory-Bitton & Cohen-Louck, 2016). Därför anser vi det 
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relevant att vidare undersöka flera olika faktorer, såsom ålder, socioekonomisk status, politisk 

och religiös ideologi, och geografi, då olika faktorer kan påverka oro för olika typer av brott. 

På så sätt kan man underlätta trygghetsskapande åtgärder i specifika situationer. Då vi kunde 

se skillnader i styrka i våra korrelationsanalyser mellan män och kvinnor, men inte fick några 

signifikanta resultat i vår r-to-z-analys, kan det vara bra att i framtiden använda ett större 

urval, för att på så sätt få bättre power. Ett annat förslag inför framtida forskning på området 

är ett validerat mätverktyg för att mäta oro för terrorbrott. Med ett validerat mätverktyg som 

innefattar exempelvis olika typer av terrorbrott samt olika specifika situationer skulle det 

kunna bli enklare att mäta oro för terrorbrott på ett bättre sätt. Det skulle då kunna bli lättare 

att mäta oro för terrorbrott i olika kontexter på ett mer jämförbart sätt, och därmed minska de 

svårigheter som uppkommit i denna studie gällande att koppla studiens resultat med 

resultaten från tidigare forskning på området. Då det finns en stor problematik gällande att 

kvinnor känner oro i större utsträckning än män behövs det även vidare forskning och 

teoriutveckling gällande varför det är så att kvinnor är oroligare än män. Mer kunskap och 

möjliga teoretiska förklaringar till varför kvinnor är oroliga i större utsträckning än män 

möjliggör bättre förutsättningar för att kunna förebygga oron.  
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