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Om undersökningen

Målgrupp
Målgrupp för undersökningen är
personer boende i Sverige från 16
år och uppåt

Datainsamling
Svaren har samlats in med hjälp
en webbenkät utskickad till
Schibsted/Inizios opinionspanel.
Totalt har 1001 svar samlats in

Fältperiod
Datan har samlats in mellan 22
februari till 29 februari, 2016

Mörka platser skapar otrygghet I
n=1001
Känner du dig trygg eller otrygg i följande situationer:

När jag motionerar utomhus när det är mörkt

48%

33%

19%

84%

När jag motionerar utomhus när det är ljust

5%10%

60%

När jag är ute på stan när det är mörkt

37%

När jag är ute på stan när det är ljust

94%

När jag är ute själv när det är mörkt i det egna
bostadsområdet

84%

När jag är ute själv när det är ljust i det egna
bostadsområdet

Otrygg

4%

När mörkret faller skapas
dock en viss osäkerhet,
detta framförallt när
respondenten befinner sig
på stan eller motionerar
när det är mörkt.

15%

97%

Trygg

3%

Kommentar
Undersökningen visar att
respondenterna generellt
känner sig trygg,
framförallt på platser de
känner till, ex i sitt eget
bostadsområde.

Inte aktuellt

2%

Tveksam, vet ej

Mörka platser skapar otrygghet II
n=1001
Känner du dig trygg eller otrygg i följande situationer:

30%

När jag motionerar utomhus när det är mörkt

Kommentar
Grafen visar en
sammanslagning av
”Helt trygg” och
”Ganska trygg”.

65%
80%

När jag motionerar utomhus när det är ljust

88%

Den största skillnaden
mellan män och kvinnor
(35 procentenheter) är
tryggheten vid motion
utomhus i mörker.

51%

När jag är ute på stan när det är mörkt

67%
93%

När jag är ute på stan när det är ljust

96%
79%

När jag är ute själv när det är mörkt i det
egna bostadsområdet

90%
96%

När jag är ute själv när det är ljust i det egna
bostadsområdet

98%
0%
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60%

80%
Kvinnor
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Skillnaden återfinns så
snart det är mörkt. ”När
jag är ute på stan och
det är mörkt” och ”När
jag är ute själv när det är
mörkt i det egna
bostadsområdet”
uppvisar också klara
skillnader mellan män
och kvinnor.

2 av 5 föredrar upplysta vägar
n=1001
När du ska gå hem på kvällen, händer det att du gör/har
något av följande?
Ringer/håller kontakt med en bekant eller
familjemedlem på vägen
Ringer/håller kontakt med en jourtelefon på vägen

28%

Kommentar
När man är på väg hem sent
på kvällen finns olika
strategier för att undvika
oroskänslan.
42% Undersökningen visar att 2
av 5 föredrar att gå på
upplysta vägar, även om det
kan vara en omväg.

0%

Väljer en upplyst väg även om det är en omväg
Åker taxi hem för att jag känner mig otrygg

22%

Gå hem tillsammans med vänner för att du
känner dig otrygg

19%

Har med mig vapen eller liknande
föremål (kniv, pepparsprej)
Har med mig överfallslarm

5%
3%
7%

Något annat, vad?
Inget av ovanstående
Tveksam, vet ej

28% ringer en bekant eller
familjemedlem på vägen
hem. Vidare kan vi se att ca
1 av 5 tar taxi eller går hem
tillsammans med någon de
känner.

36%
2%

Förändrat beteende…
n=1001
När du ska gå hem på kvällen, händer det att du gör/har
något av följande?
12%

Ringer/håller kontakt med en bekant eller
familjemedlem på vägen
Ringer/håller kontakt med en jourtelefon på vägen

0%
0%
28%

Väljer en upplyst väg även om det är en omväg

14%

Åker taxi hem för att jag känner mig otrygg

10%

Gå hem tillsammans med vänner för att du känner dig
otrygg

56%

32%
28%

6%
4%
1%
4%
3%
11%

Har med mig vapen eller liknande föremål (kniv,
pepparsprej)
Har med mig överfallslarm
Något annat, vad?
Inget av ovanstående
Tveksam, vet ej

Kommentar
Det är främst kvinnor som
förändrar sitt beteende.
Endast när det gäller att
beväpna sig är männen
något mer framträdande.
Men den skillnaden är liten
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Över hälften informerar om kvällsaktiviteter!
n=1001
Oavsett om det handlar om att motionera, gå till affären eller
göra en helkväll på stan, brukar du då informera dina närmaste
om planerna när du går ut under kvällstid?
Kommentar
En klar majoritet (60%)
av de svarande
informerar sina
närmaste om ens
kvällsaktiviteter.

9%

Kvinnor (69% informerar
sina närmaste i högre
grad än män (52%)

31%
60%

Ja

Nej

Tveksam, vet ej

Över hälften informerar om kvällsaktiviteter!
n=1001
Oavsett om det handlar om att motionera, gå till affären eller
göra en helkväll på stan, brukar du då informera dina närmaste
om planerna när du går ut under kvällstid?

Man

Kommentar
Grafen visar de som
svarat att de brukar
informera sina närmaste
om sina planer när de
går ut under kvällstid.

52%

Det är främst kvinnor
som gör detta, även om
skillnaden är liten.

Kvinna

69%
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