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Sammanfattning 

I denna kandidatuppsats undersökte vi beteende och 

emotionsförändringar i samband med sprängdådet i Linköping den 7 juni 2019. 

Det är en kvantitativ studie där boende i Linköping deltog. Syftet med studien var 

att undersöka om avståndet mellan området där man bor och platsen för 

sprängningen har betydelse för graden av emotions och beteendeförändring efter 

händelsen. 

Ett förväntat resultat var att de som bor geografiskt nära sprängningen 

skulle få en högre grad av förändringar än boende längre bort och det visade sig 

stämma. Hypoteserna får stöd av resultatet som visar tydligt att efter sprängningen 

ökar benägenheten hos de som bor närmast (2 km från händelsen) att ta avstånd 

till okända människor. Människor i området närmast har svarat att de ändrat 

rörelsemönster i hur de tar sig fram och vistas i staden samt att de fått större 

känsloförändringar. De som bor närmast händelsen har fått störst 

beteendeförändringar totalt.  
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Bomber och sprängningar, hur förändras vårt beteende av kriminalitet? 

 

Introduktion 

Den 7 juni 2019 inträffade en stor explosion i Linköping och flera hus 

och ett stort antal lägenheter fick stora skador. Sprängningen skedde i innerstaden 

på Ådal Ågatan 1–4 som gränsar till Hamngatan. SVT:s Nyheter rapporterar att 

det var Sveriges största bomb och den största explosionen på 20 år, tryckvågen 

nådde flera kvarter och krossade samt tryckte in fönster och dörrar. SVT citerar 

även från Nationella bombskyddets rapport; “Man måste inse att risken att någon 

person ska bli skadad eller dödad är nästan 100%.” Enligt Nationella 

bombskyddet har antalet allvarliga sprängningar ökat i Sverige (“Miraklet i 

Linköping”, 2019). 

För att sätta oss in i situationen och förstå händelsen har vi samlat in 

information, både teoretiskt och genom att kontakta personer som har varit med 

och arbetat eller på annat sätt berörts av situationen. De vi har kontaktat är 

Stångåstaden, där vi bland annat fått information om att det fortfarande är 200 

evakuerade lägenheter i detta område. Vi har även varit i kontakt med en 

trafikledare på Östgötatrafiken som under sprängningen arbetade på 

sambandscentralen vilket gav oss en inblick i hur situationen såg ut när händelsen 

inträffade.  

Vårt intresse för denna studie väcktes under vår studietid vid 

Linköpings universitet som utsattes för hot på sociala medier och behövde 

utrymmas. Vi blev själva berörda av dessa händelser och vi upplever att vi efter 

sprängningen påverkas mer när det sker något hotfullt i samhället. Media har 

skrivit mycket om allvarliga händelser de senaste åren som till exempel 

sprängningar och vi blev nyfikna på vad som egentligen sker med människors 

beteenden och känsloförändringar.  

 

Syfte 

Syftet med studien är att studera beteendeförändringar orsakade av 

sprängningen i Linköping den 7 juni 2019. Vi har valt att undersöka i vilken 

utsträckning fysisk-geografisk närhet till sprängdådets geografiska position kan 

påverka individen emotionellt och beteendemässigt utifrån ett psykologiskt 

perspektiv.  

 

Tidigare forskning och teori 

Människans grundläggande behov av trygghet 

Den amerikanske psykologen Abraham Maslows teori om mänskliga 

behov beskriver trygghet som en grundläggande faktor som styr vårt beteende. 

Maslows behovstrappa, eller som den ibland benämns som, behovshierarki, är en 

modell som presenterades av Maslow redan 1943 i artikeln “A Theory of Human 

Motivation”. Artikeln publicerades i den vetenskapliga tidskriften Psychological 
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Review och Maslow vidareutvecklade senare denna teori i boken Motivation and 

Personality från 1954. 

Maslow var en förespråkare för det humanistiska perspektivet som fick 

genomslag på 60-talet som en slags motpol till de tidigare teorierna inom 

personlighetsforskning såsom psykoanalys och behaviorismen som länge varit 

ledande (Griggs, 2014). Maslows teori beskrivs genom en modell där en 

hierarkiskt uppbyggd pyramid skattar våra olika behov utifrån fem kategorier. 

Enligt modellen så prioriterar människor sina behov och varje kategori utgör 

grund för denna prioritering. De som prioriteras högst i rankingen är de mest 

basala behoven i botten på pyramiden och de är viktiga för att vi senare ska kunna 

tillgodose oss de behov som kommer högre upp i pyramiden. De olika 

behovskategorierna är: Självförverkligande, självhävdelse, gemenskap, trygghet 

och fysiska behov. 

Trygghetsfaktorn beskrivs i Maslows modell utifrån att vi behöver 

stabilitet, säkerhet och känslan av trygghet där vi är utom risk för fara. De 

fysiologiska behoven är de mest basala men trygghetsfaktorn omnämns också 

som ett viktigt grundläggande behov för vår egen överlevnad och det i sig skapar 

en grund för beteendeförändringar. Modellen kallas också motivationsteori då de 

olika kategorierna motiverar oss att styra vårt beteende utifrån det behovet vi har 

just då samt viljan att nå vår fulla potential (Griggs, 2014). Det grundläggande 

behovet av trygghet och att människan drivs av att känna sig säker och utom fara 

ligger till grund för vår hypotes om att människor som bor nära en allvarlig 

händelse som en sprängning kommer att påverkas i högre grad än de som bor 

längre bort.   

Självförmågans påverkan på beteenden 

En annan forskare som också utgick ifrån det humanistiska 

perspektivet inom personlighet och som också var en del av den rörelsen på 60-

talet är den amerikanske socialpsykologen Albert Bandura. Banduras Self-system 

menar att människans personlighet är ett resultat av de kognitiva processer vi 

använder för att betrakta, utvärdera och sedan styra våra beteenden med. Vi 

observerar och förutspår effekterna av både vårt eget och andras beteenden och vi 

gör bedömningar om huruvida vårt agerande kommer bli belönat eller straffat och 

därigenom styr vi vårt beteende. Processen med att utvärdera vårt eget beteende 

påverkar hur vi kommer att uppfatta vår självförmåga (Self-efficacy), en 

bedömning över vår egen förmåga att klara av specifika situationer. Om vi 

upplever att vi lyckats så ökar vår tro på vår självförmåga och därigenom också 

vårt självförtroende och positiva inställning till oss själva och vår kapacitet. Enligt 

Bandura spelar vår tro på vår självförmåga en avgörande roll i hur vi beter oss. 

Ett resultat av detta kan vara ändrade beteendemönster (Griggs, 2014). Om vi har 

låg tro på självförmåga så kan det resultera i en osäkerhet på att inte klara av 

utmaningar såsom oväntade händelser (Hwang & Nilsson, 2014). Self-efficacy 
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har visat sig vara en faktor som påverkar människors beteenden och emotioner 

när de utsätts för allvarliga händelser som skapar rädsla och osäkerhet och där 

finns koppling till vår frågeställning. 

Generaliseringar och skapande av in och ut -grupper 

Hwang och Nilsson (2014) beskriver socialpsykologen Henri Tajfels 

experiment “Minimal group experiment” gällande in och utgrupper, där det 

framkommer relativt snart in i experimentet att individer börjar gynna sin egen 

grupp (ingruppen) och nedvärdera eller missgynna den andra gruppen 

(utgruppen). Detta beteende medför risk för generaliseringar, förenklingar och 

misstolkningar när bedömningar av utgruppen sker. Ökar hotet eller oron, blir den 

närmsta gruppen (ingruppen) tajtare och mer sammansvetsad och också mer 

ovillig att släppa in nya. Vilket kan vara upplagt för konflikter mellan olika 

grupper. Attribution är ett annat begrepp som beskriver när grupper och 

människor tillskrivs egenskaper som kan vara felaktiga utifrån att man överdriver 

utgruppens homogenitet och generaliserar (Hwang & Nilsson, 2014). 

I ”Gruppens grepp” lyfter författarna även socialpsykologen Henri 

Tajfels experiment. Hans experiment handlade om fördomar, Tajfels synvinkel 

var att fördomar inte var något som endast förekom hos avvikande personligheter 

och endast drabbade en viss typ. Tajfel och hans kollegor delade in personer i 

olika grupper som inte hade någon relevans i sig. Här upptäcktes att det är oerhört 

lite som behövs för att personerna ska börja socialt kategorisera varandra. De 

studerade hur personerna började att favorisera och värdera upp alla i sin egen 

grupp, ingruppen. I den andra gruppen, utgruppen, började försökspersonerna att 

diskriminera och värdera mycket lägre än sin egen grupp. (Klintman, Lunderqvist 

& Olsson, 2018). En av våra hypoteser är avståndstagande till följd av utsatthet 

på grund av sprängdådet och vi utgår ifrån denna teori.  

Beteendeförändringar till följd av utsatthet 

Tidigare forskning som genomförts av Herzenstein, Horsky och 

Posavac (2015) studerade huruvida beteendeförändringar kan initieras av rädsla 

för terrordåd och om individen ändrar sitt beteende baserat på sin egen uppfattning 

om förmågan att hantera situationen. Resultatet i studien visade att de flesta 

ändrade sitt beteende, som att inte vistas i stora folksamlingar, för att undvika 

situationer där de kunde riskera att utsättas för hot. Studien visade också att högre 

grad av upplevd självkontroll hos individen minskade oron över att vistas i olika 

miljöer. Herzenstein et. al. (2015) utgår ifrån Israel inledningsvis då landet är 

drabbat av omfattande terrorhandlingar och deras ingång är att studera 

beteendeförändringar när dåd och hot är tydliga, påtagliga och verkliga i 

människors medvetande. I studien fann man också att vissa ändrade beteende när 

terrorhot blev tydligare medan andra behöll tidigare beteendemönster och frågan 

ställdes vilka psykologiska faktorer påverkar människor att ändra beteende 
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jämfört med dem som inte påverkas. Herzenstein et. al. (2015) föreslår protection 

motivation theory (Rogers, 1983) som en tänkbar grund till beteendeförändringar. 

Inom denna teori beskriver man fyra olika faktorer som grund för påverkan av 

beteendemönster: hur allvarligt man uppfattar att hotet är, hur troligt det är att det 

kommer ske, hur effektivt man tror att en eventuell beteendeförändring är mot att 

drabbas samt den upplevda självförmågan. De proponerar att även om det är 

tänkbart att alla blir lika påverkade av olika händelser så är det den upplevda 

känslan av självkontroll som kan avgöra huruvida individens beteenden kommer 

att ändras eller inte. Vid intervjuer med människor som drabbats av terrordåd och 

överlevt så kan faktorer som att sitta fram eller bak på en buss eller nära en dörr 

på ett café spela roll för känslan av självkontroll och därigenom graden av 

beteendeförändring. Även om hotet är explicit och tydligt närvarande så kan en 

hög känsla av kontroll göra att man inte ändrar beteende utan bibehåller sitt 

tidigare. Hotet som upplevs allvarligt kan skapa beteendeförändringar om 

individen upplever en låg känsla av kontroll.  Denna tidigare forskning ligger till 

grund för våra antaganden om att människor som deltog i vår undersökning skulle 

visa ett förändrat beteende efter händelsen. I Herzensteins studie fann man att 

människor påverkas i olika grad och att vissa agerar mer än andra. Vi studerade 

specifikt vad skillnaderna i beteendeförändring kan bero på genom att mäta 

resultatet utifrån avstånd till händelsen samt män och kvinnors upplevelse. 

Orons påverkan på vårt sätt att färdas  

Prager, von Winterfeldt, Beeler Asay och Lee (2011) utförde en studie 

om bombningarna i tunnelbanan i London 2005 och resultatet visade en 

beteendeförändring hos resenärer, där det blev en drastisk minskning av 

tunnelbaneåkandet efter händelsen och man såg att detta höll i sig under en längre 

tid. Vi fann denna studie intressant i vår undersökning då vi studerar 

rörelsemönster och förändringar efter sprängningen i Linköping. En av våra 

hypoteser är att människor förändrar sitt sätt att färdas och röra sig i staden. Prager 

et. al. (2011) studerade människors rörelsemönster i användandet av olika 

transportmedel och har funnit att människors benägenhet att ändra beteenden efter 

en attack är långt ifrån homogen och efter ett terrordåd är det troligt att människor 

väljer annat transportmedel än det som drabbades av dådet men de framhåller 

också att människans upplevda riskbedömning varierar och därmed också 

beteendemönster i val av transportmedel. Beroende på hur hög risk en individ 

upplever att det är för att drabbas och allvarligt skadas desto större är chansen att 

ett beteende förändras. I studien efter bombningen i Londons tunnelbana fann man 

att det fanns ökad rädsla och stress samt ökad oro för att bli skadad eller dö. Efter 

sju månader kunde man se att de psykologiska påverkansfaktorerna hade minskat 

något men de var inte borta helt. Vid studien av bombningarna analyserades hur 

individer omvärderade valet av transportmedel och man fann indikationer på att 

orsaker som annars kan styra såsom ekonomi, trender eller öppettider inte styrde 
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nu utan istället var de mest rimliga påverkansfaktorerna för minskad åkning 

upplevelsen av risk för fara. 

Otrygghet och oro för brott . Brå, Brottsförebyggande rådet  

Brå, Brottsförebyggande rådet utför varje år i Sverige en nationell 

trygghetsundersökning. Resultaten och statistiken redovisas i deras rapport 

”Nationella trygghetsundersökningen 2019, om utsatthet, trygghet och förtroende 

(2019:11)”. Brå har som uppdrag att sprida kunskap om brottslighet genom att ta 

fram fakta. I rapporten har vi valt att närmare studera ”otrygghet och oro för brott” 

och dess konsekvenser på beteenden. Detta går i linje med vår studie där vi valt 

beteenden och emotioner specifikt. I fördjupningen i ”otrygghet och oro för brott” 

så anger största delen, 72% av befolkningen, att i sitt eget bostadsområde känner 

de sig mycket eller ganska trygga gällande frågan om att gå ut ensamma på 

kvällen. Om vi istället ser på hur många som känner sig mycket eller ganska 

otrygga, är det 28 procent, där otrygghetens konsekvens kan få till följd att inte 

vilja gå ut ensam på kvällen. Statistiken visar att 2016 ökade otryggheten 

generellt, där den har legat på samma nivå de senaste åren. De som utmärker sig 

och som upplever högre grad av otrygghet är kvinnor med 36 procent och där 10 

procent även avstår från att gå ut. 19 Åldersgruppen 20–24 år utmärker sig även 

när det gäller en högre andel (33%) otrygghet samt även de som bor i 

flerfamiljshus. På samma fråga är det 19 % av männen som känner sig otrygga 

varav andelen som avstår från att gå ut är 2 %.  

De som oroar sig i stor utsträckning över samhällets brottslighet är 43 

procent av befolkningen. Här är det likvärdigt resultat när man ser på både män 

och kvinnor. Konsekvenserna av denna otrygghet och oro visar att det vanligaste 

är att välja annat färdsätt eller väg. Brås statistik visar att 24% av befolkningen 

(16–84 år) väljer ett annat färdsätt eller annan väg, mycket eller ganska ofta. Det 

är stora skillnader mellan kvinnor och män, av kvinnorna uppger 32 procent att 

de valt annan väg eller färdsätt medan motsvarande värde för männen är 16 

procent. De som ofta väljer att inte vara med på en aktivitet på grund av oro är 

13% enligt denna undersökning, vilket är en andel som sakta har ökat de senaste 

åren.  

 

Boverket  

Boverket beskriver i en publikation gjord på deras hemsida (2010) att 

det finns en spridning mellan hur olika människor uppfattar olika platser. 

Boverket har specifikt tittat på forskning som visar att kvinnor i högre 

utsträckning än män skapar strategier för att slippa hamna i hotfulla situationer, 

eller strategier för att kunna hantera dem om de uppstår. Trygghet eller 

uppfattningen om trygghet är personlig och olika för olika människor. 

Definitionen på trygghet kan variera beroende på vem man frågar och kan betyda 

att man har kontroll, känner tillit eller att man inte upplever något hot. 
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Nationalencyklopedins definition av trygghet: ”Fri från oroande eller hotande 

inslag om företeelse som utgör en del av människans omgivning” (Boverket 2010: 

12). Boverket beskriver BRÅ:s statistik och lyfter trygghet som en förutsättning 

för att man som individ väljer att delta i olika aktiviteter. Om man istället upplever 

otrygghet så kan man begränsas till att börja undvika vissa platser eller stanna 

hemma istället för att gå ut efter mörkrets inbrott. Otrygghetskänslor kan uppstå 

på grund av att man själv eller någon annan i ens närhet har upplevt något. 

Boverket lyfter också att vi upplever mer trygghet om det finns människor runt 

omkring och att man känner sig sedd. En annan aspekt är samband mellan brott 

och otrygghet. Vid brottslighet påverkas känslan av säkerhet och effekterna 

kommer oftast i efterhand. Människor kan begränsas ifrån motion, lek och allmän 

utevistelse på grund av otryggheten.  

 

Frågeställningar och hypoteser 

Vad innebär otrygghetens konsekvenser utifrån psykologiska 

aspekter? Om rädsla och otrygghet ökar, vad händer då med människors 

beteendemönster? Vi tittar inte på samhällsperspektivet som sådant utan på 

individens upplevelse och känslor och därigenom beteendeförändringar. Blir man 

mer benägen att bara vistas med människor man känner och litar på sedan tidigare, 

där in- och ut-grupper blir mer centrala och där generaliseringar och 

kategoriseringar får ännu större betydelse? Hur påverkas människors 

rörelsemönster i samhället när de utsätts för sprängdåd och är påverkan olika 

beroende på om man bor nära eller längre bort?  Vi utgår ifrån tre hypoteser i vår 

studie: 

Hypotes 1: Individer som upplevt sprängdådet i Linköping, på nära håll, 

visar på emotionella förändringar i större utsträckning än individer som 

upplevt sprängdådet på längre håll. 

 

Hypotes 2: Individer som upplevt sprängdådet i Linköping, på nära håll, 

visar på en högre benägenhet att ta avstånd från främlingar, det vill säga 

utgruppen, jämfört med individer som upplevt sprängdådet på längre håll. 

  

Hypotes 3: Individer som upplevt sprängdådet i Linköping på, nära håll, 

visar på högre benägenhet av ändrat beteende gällande hur de vistas och tar 

sig fram i staden, jämfört med individer som upplevt sprängdådet på längre 

håll. 
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Metod 

Design 

Vi har valt en kvantitativ metod där vi använt en Mellangrupps-

tvåvägs ANOVA, med bostadsområde och kön som oberoende variabler. Därefter 

utfördes ett Sidak post hoc test. Valet av kvantitativ metod baseras på att vi vill 

kunna generalisera studiens slutsatser till befolkningen. Vi har valt att fokusera 

på specifika variabler i vår studie och vi har en positivistisk inriktning samt antar 

en objektiv roll i undersökningen. Undersökningen är en tvärsnittsstudie och har 

surveydesign och metoden är enkäter via olika kanaler på Internet såsom sociala 

medier och forum.  Bostadsområdet (Hemvist) är beräknat utifrån avstånd till 

platsen där sprängningen detonerade och vi jämför fysisk-geografisk närhet: 2 

km, 10 km och 20 km. 2 km är utifrån radien där sprängningen inträffade. Alla 

respondenter som bor inom den cirkeln som utgör det området på kartan över 

Linköping tillhör kategori 2 km. Likaså gällande 10 km och 20 km, där 

respondenterna placeras in beroende på hur långt ifrån de bor sprängningen.  Vi 

har utgått ifrån avstånden och sedan delat in gatorna i respektive område. I 

undersökningen studeras även interaktionen mellan bostadsområde och kön och 

därefter jämförs män och kvinnors skattning. 

 

Urval 

Urvalet till studien är boende i hela Linköping i åldersspannet 18 år 

och uppåt. Folkmängden i Linköping enligt Statistiska Centralbyrån, kvartal 3, 

2019 är 162 757 (”Befolkningsstatistik”, 2019). Detta antal gäller inklusive de 

mellan 0 år och 17 år vilka ej är med i vårt urval. Vi hade inledningsvis även 

inkluderat personer som bor i en annan stad men arbetar i Linköping med syfte 

att nå en större population men sedan gjordes en avgränsning där de togs bort ur 

analysen. Urvalet är ett bekvämlighetsurval där vi valde specifika grupper att 

publicera enkäten i samt ett snöbollsurval då enkäten fick spridning utanför vår 

kontroll. Deltagarna rekryterades via sociala medier och där de sedan har delat 

enkäten vidare till sina vänner och bekanta. Antal respondenter totalt som svarade 

i enkäten var 166. Män 69 (n = 69) och kvinnor 97 (n =97) i åldern 17–80 år. 

Medelålder var 42,65 år och standardavvikelsen för respondenterna 12,507.  

 

Avgränsning 

Vi har avgränsat vårt urval till att gälla de som bor i Linköping samt 

till just den specifika händelsen, sprängningen i Linköping den 7 juni 2019.  
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Frågeformulär  

Frågeformuläret omfattade totalt 32 frågor och vi inleder med att 

beskriva syftet med undersökningen. Frågorna ställs utifrån respondenternas 

upplevelse av trygghet och oro, samt hur deras relation till andra människor 

eventuellt kan ha påverkats. Frågorna innefattar också huruvida de själva upplever 

känslo- eller beteendeförändringar efter händelsen, såsom att välja andra vägar till 

och från sitt arbete. Frågor och påståenden besvarades via likertskalor med 

svarsalternativ 1–10 där 1 är instämmer inte alls och 10 instämmer helt. 

Vi har kategoriserat frågorna utifrån respektive hypotes nedan, en del 

av frågorna är generella och hör till flera hypoteser (dessa frågor är markerade 

med *). Hypotes 1: Individer som upplevt sprängdådet i Linköping på nära håll 

visar på emotionella förändringar i större utsträckning än individer som upplevt 

sprängdådet på längre håll.  

- Känner du dig mindre säker på dig själv att hantera oväntade situationer nu 

än innan händelsen? 

- I vilken grad tycker du att du själv kan påverka risken att utsättas för 

brott?  

- Känner du dig allmänt trygg? 

- I vilken grad upplever du ökad risk att drabbas av något efter händelsen? 

- Har trygghetskänslan minskat sedan sprängningen? 

- Hur allvarlig upplevde du att händelsen var? 

- Oroar du dig för att någon närstående ska drabbas? 

- Upplever du en högre grad av allmän oro efter händelsen? 

- Anser du generellt att du är självsäker? * 

- Har du ändrat dina rutiner för att få en ökad trygghetskänsla? * 

 

Hypotes 2: Individer som upplevt sprängdådet i Linköping, på nära 

håll, visar på en högre benägenhet att ta avstånd från främlingar, det vill säga 

utgruppen, jämfört med individer som upplevt sprängdådet på längre håll. 

- I vilken grad upplever du händelsen som närbelägen? 

- Upplever du förändringar i hur du bemöter andra människor efter 

händelsen? 

- Känner du dig mer misstänksam nu när du träffar nya människor som du 

inte träffat tidigare? 

- Känner du dig mer avståndstagande mot nya människor än tidigare? 

- Träffar du dina närmsta vänner och familj oftare nu än innan händelsen? 

- Är kontakten med dina närmsta vänner och familj viktigare för dig nu än 

innan? 

- Träffar du självvalt färre människor nu än tidigare? 

- I vilken grad har du deltagit i färre större sammankomster eller 

evenemang efter händelsen? *  
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Hypotes 3: Individer som upplevt sprängdådet i Linköping på nära håll 

visar på högre benägenhet av ändrat beteende gällande hur de vistas och tar sig 

fram i staden, jämfört med individer som upplevt sprängdådet på längre håll. 

- Har du funderat på att flytta från området eller staden efter händelsen? 

- I vilken grad har du ändrat ditt sätt att färdas till och från platser efter 

händelsen? 

- I vilken grad har du deltagit i färre större sammankomster eller evenemang 

efter händelsen? * 

- Är du mer hemma än tidigare? 

- Tycker du själv att du har förändrats beteendemässigt efter händelsen? 

- Anser du generellt att du är självsäker? * 

 

Tillvägagångsätt 

Enkäten var ett Google-formulär som sändes ut via olika kanaler på 

internet såsom sociala medier och forum. Facebookgrupper som vi publicerade 

enkäten i var, “Händer i Linköping” och “Linköping” som är offentliga grupper 

där man ansöker om medlemskap. Därefter publicerades enkäten också som 

inlägg på Linköpings universitets Facebooksida samt beteendevetenskapliga, 

psykologiska och sociologiska kursforum. Enkäten publicerades första gången 

den 15 november i grupperna “Händer i Linköping” som har 1400 medlemmar 

och “Linköping” som har 2000 medlemmar. Spridningen av enkäten gjordes även 

via våra privata Facebooksidor där de sedan delades vidare till arbetsplatser i 

Linköping och till bekanta. 

Den 26 november lades en betald Facebookannonsering upp med länk 

till enkäten och vi riktade in oss på boende i Linköping i åldern 30 till 50 år. 

Annonsen fick en räckvidd på ca 1000 personer. Mätvärdet är en uppskattning av 

Facebooks kampanjverktyg och enkäten var publicerad till och med den 3 

december. I frågeenkäten har deltagarna svarat på vilken gata de bor eller arbetar 

på och sedan har vi kategoriserat dessa som 1, 2, 3. Där 1 innebär att man bor eller 

arbetar nära där sprängningen inträffade, inom en radie på 2 km. 2 innebär att man 

bor inom en radie på 10 km från händelsen. 3 innebär att man bor inom en radie 

på 20 km. Denna kategorisering har skett manuellt i Excel, för att sedan laddas 

ned i SPSS för att analyseras. I SPSS dataanalys så är kategorierna 1, 2, 3, 

namnsatta till 2 km, 10 km och 20 km. 

 

Etik 

I vårt arbete har vi utgått ifrån forskningskravet och individskyddet, 

såsom informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Utifrån ett samhällsperspektiv så är vår studie intressant, både 

när det gäller livskvalitet, miljö och hälsa.  

Gällande individskyddskravet första allmänna huvudkrav; 

informationskravet, så har vi presenterat syftet med undersökningen så att det 

tydligt framgår i enkäten. Utifrån det andra huvudkravet, samtyckeskravet så har 
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information om att det är frivilligt och att de kan avbryta sitt deltagande när de 

vill. Konfidentialitetskravet, det tredje huvudkravet, så har vi sett till i vårt arbete 

att deltagarna ej är identifierbara när det gäller insamlingen av data från enkäten. 

Uppgifterna vi har tagit del av i form av datainsamlingen kommer vi endast att 

använda i denna studie, det kommer inte att spridas vidare till andra eller användas 

för andra sammanhang, vilket är det fjärde huvudkravet; nyttjandekravet 

(Denscombe, 2018). 

När vi formulerade frågorna i enkäten har vi haft i beaktande att det 

kan finnas en risk för en psykologisk stress hos deltagare som har varit med om 

sprängningen i Linköping eller någon annan allvarlig händelse. 

 

 

 

Resultat 

 Nedan presenteras den grupp av frågor från enkäten där vi använde 

mellangrupps-tvåvägs ANOVA, med bostadsområde och kön som oberoende 

variabler, samt Sidak post-hoc test. Med hemvist menar vi bostadsområdet man 

bor i utifrån avstånd till platsen där sprängningen detonerade: 2 km, 10 km och 

20 km. Vi beskriver även interaktionen mellan hemvist och kön och därefter 

jämförs män och kvinnors skattning. Genomgående användes signifikansnivå p> 

.05. Resultatet presenteras under frågornas kategoritillhörighet under respektive 

hypotes. Vi presenterar skillnader i medelvärde mellan män och kvinnor i tabell 

1, 2 och 3 nedan. Vi har under vissa frågor förtydligat skillnaderna mellan 

medelvärden genom tabeller både gällande bostadsområde och kön för att 

ytterligare tydliggöra resultatet. Vi utvecklar resultatet under resultatdiskussion. 

Hypotes 1: Individer som upplevt sprängdådet i Linköping på nära håll 

visar på emotionella förändringar i större utsträckning än individer som upplevt 

sprängdådet på längre håll. 

Känner du dig mindre säker på dig själv att hantera oväntade situationer 

nu än innan händelsen? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F (2, 148) = 9.281, p <.001, partiell 𝜂² = 

.111 och signifikans för KÖN, F(1, 148) = 7.002, p = .009, partiell 𝜂² = .045, 

observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F (2, 148) = 

0.851, p = .429, partiell 𝜂² =.011. Sidak post hoc test visade att område 2 km 

skattade högre än 10 och 20 km enligt tabellen nedan. Män har skattat högre än 

kvinnor. 

 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 2,49 samt mellan 

2 km och 20 km där skillnaden var 2,05. Vi kan inte utifrån resultatet säga vilken 

effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar signifikant 
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interaktion. Se medelvärdesskillnad för hemvist i figur 1 och män och kvinnor i 

figur 2. 

 

Figur 1. Skattningsskillnader vid osäkerhet inför oväntade situationer. 

Medelvärde för område 2 km är 5,55. För område 10 km är 

medelvärdet 3,07 och för område 20 km är det 3,50.  

 

Figur 2. Skattningsskillnader mellan män och kvinnor vid osäkerhet inför 

oväntade situationer. 
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Diagrammet visar skillnaden i skattning mellan män och kvinnor där 

män har skattat högst inom samtliga områden. Medelvärdet för män i område 2 

km är 6,86. I samma område för kvinnor är medelvärdet 4,37. I område 10 km för 

män är medelvärdet 4,05 och för kvinnor 2,24. I område 20 km visare resultatet 

ett medelvärde för män på 3,88 och för kvinnor 3,36. 

I vilken grad tycker du att du själv kan påverka risken att utsättas för 

brott?  

Ingen signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F (2, 152) = 2,021, p = .136, partiell 

𝜂² = .026, och ingen signifikans för KÖN, F (1, 152) = .092, p = .763, partiell 𝜂² 

= .001, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F (2, 

152) = .875, p = .419, partiell 𝜂² = .011, observerades.  

Resultatet visar ingen signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena eller mellan kön. Inget post hoc test har utförts då signifikans saknas.  

Känner du dig allmänt trygg? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F (2, 152) = 6,336, p = .002, 

partiell 𝜂² = .077, och signifikans för KÖN, F (1, 152) = 4,681, p < .032, partiell 

𝜂² = .030, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, 

F(2, 152) = 1,211, p = .301, partiell 𝜂² = .016, observerades. Sidak post hoc test 

visade att område 10 km har skattat högre än både område 2 och 20 km. Kvinnor 

skattade högre än män. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena samt mellan kön. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta 

skillnaden fanns mellan område 10 km och område 2 km där 

medelvärdesskillnaden var 1,88 samt mellan 20 km och 2 km där skillnaden var 

1,71. Se medelvärdesskillnad för hemvist i figur 3. Skillnad i medelvärde mellan 

kön presenteras i tabell 1. Vi kan inte utifrån resultatet säga vilken effekt kön har 

på hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar signifikant interaktion.  
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Figur 3. Skattningsskillnader för allmänt trygg. 

Medelvärde för område 2 km är 4,01. För område 10 km är 

medelvärdet 6,00 och för område 20 km är det 6,00.  

I vilken grad upplever du ökad risk att drabbas av något efter 

händelsen? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F (2, 152) = 4,349, p = .015, partiell 𝜂² = 

.054, och signifikans för KÖN, F (1, 152) = 3,921, p = .049, partiell 𝜂² = .025, 

observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F (2, 152) = 

.829, p = .438, partiell 𝜂² = .011, observerades. Sidak post hoc test visade att 

område 2 km skattade högre än både 10 och 20 km. Män har skattat högre än 

kvinnor. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 1,71. Vi kan inte 

utifrån resultatet säga vilken effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då 

resultatet saknar signifikant interaktion. Se medelvärdesskillnad för hemvist i 

figur 4 och för män och kvinnor i figur 5. 
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Figur 4. Skattningsskillnader vid ökad risk att drabbas.  

Medelvärde för område 2 km är 7,00. För område 10 km är 

medelvärdet 5,01 och för område 20 km är det 5,03.  

 

Figur 5. Skattningsskillnader mellan män och kvinnor vid ökad risk att drabbas. 

Diagrammet visar skillnaden i skattning mellan män och kvinnor där 

män har skattat högst inom samtliga områden. Medelvärdet för män i område 2 

km är 7,92. I samma område för kvinnor är medelvärdet 5,81. I område 10 km för 
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män är medelvärdet 5,52 och för kvinnor 4,74. I område 20 km visare resultatet 

ett medelvärde för män på 6,00 och för kvinnor 5,36. 

Har trygghetskänslan minskat sedan sprängningen? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F (2, 152) = 4,828, p = .009, partiell 𝜂² = 

.060, och ingen signifikans för KÖN, F (1, 152) = 1,913, p = .169, partiell 𝜂² = 

.012, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F (2, 

152) = .343, p = .710, partiell 𝜂² = .004, observerades. Sidak post hoc test visade 

att område 2 km skattade högre än både 10 och 20 km.   

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 1,93. Vi kan inte 

utifrån resultatet säga vilken effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då 

resultatet saknar signifikant interaktion. Vi saknar också signifikans för kön där 

skillnaderna i medelvärden är under signifikansnivå. 

Hur allvarlig upplevde du att händelsen var? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F (2, 152) = 7,211, p <.001, partiell 𝜂² = 

.087, och ingen signifikans för KÖN, F(1, 152) = .195, p = .659, partiell 𝜂² = .001, 

observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F (2, 152) = 

2,287, p = .105, partiell 𝜂² = .029, observerades. Sidak post hoc test visade att 

område 2 km skattade högre än både 10 och 20 km.   

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 1,16. Vi kan inte 

utifrån resultatet säga vilken effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då 

resultatet saknar signifikant interaktion. Vi saknar också signifikans för kön där 

skillnaderna i medelvärden är under signifikansnivå. 

Oroar du dig för att någon närstående ska drabbas? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F (2, 152) = 3,177, p = .045, partiell 𝜂² = 

.040, och ingen signifikans för KÖN, F (1, 152) = .000, p = .983, partiell 𝜂² = 

.000, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F (2, 

152) = .922, p = .400, partiell 𝜂² = .012, observerades. Sidak post hoc test visade 

att 2 km skattade högre än både område 10 och 20 km. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att skillnaden var mellan område 2 km och 

område 10 km där medelvärdesskillnaden var 1,38. Vi kan inte utifrån resultatet 

säga vilken effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar 

signifikant interaktion. Vi saknar också signifikans för kön där skillnaderna i 

medelvärden är under signifikansnivå. 
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Upplever du en högre grad av allmän oro efter händelsen? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F (2, 151) = 5,017, p = .008, partiell 𝜂² = 

.062, och ingen signifikans för KÖN, F (1, 151) = 1,759, p = .187, partiell 𝜂² = 

.012, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F (2, 

151) = 1,142, p = .322, partiell 𝜂² = .015, observerades. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 1,72. Se 

medelvärdesskillnad för hemvist i figur 6. Vi kan inte utifrån resultatet säga vilken 

effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar signifikant 

interaktion. Vi saknar också signifikans för kön där skillnaderna i medelvärden är 

under signifikansnivå.  

 

Figur 6. Skattningsskillnader vid högre grad av allmän oro. 

Medelvärde för område 2 km är 7,00. För område 10 km är 

medelvärdet 5,01 och för område 20 km är det 5,02.  

Anser du generellt att du är självsäker?  

Ingen signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F (2, 148) = .219, p = .803, partiell 

𝜂² = .003, och ingen signifikans för KÖN, F (1, 148) = 3,696, p = .056, partiell 𝜂² 

= .024, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F (2, 

148) = 1,649, p = .196, partiell 𝜂² = .022, observerades. 

Resultatet visar att det fanns ingen signifikant skillnad mellan de tre 

olika områdena. Post hoc test ej genomfört. Vi kan inte utifrån resultatet säga 

vilken effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar 
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signifikant interaktion. Vi saknar också signifikans för kön där skillnaderna i 

medelvärden är under signifikansnivå. 

Nedan tabell beskriver medelvärdena mellan män och kvinnor 

beroende på vilket avstånd de bor händelsen.  

Tabell 1  

Hypotes 1, Beskrivande statistik för bostadsområde och kön (oberoende 

variabler) 
  Kvinnor (n = 97)  Män (n = 69) 

 
 2km 10km 20km 2km 10km         20km

  

 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)    M (SD) 

Fråga 

 
O situation*  4.37 (3.22) 2.24 (1.79) 3.36 (3.75) 6.86 (3.60) 4.05 (3.61) 3.88 (3.23) 

 

P risk* 4.60 (2.64) 4.74 (1.81) 3.95 (3.12) 4.16 (3.55) 5.71 (3.13) 3.89 (2.62) 

 

A trygg* 5.29 (2.67) 6.70 (2.38) 5.95 (3.80) 3.03 (3.04) 5.33 (4.13) 5.89 (3.55) 

 

Ö risk* 5.81 (3.22) 4.74 (2.75) 5.36 (3.59) 7.92 (3.07) 5.52 (3.91) 6.00 (3.81) 

 

M tryggh* 6.55 (3.16) 4.81 (2.76) 6.00 (3.75) 7.95 (3.35) 5.86 (4.22) 6.11 (3.69) 

 

Allvarlig* 9.40 (1.17) 8.81 (1.98) 8.73 (2.12) 9.65 (0.89) 7.76 (2.90) 9.11 (2.03) 

 

Oro närs*  6.45 (3.06) 5.48 (3.01) 6.23 (3.41) 7.41 (3.23) 5.57 (3.75) 5.22 (3.60) 

 

Allmän oro* 5.98 (3.00) 4.78 (2.69) 5.64 (3.75) 7.81 (2.85) 5.52 (3.79) 5.38 (3.34) 

 

Självsäker* 6.53 (2.45) 6.42 (2.55) 7.14 (2.25) 7.65 (2.28) 8.19 (1.37) 6.75 (3.54) 

 

*O situation = Känner du dig mindre säker på dig själv att hantera oväntade situationer nu än innan 

händelsen? 

*P risk = I vilken grad tycker du att du själv kan påverka risken att utsättas för brott? 

*A trygg = Känner du dig allmänt trygg? 

*Ö risk = I vilken grad upplever du ökad risk att drabbas av något efter händelsen? 

*M tryggh = Har trygghetskänslan minskat sedan sprängningen? 

*Allvarlig = Hur allvarlig upplevde du att händelsen var? 

*Oro närs = Oroar du dig för att någon närstående ska drabbas? 

*Allmän oro = Upplever du en högre grad av allmän oro efter händelsen? 

*Självsäker = Anser du generellt att du är självsäker?  
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Hypotes 2: Individer som upplevt sprängdådet i Linköping, på nära 

håll, visar på en högre benägenhet att ta avstånd från främlingar, det vill säga 

utgruppen, jämfört med individer som upplevt sprängdådet på längre håll. 

I vilken grad upplever du händelsen som närbelägen? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 151) = 9,357, p < .001, partiell 𝜂² = 

.110, och ingen signifikans för KÖN, F(1, 151) = .917, p = .340, partiell 𝜂² = .006, 

observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F(2, 151) = 

.141, p = .868, partiell 𝜂² = .002, observerades.  

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 1,35 samt mellan 

område 2 km och 20 km där skillnaden var 1,84. Vi kan inte utifrån resultatet säga 

vilken effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar 

signifikant interaktion. Vi saknar också signifikans för kön där skillnaderna i 

medelvärden är under signifikansnivå. 

Upplever du förändringar i hur du bemöter andra människor efter 

händelsen? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 148) = 9.281, p < .001, partiell 𝜂² = 

.111, och signifikans för KÖN, F(1, 148) = 7.002, p = .009, partiell 𝜂² = .045, 

observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F(2, 148) = 

0.851, p = .429, partiell 𝜂² = .011, observerades. Sidak post hoc test visade att 

område 2 km skattade högre än både 10 och 20 km. Männen skattade högre än 

kvinnor inom samtliga områden. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 2,63. Vi får också 

skillnader mellan män och kvinnor, se medelvärdesskillnad för hemvist i figur 7 

och män och kvinnor i figur 8.Vi kan inte utifrån resultatet säga vilken effekt kön 

har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar signifikant interaktion.  
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Figur 7. Skattningsskillnader vid förändringar av bemötande. 

Medelvärde för område 2 km är 6,01. För område 10 km är 

medelvärdet 3,02 och för område 20 km är det 5,01.  

 

Figur 8. Skattningsskillnader mellan män och kvinnor vid förändringar av 

bemötande. 

Diagrammet visar skillnaden i skattning mellan män och kvinnor där 

män har skattat högst inom samtliga områden. Medelvärdet för män i område 2 

km är 7,92. I samma område för kvinnor är medelvärdet 4,32. I område 10 km för 
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män är medelvärdet 4,55 och för kvinnor 2,50. I område 20 km visare resultatet 

ett medelvärde för män på 6,38 och för kvinnor 4,23. 

Känner du dig mer misstänksam nu när du träffar nya människor som 

du inte träffat tidigare?  

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 149) = 5,865, p = .004, 

partiell 𝜂² = .073, och signifikans för KÖN, F(1, 149) = 14,072, p < .001, partiell 

𝜂² = .086, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, 

F(2, 149) = .349, p = .706, partiell 𝜂² = .005, observerades. Män har skattat högre 

än kvinnor inom samtliga områden. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 2,32. Vi får också 

skillnader mellan män och kvinnor, se medelvärdesskillnad för hemvist i figur 9 

och  män och kvinnor i figur 10.Vi kan inte utifrån resultatet säga vilken effekt 

kön har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar signifikant 

interaktion. 

 

Figur 9. Skattningsskillnader vid ökad misstänksamhet. 

Medelvärde för område 2 km är 6,03. För område 10 km är 

medelvärdet 4,00 och för område 20 km är det 5,00.  
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Figur 10. Skattningsskillnader mellan män och kvinnor vid ökad misstänksamhet. 

Diagrammet visar skillnaden i skattning mellan män och kvinnor där 

män har skattat högst inom samtliga områden. Medelvärdet för män i område 2 

km är 8,00. I samma område för kvinnor är medelvärdet 4,80. I område 10 km för 

män är medelvärdet 5,38 och för kvinnor 2,88. I område 20 km visare resultatet 

ett medelvärde för män på 6,00 och för kvinnor 4,14. 

Känner du dig mer avståndstagande mot nya människor än tidigare? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 151) = 4,370, p = .014, partiell 𝜂² = 

.055, och signifikans för KÖN, F(1, 151) = 7,088, p = .009, partiell 𝜂² = .045, 

observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F(2, 151) = 

.406, p = .667, partiell 𝜂² = .005, observerades. Sidak post hoc test visade att 

område 2 km skattade högre än både 10 och 20 km. Män har skattat högre än 

kvinnor. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 1,92. Vi får också 

skillnader mellan män och kvinnor, se medelvärdesskillnad för hemvist i figur 11 

och män och kvinnor i figur 12.Vi kan inte utifrån resultatet säga vilken effekt 

kön har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar signifikant 

interaktion.  
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Figur 11. Skattningsskillnader vid ökat avståndstagande. 

Medelvärde för område 2 km är 5,09. För område 10 km är 

medelvärdet 3,09 och för område 20 km är det 4,03.  

 

Figur 12. Skattningsskillnader mellan män och kvinnor vid ökat avståndstagande. 

Diagrammet visar skillnaden i skattning mellan män och kvinnor där män 

har skattat högst inom samtliga områden. Medelvärdet för män i område 2 km är 

6,92. I samma område för kvinnor är medelvärdet 4,69. I område 10 km för män 
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är medelvärdet 5,05 och för kvinnor 2,85. I område 20 km visare resultatet ett 

medelvärde för män på 4,88 och för kvinnor 4,09. 

Träffar du dina närmsta vänner och familj oftare nu än innan händelsen? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 151) = 3,524, p = .032, partiell 𝜂² = 

.045, och ingen signifikans för KÖN, F(1, 151) = 1,632, p = .203, partiell 𝜂² = 

.011, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F(2, 

151) = .135, p = .873, partiell 𝜂² = .002, observerades. Sidak post hoc test visade 

att område 2 km skattade högre än både 10 och 20 km. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 20 km där medelvärdesskillnaden var 1,51. Vi kan inte 

utifrån resultatet säga vilken effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då 

resultatet saknar signifikant interaktion. Vi saknar också signifikans för kön där 

skillnaderna i medelvärden är under signifikansnivå. 

Är kontakten med dina närmsta vänner och familj viktigare för dig nu 

än innan?   

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 151) = 6,110, p = .003, 

partiell 𝜂² = .075, och ingen signifikans för KÖN, F(1, 151) = 3,836, p = .052, 

partiell 𝜂² = .025, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och 

kön, F(2, 151) = .640, p = .529, partiell 𝜂² = .008, observerades. Sidak post hoc 

test visade att område 2 km skattade högre än både 10 och 20 km. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 1,51 samt mellan 

2 km och 20 km där medelvärdesskillnaden var 2,24. Vi kan inte utifrån resultatet 

säga vilken effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar 

signifikant interaktion. Vi saknar också signifikans för kön där skillnaderna i 

medelvärden är under signifikansnivå. 

Träffar du självvalt färre människor nu än tidigare?  

Ingen signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 151) = 2,715, p = 

.069, partiell 𝜂² = .035, och signifikans för KÖN, F(1, 151) = 13,800, p < .001, 

partiell 𝜂² = .084, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist 

och kön, F(2, 151) = .613, p = .543, partiell 𝜂² = .008, observerades. Män har 

skattat högre än kvinnor.  

Resultatet visar ingen signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Vi kan inte utifrån resultatet säga vilken effekt kön har på hemvist 

eller hemvist på kön då resultatet saknar signifikant interaktion. Se skillnader 

medelvärden för män och kvinnor i tabell 2 nedan. 
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Nedan tabell beskriver medelvärdena mellan män och kvinnor 

beroende på vilket avstånd de bor händelsen. 

Tabell 2  

Hypotes 2, Beskrivande statistik för bostadsområde och kön (oberoende 

variabler) 

  Kvinnor (n = 97)  Män (n = 69) 

 
 2km 10km 20km 2km 10km         20km

  

 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)    M (SD) 

Fråga 

 
Närbelägen* 8.78 (1.88) 7.44 (2.55) 7.18 (2.99) 9.32 (1.38) 8.00 (2.28) 7.22 (2.77) 

 

Bemötande* 4.32 (3.52) 2.50 (2.23) 4.23 (3.90) 7.92 (3.57) 4.55 (4.29) 6.38 (3.82) 

 

Misstänk* 4.80 (3.52) 2.88 (2.50) 4.14 (4.03) 8.00 (3.57) 5.38 (4.31) 6.00 (4.47) 

 

Avståndst* 4.69 (3.38) 2.85 (2.52) 4.09 (4.02) 6.92 (3.59) 5.05 (4.21) 4.88 (3.76) 

 

T närmsta* 3.52 (2.42) 2.59 (2.22) 2.00 (1.90) 4.05 (3.06) 2.90 (2.91) 3.00 (3.25) 

 

K närmsta* 4.43 (2.96) 3.48 (2.91) 2.86 (2.36) 6.30 (3.50) 4.19 (3.31) 3.63 (3.29) 

 

T färre* 3.36 (2.80) 2.33 (2.09) 3.00 (2.78) 5.78 (2.75) 4.67 (3.60) 4.00 (2.88) 

 

*Närbelägen = I vilken grad upplever du händelsen som närbelägen? 

*Bemötande = Upplever du förändringar i hur du bemöter andra människor efter händelsen? 

*Misstänk = Känner du dig mer misstänksam nu när du träffar nya människor som du inte träffat 

tidigare?  

*Avstånds = Känner du dig mer avståndstagande mot nya människor än tidigare? 

*T närmsta = Träffar du dina närmsta vänner och familj oftare nu än innan händelsen? 

*K närmsta = Är kontakten med dina närmsta vänner och familj viktigare för dig nu än innan? 

*T färre = Träffar du självvalt färre människor än tidigare? 
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Hypotes 3: Individer som upplevt sprängdådet i Linköping på, nära 

håll, visar på högre benägenhet av ändrat beteende gällande hur de vistas och tar 

sig fram i staden, jämfört med individer som upplevt sprängdådet på längre håll.  

Har du ändrat dina rutiner för att få en ökad trygghetskänsla? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 152) = 6,830, p < .001, 

partiell 𝜂² = .082, och signifikans för KÖN, F(1, 152) = 4,603, p = .033, partiell 

𝜂² = .029, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, 

F(2, 152) = .999, p = .371, partiell 𝜂² = .013, observerades. Sidak post hoc test 

visade att område 2 km skattade högre än både 10 och 20 km. Män har skattat 

högre än kvinnor. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 2,25. Vi får också 

medelvärdesskillnader mellan män och kvinnor, se tabell 3. Vi kan inte utifrån 

resultatet säga vilken effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet 

saknar signifikant interaktion.  

Har du funderat på att flytta från området eller staden efter 

händelsen? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 152) = 6,454, p = .002, partiell 

𝜂² = .078, och signifikans för KÖN, F(1, 152) = 16,356, p < .001, partiell 𝜂² = 

.097, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F(2, 

152) = 1,063, p = .348, partiell 𝜂² = .014. Sidak post hoc test visade att område 2 

km skattade högre än både 10 och 20 km. Män skattade högre än kvinnor. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 2,02 samt mellan 

2 km och 20 km där skillnaden var 2,49. Vi får också skillnader mellan män och 

kvinnor, se medelvärdesskillnad för hemvist i figur 13 och  män och kvinnor i 

figur 14.Vi kan inte utifrån resultatet säga vilken effekt kön har på hemvist eller 

hemvist på kön då resultatet saknar signifikant interaktion.  
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Figur 13. Skattningsskillnader vid övervägande att flytta. 

Medelvärde för område 2 km är 6,02. För område 10 km är medelvärdet 

4,01 och för område 20 km är det 4,00. 

 

Figur 14. Skattningsskillnader mellan män och kvinnor vid övervägande att 

flytta. 

Diagrammet visar skillnaden i skattning mellan män och kvinnor där män 

har skattat högst inom samtliga områden. Medelvärdet för män i område 2 km är 

8,14. I samma område för kvinnor är medelvärdet 4,43. I område 10 km för män 
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är medelvärdet 5,29 och för kvinnor 3,26. I område 20 km visare resultatet ett 

medelvärde för män på 5,11 och för kvinnor 3,09. 

I vilken grad har du ändrat ditt sätt att färdas till och från platser efter 

händelsen?  

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 151) = 8,962, p < .001, partiell 𝜂² = 

.106, och ingen signifikans för KÖN, F(1, 151) = 2,693, p = .103, partiell 𝜂² = 

.018, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F(2, 

151) = 2,045, p = .133, partiell 𝜂² = .026, observerades.  

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 2,30 samt mellan 

2 km och 20 km där medelvärdesskillnaden var 1,80. Se medelvärdesskillnad för 

hemvist i figur 15. Vi kan inte utifrån resultatet säga vilken effekt kön har på 

hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar signifikant interaktion. Vi saknar 

också signifikans för kön där skillnaderna i medelvärden är under signifikansnivå. 

 

Figur 15. Skattningsskillnader vid förändring färdsätt. 

Medelvärde för område 2 km är 5,04. För område 10 km är 

medelvärdet 3,01 och för område 20 km är det 3,02.  

I vilken grad har du deltagit i färre större sammankomster eller 

evenemang efter händelsen? * 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 151) = 7,630, p < .001, partiell 𝜂² = 

.092, och ingen signifikans för KÖN, F(1, 151) = 5,953, p = .066, partiell 𝜂² = 

.038, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, F(2, 
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151) = .393, p = .676, partiell 𝜂² = .005, observerades. Sidak post hoc test visade 

att område 2 km skattade högre än både 10 och 20 km. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 2,06 samt mellan 

2 km och 20 km där medelvärdesskillnaden var 1,79. Vi kan inte utifrån resultatet 

säga vilken effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar 

signifikant interaktion. Vi saknar också signifikans för kön där skillnaderna i 

medelvärden är under signifikansnivå. 

Är du mer hemma än tidigare? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 149) = 4,990, p = .008, 

partiell 𝜂² = .063, och signifikans för KÖN, F(1, 149) = 6,918, p = .009, partiell 

𝜂² = .044, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, 

F(2, 149) = 1,178, p = .311, partiell 𝜂² = .016, observerades. Sidak post hoc test 

visade att område 2 km skattade högre än både 10 och 20 km. Män har skattat 

högre än kvinnor. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 1,58. Vi får också 

signifikans på medelvärdesskillnader på kön, se tabell 3. Vi kan inte utifrån 

resultatet säga vilken effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet 

saknar signifikant interaktion.  

Tycker du själv att du har förändrats beteendemässigt efter 

händelsen? 

Signifikant huvudeffekt för HEMVIST, F(2, 151) = 4,910, p = .009, 

partiell 𝜂² = .061, och signifikans för KÖN, F(1, 151) = 9,869, p = .002, partiell 

𝜂² = .061, observerades. Ingen signifikant interaktion mellan hemvist och kön, 

F(2, 151) = .583, p = .560, partiell 𝜂² = .008, observerades. Sidak post hoc test 

visade att område 2 km skattade högre än både 10 och 20 km.  Män har skattat 

högre än kvinnor. 

Resultatet visar att det fanns en signifikant skillnad mellan de tre olika 

områdena. Post hoc testet avslöjade att den signifikanta skillnaden fanns mellan 

område 2 km och område 10 km där medelvärdesskillnaden var 2,02. Vi får också 

signifikans på medelvärdesskillnader på kön, se medelvärdesskillnad för hemvist 

i figur 16 och  män och kvinnor i figur 17.Vi kan inte utifrån resultatet säga vilken 

effekt kön har på hemvist eller hemvist på kön då resultatet saknar signifikant 

interaktion.  
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Figur 16. Skattningsskillnader vid beteendeförändring. 

Medelvärde för område 2 km är 6,01. För område 10 km är 

medelvärdet 4,01 och för område 20 km är det 4,09.  

 

Figur 17. Skattningsskillnader mellan män och kvinnor vid beteendeförändring. 

Diagrammet visar skillnaden i skattning mellan män och kvinnor där 

män har skattat högst inom samtliga områden. Medelvärdet för män i område 2 

km är 7,49. I samma område för kvinnor är medelvärdet 4,76. I område 10 km för 
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män är medelvärdet 5,33 och för kvinnor 3,00. I område 20 km visare resultatet 

ett medelvärde för män på 5,38 och för kvinnor 4,41. 

Nedan tabell beskriver medelvärdena mellan män och kvinnor 

beroende på vilket avstånd de bor händelsen. 

Tabell 3 

Beskrivande statistik för bostadsområde och kön (oberoende variabler) 

  Kvinnor (n = 97)  Män (n = 69) 

 
 2km 10km 20km 2km 10km         20km

  

 M (SD) M (SD) M (SD) M (SD) M (SD)   M (SD) 

Fråga 

 
Rutin t* 4.88 (3.18) 3.30 (2.64) 4.68 (3.75) 7.22 (3.49) 4.29 (3.55) 5.22 (3.67) 

 

Flytta* 4.43 (3.66) 3.26 (3.22) 3.09 (3.32) 8.14 (3.23) 5.29 (4.21) 5.11 (4.08) 

 

Ä färdväg* 4.31 (3.27) 2.44 (2.31) 3.77 (3.53) 6.57 (3.42) 3.86 (3.41) 3.00 (2.56) 

 

Sammank* 4.74 (2.94) 3.04 (2.93) 3.09 (2.94) 6.14 (2.86) 3.71 (2.97) 5.00 (3.51) 

 

Hemma* 3.74 (3.06) 2.89 (2.86) 3.10 (2.76) 6.16 (2.80) 3.85 (3.17) 4.00 (2.83) 

 

F beteende* 4.76 (3.51) 3.00 (2.73) 4.41 (3.43) 7.49 (3.49) 5.33 (4.02) 5.38 (3.96) 

 

*Rutin t = Har du ändrat dina rutiner för att få en ökad trygghetskänsla? 

*Flytta = Har du funderat på att flytta från området eller staden efter händelsen? 

*Ä färdväg = I vilken grad har du ändrat ditt sätt att färdas till och från platser efter händelsen? 

*Sammank = I vilken grad har du deltagit i färre större sammankomster eller evenemang efter 

händelsen? 

*Hemma = Är du mer hemma än tidigare? 

*F beteende = Tycker du själv att du förändrats beteendemässigt efter händelsen?  
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Diskussion 

Resultatdiskussion 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av studien och våra resultat 

visar på stöd för våra hypoteser. Syftet med studien var att studera emotions och 

beteendeförändringar orsakade av sprängningen i Linköping den 7 juni 2019, i 

vilken fysisk-geografisk närhet till sprängdådets geografiska position påverkade 

individen beteendemässigt och emotionellt. 

Individer som upplevt sprängdådet i Linköping på nära håll visar på 

emotionella förändringar i större utsträckning än individer som upplevt 

sprängdådet på längre håll (Hypotes 1). Hypotesen får stöd av resultaten. 

Resultatet visar att boende nära sprängningen (2 km) upplever att 

trygghetskänslan har minskat mest, även om samtliga områden har skattat 

händelsen som allvarlig. På frågan” Känner du dig allmän trygg” uppger boende 

i områden längre bort från händelsen (10 och 20 km) en högre grad av allmän 

trygghet än de i området närmast vilket ger ett enhetligt resultat på att de som bor 

närmast har påverkats mest emotionellt.  

Enligt Maslows behovshierarki så värdesätter människor trygghet 

som känsla för att må bra. Människan behöver känna stabilitet och säkerhet där vi 

är utom risk för fara och våra känslor kan påverkas beroende på hur vi upplever 

vår egen känsla av kontroll och eventuella hot. På frågan Upplever du en högre 

grad av allmän oro efter händelsen uppgav boenden närmast att de upplever en 

ökad känsla av oro vid jämförelse med övriga områden vilket kan vara en 

konsekvens av att man upplever händelsen som allvarlig och hotfull. Enligt 

Maslows teori så försöker människor tillfredsställa de grundläggande behov som 

inte är uppfyllda och efter sprängningen kan oron spegla att det saknas 

trygghetskänsla.  

En annan teori som kan förklara emotionsförändringar är Banduras self-

efficacy. Enligt Bandura spelar vår tro på vår självförmåga en avgörande roll i hur 

vi beter oss. Om vi har låg tro på självförmåga så kan det resultera i en känsla av 

hjälplöshet. Detta kan vara en faktor som förklarar resultatet av ökad osäkerhet 

och minskad tro på att kunna hantera oväntade situationer bland dem som bor 

närmast platsen för sprängningen. Då de som bor närmast upplever mer 

känsloförändringar än övriga områden längre bort så kan en tänkbar bidragande 

faktor vara att man i det området utsatts av en allvarlig händelse på närmare håll. 

På grund av närheten så kan den egna och närståendes säkerhet också kännas mer 

hotad och den analysen får stöd genom frågan Oroar du dig för att en närstående 

ska drabbas där resultatet visar att man är mer orolig för sina närstående efter 

händelsen samt I vilken grad upplever du ökad risk att drabbas av något efter 

händelsen? där närområdets boende upplever en ökad risk av att drabbas av något. 

Känner man sig mer utsatt genom att känna mindre tro på sin egen förmåga kan 

en effekt av det skapa en förhöjd känsla av osäkerhet och mindre tilltro till att 

kunna påverka sin situation.  
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Individer som upplevt sprängdådet i Linköping, på nära håll, visar på 

en högre benägenhet att ta avstånd från främlingar, det vill säga utgruppen, 

jämfört med individer som upplevt sprängdådet på längre håll (Hypotes 2). 

Hypotesen får stöd av resultatet och visar på att de som bor närmast platsen där 

sprängningen ägde rum visar på ett större avståndstagande mot nya människor 

och känner sig mer misstänksamma. Utifrån Henri Tajfels teori (Hwang & 

Nilsson, 2014) gällande in och utgrupper där det menas att om oron eller hotet 

ökar så blir de närmaste mer sammanslutna och släpper inte in nya människor. 

Man kan säga att gränserna hårdnar och det kan även innebära att de som är i 

utgruppen nedvärderas och missgynnas på olika vis och det kan naturligtvis 

innebära konflikter. På frågorna ”Känner du dig mer avståndstagande mot nya 

människor än tidigare?” och ”Känner du dig mer misstänksam nu när du träffar 

nya människor som du inte träffat tidigare?” visade på ett tydligt resultat där de 

som bor nära upplever sig mer avståndstagande och mer misstänksamma vilket 

skulle kunna ligga till grund för att in- och utgrupper formas och blir mer 

betydelsefulla, i linje med Henri Tajfels teori. De som bodde nära händelsen 

visade på resultatet att det numera var viktigare med kontakten med vänner och 

familj. Man känner sig mer misstänksam och graden av beteendeförändringar blir 

mer tydlig gentemot nya människor och män visade på den största förändringen. 

Enligt Tajfels teori skulle detta kunna innebära en tuffare miljö och mer konflikter 

mellan olika grupper. En tänkbar effekt av detta skulle kunna vara att fördomar 

och generaliseringar blir starkare hos människor ju mer de utsätts för allvarliga 

händelser, som sprängningar i den närmaste miljön.  

När vi närmare studerar skillnaderna beroende på hur nära man bor 

händelsen, så visar det att de boende nära, män inom en radie på 2 km, har ett 

medelvärde på 7.92 på frågan ”Upplever du förändringar i hur du bemöter andra 

människor efter händelsen?” i jämförelse med män boende i område 10 km där 

medelvärdet är 4.55. Vi får ett medelvärde på 8.00 i frågan ”Känner du dig mer 

misstänksam nu när du träffar nya människor som du inte träffat tidigare?” och 

i frågan ”Känner du dig mer avståndstagande mot nya människor än tidigare?” 

ett medelvärde på 6.92 för män som bor nära. När det gäller kvinnor som bor nära 

visar samma frågor och avstånd på följande medelvärden, 4.32, 4.80 och 4.69. I 

Brottsförebyggande rådets trygghetsundersökning visar statistiken att kvinnor 

som upplever otrygghet är 36 procent och 10 procent avstår från att vilja gå ut på 

kvällstid.  

Individer som upplevt sprängdådet i Linköping på, nära håll, visar på 

högre benägenhet av ändrat beteende gällande hur de vistas och tar sig fram i 

staden, jämfört med individer som upplevt sprängdådet på längre håll. (Hypotes 

3). Hypotesen får stöd av resultatet. Brås resultat visade att den vanligaste 

beteendeförändringen i samband med oro för brott var att man valde en annan väg 

eller färdsätt. Detta stämmer väl överens med resultatet i vår studie där området 

närmast visade på den största förändringen i hur man tar sig fram i staden. Det var 
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24% av befolkningen som valde ett annat färdsätt eller annan väg, kvinnor 32% 

och män 16% enligt Brå. Även i studien av Prager et al (2011) visades en drastisk 

minskning av tunnelbaneåkandet efter händelsen och man såg att människors 

rörelsemönster förändrades efter bombningen. I vår studie fann vi att 

rörelsemönster förändrades och på frågan I vilken grad har du ändrat sätt att 

färdas till och från platser efter händelsen så uppger de som bor närmast att de 

har ändrat sitt sätt att förflytta sig mellan olika platser och utifrån studien av 

Herzenstein et. al (2015) kan en tänkbar anledning till förändrade rörelsemönster 

vara att man själv styr om sina rutiner genom att ta kontroll över sina beteenden i 

syfte att öka känslan av självförmåga. Herzenstein et. al (2015) beskriver att vid 

intervjuer med människor som drabbats av terrordåd och överlevt så uppger de att 

strategiska val som att sitta fram eller bak på en buss eller nära en dörr på ett café 

kan spela roll för känslan av självkontroll och därigenom graden av 

beteendeförändring.  

Enligt Banduras teori om Self-efficacy kan en upplevd risk för att 

straffas för sitt beteende leda till beteendeförändring där man vill undvika en 

negativ påverkan. På frågan ”Har du funderat på att flytta från området eller 

staden efter händelsen” så svarade de boende närmast i större utsträckning att de 

funderat på att flytta än boende längre bort. Män som bor nära har 8.14 i 

medelvärde och kvinnor som på nära har 4.43. Vårt resultat kan bero på en oro 

för ökad risk att drabbas av något negativt om man bor kvar i området. 

Herzenstein et. al (2015) lyfter i sin studie att beroende på hur effektiv man tror 

att beteendeförändringen är i syfte att undvika att drabbas desto mer triggas 

förändringsbenägenheten. En tänkbar anledning till att vi får hög skattning på 

benägenhet att vilja flytta kan vara att det blir en stor förändring som upplevs 

effektiv och flyttar risken för dåd längre bort. I vår studie visar resultatet på 

ändrade beteenden inom avgörande områden som boplats och färdsätt.  

Vid en övergripande analys av hypoteserna vill vi lyfta några andra 

intressanta resultat i vår studie. Vi finner det intressant att män som bor nära 

visade på större emotions och beteendeförändringar än kvinnor och skattade högre 

i många av våra frågeställningar. För att kontrollera vår målgrupp så har vi tagit 

med frågan om man ansåg sig självsäker i syfte att ta reda på om den känslan var 

låg i denna grupp. Resultatet visar att män har skattat att de känner sig generellt 

självsäkra och därmed antar vi att detta inte har påverkat resultatet. Då vi i vår 

studie har studerat förändringen i emotions och beteendeförändringar och inte har 

mätt eller utgått ifrån initial grad av trygghet hos respondenterna så kan vi inte 

säga något om huruvida män faktiskt är mer otrygga än kvinnor utan vi kan 

observera att män uppmätt den största förändringen gällande emotioner och 

beteenden jämfört med kvinnor. I vår studie fann vi också att emotioner är starkt 

kopplade till beteendeförändringar.  
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Metoddiskussion 

Ett av målen i undersökningen var att kunna generalisera resultatet 

vilket då kräver en kvantitativ metod. Vi har jämfört fördelar och nackdelar 

mellan kvantitativ och kvalitativ metod och kommit fram till att kvalitativ metod 

begränsar antalet respondenter i undersökningen och kan kräva mer fysisk närvaro 

i området. Hade vi använt oss av en kvalitativ metod så hade vi fått in djupare 

information gällande emotioner och beteenden. Vi hade kunnat komplettera vår 

undersökning med ett antal intervjuer, men på grund av tidsaspekten har vi valt 

att inte tillföra det. 

Vi eftersökte svar på både implicita känslor och explicit beteende och 

valde frågor utifrån olika kategorier för att få så tydliga svar som möjligt. Vi ville 

ringa in den specifika händelsen i Linköping och därför ställdes också konkreta 

frågor runt den. Vi valde Facebook som social plattform och det fanns en viss 

utmaning i att få tillåtelse att publicera enkäten. Några administratörer lät oss 

lägga enkäten som inlägg medan andra lät oss publicera den. Det finns också en 

viss osäkerhet kring hur många som nås av inlägget på grund av Facebooks 

algoritmer. För att ett inlägg ska få stor spridning så krävs oftast likes och 

delningar och vårt inlägg hade inte mycket av det. Vi fick dock några 

kommentarer och delningar samt en del likes. 

Vår förhoppning var att få in mellan 150 och 200 svar på vår enkät, ju 

fler svar vi fick in desto större möjlighet att kunna generalisera i grupperna. Då 

händelsen påverkade storleken på urvalet utifrån geografi och avgränsat till de 

som upplevt den så är vi medvetna om att det finns begränsning i hur många svar 

vi kunde räkna med att få in. Vid vår överföring till SPSS den 3 december så låg 

antalet på 166 stycken. Enkäten hade då legat ute från den 26 november till och 

med den 3 december. Enkäten spreds via sociala medier vilket gör att vår kontroll 

av spridningen inte har varit helt överblickbar. Kontrollen över om det är rätt 

person som svarar på enkäten, eller att det är sanningsenligt är ej kontrollerbart 

med denna metod.  

Reliabilitet, det vill säga tillförlitligheten hade därmed kunnat vara 

högre om vi varit fysiskt på plats när enkäten besvarades. Frågorna är 

konstruerade så att vi ska få en hög validitet, det vill säga att mäta det som vi avser 

att mäta. Vi har ställt frågor på olika sätt för att specifikt kunna mäta till exempel 

trygghetsaspekten såsom har trygghetskänslan minskat sedan händelsen och 

känner du dig allmänt trygg. Vi vill komma åt svar som visar på en enhetlig linje 

i upplevelse som stärker att de skattar sin trygghet på samma sätt oavsett hur 

frågan är ställd. Däremot kan det vara så att andra faktorer kan påverka svaren, 

såsom att respondenten har varit med om flera sprängdåd, eller annan allvarlig 

händelse, tidigare i andra sammanhang. Detta kan komma att påverka validiteten 

i enkäten då vi inte direkt kan härleda svaren till att avse just denna händelse i 

Linköping den 7 juni 2019. Vi har dock tagit med det inte har skett en sådan stor 

sprängning i Sverige tidigare så sannolikheten är inte så stor att de varit med om 

en liknande händelse. Vi är dock medvetna om att man kan ha upplevt sprängdåd 
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i något annat land tidigare eller varit med om liknande händelse. Vi formulerade 

frågorna på bästa sätt för att kunna ringa in vår händelse så specifikt som möjligt. 

 

Slutsats 

 Studien visar att både emotionella samt explicita 

beteendeförändringar kan triggas av en extern händelse som skattats som allvarlig 

och det är ett förväntat resultat utifrån våra hypoteser. Syftet med studien var att 

studera emotions och beteendeförändringar orsakade av sprängningen i Linköping 

den 7 juni 2019.  Vi har valt att undersöka i vilken utsträckning fysisk-geografisk 

närhet till sprängdådets geografiska position kan påverka individen 

beteendemässigt och emotionellt utifrån ett psykologiskt perspektiv.  

Vårt resultat visar tydligt att efter sprängningen så ökar benägenheten 

att ta avstånd till människor man inte känner och man väljer att umgås mer med 

sina nära vänner och familj. Resultatet visar även att man har ändrat sitt 

rörelsemönster i hur man tar sig fram och vistas i staden. De som bor närmast har 

de största känsloförändringarna och vi får starkt stöd för att de har fått störst 

beteendeförändringar totalt sett.  

 

Förslag till fortsatt forskning 

Det som skulle vara intressant att studera vidare är att jämföra 

beteendeförändringar i olika städer som har varit med om en liknande händelse 

över hela Sverige. Först se de större städer som har varit mest utsatta för liknande, 

som Malmö, Stockholm, Göteborg. I vårt resultat så utmärkte sig män som bodde 

nära som de som hade påverkats allra mest. Detta resultat skulle vara intressant 

att undersöka mer, är det skillnader mellan hur kvinnor och män tar till sig detta? 

Påverkar det dem på olika sätt? Intressant är även hur man kan förebygga detta. 

Ytterligare område att studera kan vara att undersöka varför man väljer att inte 

förändra sitt beteende trots ökad otrygghet och oro.  
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Appendix 

Enkät - Linköpings sprängning, 7 juni 2019 

Den 7 juni 2019 inträffade en sprängning i ett bostadsområde i Linköping. Syftet 

med enkätundersökningen är att undersöka hur händelsen har påverkat 

människor och deras beteenden/beteendemönster. Studien utförs av två studenter 

inför en kandidatuppsats i Psykologi vid Linköpings Universitet. Deltagandet är 

frivilligt och kan när som helst avbrytas. Uppgifterna är ej identifierbara och 

deltagande sker helt anonymt. Resultatet kommer endast att användas i denna 

studie och för att kunna deltaga behöver man ha fyllt 18 år. *Obligatorisk 

1. På vilken gata i Linköping bor du? * 

 

2. Ålder 

 

3. Kön 

Markera endast en 

oval. 

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

4. Utbildningsnivå Markera endast en oval. 

 Grundskola 

 Gymnasium 

 Högskole- eller Universitetsexamen 

 Yrkesinriktad eftergymnasial utbildning 

5. Har du funderat på att flytta från området eller staden efter händelsen? Markera 

endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 Annat, skriv vad 
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6. Känner du dig allmänt trygg? Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

7. I vilken grad upplever du ökad risk att drabbas av något efter händelsen? Markera 

endast en oval. 

                     1          2         3         4        5         6         7         8        9        10 

 

8. Har trygghetskänslan minskat sedan sprängningen? Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

9. Har du personligen blivit drabbad av händelsen? Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

10. Hur allvarlig upplevde du att händelsen var? Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

11. I vilken grad tycker du att du själv kan påverka risken att utsättas för brott? Markera 

endast en oval. 

                   1          2        3         4         5        6         7         8         9        10 

 
 

Stämmer 
absolut 

inte 

Stämmer 
absolut 

Ingen 
alls 

Mycket 
hög 
grad 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
absolut 

Inte 
alls 

allvarlig 

Mycket 
allvarlig 

Inte 
alls 

Mycket 
hög 
grad 
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12. Har du ändrat dina rutiner för att få en ökad trygghetskänsla? Markera endast en 

oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

13. Oroar du dig för att någon närstående ska drabbas? Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

14. I vilken grad förekommer den eventuella oron mer frekvent efter händelsen? 

Markera endast en oval. 

1 2   3         4         5         6        7         8         9        10 

 

15. I vilken grad har du ändrat ditt sätt att färdas till och från platser efter händelsen? 

Markera endast en oval. 

                    1         2   3         4     5         6       7        8          9        10 

 

16. Känner du dig mer avståndstagande mot nya människor än tidigare? Markera 

endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
absolut 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
absolut 

Inte 
alls 

Mycket 
hög 
grad 

Inte 
alls 

Mycket 
hög 
grad 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
absolut 
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17. Träffar du dina närmsta vänner och familj oftare nu än innan händelsen? Markera 

endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 Lika mycket nu som tidigare 

18. Är kontakten med dina närmsta vänner och familj viktigare för dig nu än innan? 

Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 Lika viktig nu som tidigare 

19. I vilken grad har du deltagit i färre större sammankomster eller evenemang efter 
händelsen? 

Markera endast en 

oval. 

                   1         2   3         4      5        6       7         8          9       10 

 

20. Träffar du självvalt färre människor nu än tidigare? Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 Samma som innan 

21. Är du mer hemma än tidigare? Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 Samma som innan 

 

 

Inte 
alls 

Mycket 
hög 
grad 
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22. Tycker du själv att du har förändrats beteendemässigt efter händelsen? Markera 

endast en oval. 

                   1          2   3        4         5         6         7         8         9        10 

 

23. Har du förändrats på grund av händelsen i hur du värdesätter och ser på olika saker 
och ting? 

Markera endast en 

oval. 

 Ja 

 Nej 

 Ingen skillnad 

24. På vilket sätt har du förändrats? 

 

25. Upplever du känsloförändringar hos dig själv efter händelsen i form av ökad...? 

Markera endast en oval. 

 Rädsla  

Otrygghet  

llska 

 Tuffhet 

 Osäkerhet 

 Ingen känsloförändring alls  

Annat, skriv vad 

 

26. Upplever du förändringar i hur du bemöter andra människor efter händelsen? 

Markera endast en oval. 

Inte 
alls 

Mycket 
hög 
grad 
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 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

27. Vilka förändringar i ditt eget beteende upplever du vid möten med andra 

människor? Markera alla som gäller. 

 Mer öppen 

 Mer sluten 

 Mer sökande 

 Ställer fler frågor 

 Avvaktar den andres frågor 

 Inga förändringar alls 

 Annat, skriv vad 

28. Känner du dig mer misstänksam nu när du träffar nya människor som du inte träffat 
tidigare ? 

Markera endast en 

oval. 

                        1         2         3         4         5          6         7       8        9         10 

 

29. Har du fått nya bekantskaper genom händelsen? Exempelvis grannar eller de som 

varit med om samma händelse. Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 Samma som innan 

30. Har du träffat nya vänner efter händelsen som inte varit med om samma sak eller 

bor i samma närområde? Som inte är kopplade till händelsen som ex. brandkår, 

krisvård, nytt boende, grannar. Markera endast en oval. 

 Ja 

 Nej 

 

 Samma som innan 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
absolut 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
absolut 
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31. Känner du dig mindre säker på dig själv att hantera oväntade situationer nu än innan 
händelsen? 

Markera endast en 

oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

32. Känner du att du har en stark självkänsla? Markera endast en oval. 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

Tillhandahålls av 

 
Appendix enkät 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
absolut 

Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
absolut 


	Känner du dig mindre säker på dig själv att hantera oväntade situationer nu än innan händelsen?

