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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur barn i åldersintervallet 10-18 år upplever sin 

självskattade otrygghet i Sverige under 2000-talets första decennium. Vi har valt att 

studera om barns självskattade otrygghet förändrats under decenniet, om det finns ett 

samband mellan självskattad otrygghet för barn och deras föräldrars självskattade 

otrygghet samt om det finns ett samband mellan barns självskattade otrygghet och deras 

föräldrars grad av religiositet. Vi har utgått från teorierna om socialisationsprocess samt 

risksamhället, och använt data från Levnadsnivåundersökningarna för åren 2000 samt 

2010 (LNU, Barn-LNU).  

I våra analyser kan vi se att barns otrygghet totalt sett ökat mellan åren 2000 och 2010, 

vilket beror på att otryggheten "i det egna bostadsområdet" ökat kraftigt, samtidigt som 

otryggheten minskat något för "till/från skolan" samt "i skolan". Vi har även kunnat 

konstatera att det finns ett signifikant samband (på 95 % -nivån) mellan barns 

självskattade otrygghet och förälders egen upplevelse av otrygghet. Vi har dock inte 

funnit något reellt samband mellan religionens viktighetsgrad (för förälder) och barns 

självskattade otrygghet. 

 

Nyckelord 

Otrygghet, Barn, Socialisationsprocess, Risksamhälle, Levnadsnivåundersökning. 2000, 

2010.
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1. Inledning 

Känslan av otrygghet kan enkelt beskrivas som att inte ha full kontroll över en situation eller ett 

skeende (Heber, 2008). 

Vilka ingredienser är då viktiga för att "skapa" otrygghet i en individs närmiljö? En “bra” början 

är dålig närmiljö, bristande integration och en svag tillit mellan människorna. Om man därtill 

lägger på faktorer som hög urbaniseringsgrad, en heterogen befolkning där "få känner få" samt att 

många (vanligtvis okända personer) uppfattas som annorlunda och/eller skrämmande, så har man 

kommit mycket långt på vägen. Sedan finns det naturligtvis ytterligare faktorer som har betydelse, 

exempelvis kriminalitet, skadegörelse, massmedial uppförstoring av negativa och/eller 

oroväckande händelser och skeenden (Björkemarken, 2007; Heber, 2008; Häll, 2004b). 

Människors upplevelse av trygghet/otrygghet, i framför allt stadsmiljöer, har sedan slutet av 1960-

talet blivit allt mer uppmärksammad av forskare, politiker och samhällsdebattörer (Heber, 2008; 

van der Burgt, 2009). Från början var det främst nationell nivå och den vuxna befolkningen (16/18 

år till 79/84 år) som det fokuserades på. Det statistiska underlaget synes huvudsakligen hämtats 

från två källor. Dels från den, sedan 1968, med visst intervall, återkommande 

Levnadsnivåundersökningen (LNU) som genomförs av Institutet för Social Forskning (SOFI, 

2016b). Dels från Statistiska centralbyrån och deras, sedan 1974, årliga undersökning av svenska 

folkets levnadsförhållanden (ULF), som sedan 1978 även innehåller välfärdskomponenten 

"Trygghet och säkerhet" (SCB, 2016). 

År 1996 tog den då sittande regeringen fram ett handlingsprogram (Justitiedepartementet, 1996), 

vars syfte var att ge råd och stöd till kommunerna hur både offentliga och privata intressenter 

skulle samverka för att förebygga brottslighet men även åtgärda problem som kunde tänkas 

påverka upplevelse av otrygghet på lokal nivå (ibid). Detta blev startskottet för uppkomsten av 

kommunala samverkansgrupper runt om i Sverige, vilkas arbete inriktades på att "bekämpa" 

brottslighet och otrygghet lokalt (Björkeman, 2007). En effekt av gruppernas tillkomst var att de 

gav upphov till ett stort antal lokala studier kring trygghet/otrygghet, men även de riktades främst 

till den vuxna befolkningen (SOU 1999:61. s 52, 55). Sedan 2006 ger Brottsförebyggande rådet 

(Brå) ut en årligt återkommande publikation, Nationella Trygghets- undersökningen (NTU), i 

vilken trygghet/otrygghet redovisas på både nationell, regional och lokal nivå (Brå, 2016). Men 

även den är huvudsakligen inriktad på den vuxna befolkningen.  
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Det är först på senare år som barn under 16/18 år och deras trygghet/otrygghet rönt ökat intresse i 

forskningen, men antalet studier om barns trygghet är fortfarande relativt få (Heber, 2005; 

Östberg, 2008). 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet för denna uppsats är dels att se om barns självskattade otrygghet förändrats under 2000-

talets första decennium i tre “sociala rum”; i det egna bostadsområdet, på väg till/från skolan samt 

i skolan, och dels att se om det finns någon form av internalisering mellan förälder och barn 

utifrån förälders egen otrygghet samt grad av religiositet. 

Utifrån vårt syfte har vi valt följande frågeställningar; 

 Har den självskattade otryggheten för barn förändrats mellan 2000 och 2010? 

 Finns det ett samband mellan barns självskattade otrygghet och förälders upplevelse av 

otrygghet? 

 Finns det ett samband mellan barns självskattade otrygghet och förälders grad av 

religiositet, samt om det skiljer sig mellan religioner? 

1.2 Avgränsningar 

Data som använts i denna uppsats avser barn i åldersintervallet 10-18 år samt deras föräldrar i 

Sverige för åren 2000 samt 2010. För de två sista frågeställningarna, förälders upplevelse av 

otrygghet samt förälders grad av religiositet (inkl. religionstillhörighet), har vi enbart kunnat 

använda oss av LNU-data för år 2010. 

1.3 Definition av otrygghet 

Trygghet är svårt att definiera, då det kan avse flera olika aspekter och/eller generella 

livsomständigheter, exempelvis arbete/sysselsättning, kriminalitet, privatekonomi samt hälsa (Jmf 

Björkemarken, 2007, s. 11-12; Torstensson Levander, 2007, s 10). 

I denna uppsats utgår vi från definitionen av trygghet som att känna tillit till andra människor, att 

kunna skydda sig, att inte uppleva någon risk eller känna rädsla alternativt oro för bli utsatt för 

något negativt i sammanhang som rör ens sociala närmiljö (Heber, 2008; Thorstensson Levander, 

2007). Motsatsen till trygghet, “otrygghet”, definieras då som en, mer eller mindre subjektiv, 
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känsla av rädsla och oro samt att uppleva risk för att bli utsatt för något negativt. Detta “något” 

kan exempelvis röra sig om brott, trakasserier eller olycka (Heber, 2008). 

1.4 Disposition 

I avsnitt 1 görs en inledande presentation av ämnet och uppsatsens syfte, frågeställningar samt 

avgränsningar. Avsnitt 2 tar upp teorier relaterade till ämnet och i avsnitt 3 presenteras en 

genomgång av tidigare forskning kring trygghet/otrygghet. I avsnitt 4 redogörs studiens metod, 

datamaterial samt tillvägagångssätt och genomförande. I avsnitt 5 finns resultat- redovisning av 

våra analyser, vilket inkluderar genomförda logistiska regressionsanalyser samt 

regressionsdiagnostik. Avsnitt 6 omfattar en avslutande diskussion samt förslag på vidare 

forskning. 
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2. Teori 

2.1 Socialisationsprocess 

Durkheim (Boglund m.fl. 1995: 247; Durkheim, 1973) ansåg att moral var en mycket viktig 

aspekt för att skapa balans och samhörighet i ett samhälle. Förutsättningen för att kunna få en 

gemensam moralsyn var att individerna fostrades till att både förstå och ta till sig samhällets 

regler, normer och värderingar, Denna fostran skulle ske genom “internalisering” samt 

“socialisering”. 

Första steget i att socialiseras in i samhället är genom internalisering. Enligt Berger & Luckmann 

(1991) innebär internalisering den omedelbara uppfattningen av en objektiv handling som 

uttrycker någon mening. Med det menar de att individen manifesterar en annan individs subjektiva 

verklighet, vilken därav blir subjektivt meningsfull för en själv. Med andra ord menar Berger & 

Luckmann att internalisering först och främst handlar om förståelse för den andre, och för det 

andra förståelse/uppfattning om en social verklighet samt dess meningsfulla värld. Att denna 

uppfattning och förståelse av den sociala världen inte är något vi skapar själva, utan något vi tar 

efter/över av den verklighet andra människor lever i.  

Genom internalisering uppfattar vi inte endast andras subjektiva verklighet, utan vi uppfattar även 

världen de lever i, vilket leder till att vi gör den världen till vår egen. Socialisationsprocessen 

beskrivs genom två övergripande kategorier; primär samt sekundär socialisation (ibid). 

Primär socialisering är den första, och viktigaste, socialisationsprocessen och avser det som sker 

under barnets barndom i hemmet. I denna fas får barnet lära sig språket och de beteendemönster 

som utgör grunden för det lärande som sker senare i livet (Giddens 2007).  

Varje individ föds in i ett redan etablerat samhälle med lagar, normer, regler etc. där barnets 

föräldrar kommer att stå för den initiala socialisationsprocessen. Barnets uppväxt kommer därmed 

att präglas av den sociala värld som föräldrarna lever i och känner till, vilket kan variera beroende 

på föräldrarnas subjektiva syn på hur världen ser ut och tar till sig den samt gör den till sin egen 

(Berger & Luckmann, 1991). Vidare beskriver Bäck-Wiklund (2007) att det existerar en objektiv 

social verklighet som vi människor sätter vår subjektiva prägel på, eller ”sub-världar” utefter 

människors erfarenheter och kunskap som sedan internaliseras av, bland andra, föräldrars barn. 
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Den primära socialisationen fungerar som en byggsten till den efterföljande sekundära 

socialisationen, som mer handlar om den socialisering som sker utanför hemmet, när barnet 

lämnas över till någon annan som tar hand om barnet på dagtid. Istället för familjen förskjuts 

inflytandet av barnets socialisering till andra personer, exempelvis förskolepersonal eller lärare. 

Och i takt med att barnet blir äldre blir kamraters uppfattningar och beteenden allt viktigare i 

socialiseringsprocessen (Olsson & Olsson, 2007).  

Detta beskrivs av Berger & Luckmann (1991) som rollspecifik kunskap som skapas genom det 

rollspecifika vokabulär som internaliseras i den miljö individen befinner sig i. Efter den primära 

socialiseringen har barnet tagit till sig föräldrarnas sociala verklighet som den enda verkligheten, 

men under den sekundära socialiseringen lär de sig att föräldrarnas sociala verklighet inte är den 

enda, utan specifik för dem. Denna nya kunskap fås dock först efter att barnet hunnit forma sig ett 

”själv” och redan har en internaliserad social verklighet, vilket ses som ett problem (ibid). 

Eftersom den primära socialiseringen är grundstenen av identitetsformning så kommer det att 

påverka den sekundära socialiseringen på det sättet att, som tidigare nämnts, individen redan har 

format sig ett “själv” samt internaliserat en social verklighet som blir svår att ändra på. Mycket 

kan förändras och ens sociala verklighet kan i slutändan se helt annorlunda ut än den föräldrarna 

lever i, men mycket av den primära socialisationen som inpräglats i tidig barndom kommer att 

sitta kvar (ibid). 

2.2 Risksamhället 

Beck (2012) hävdar att det moderna samhället gått från att vara en industriell modernitet till en 

mer reflexiv riskmodernitet. Under det tidiga moderna industrisamhället var fattigdom ett centralt 

samhällsproblem, vars lösning ansågs vara materiell tillväxt, teknikutveckling och 

fördelningspolitik.  En eventuell miljöpåverkan sågs inte som något större problem, utan samhället 

accepterade det då folk fick det bättre. Men det materiella välståndet som industrisamhället skapat, 

har skett till ett mycket högt pris i form av miljöförstöring/-risker. 

Beck pekar på att i dagens moderna postindustriella samhälle har dessa risker blivit så pass 

allvarliga att de utgör ett ständigt, om än inte alltid synligt, hot mot oss människor. Exempelvis i 

form av luftföroreningar, förgiftat vatten, global uppvärmning, kärnkraft etc. Riskerna är heller 

inte längre begränsade till vare sig plats och/eller till vissa individer, utan riskerna har blivit 

globala. I sin förlängning har det medfört att individerna generellt upplever en alltmer ökad 

otrygghet. För oavsett vilket skydd människor omger sig med, så kan de ändå drabbas när som 
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helst. En strategi för individen kan då vara att förneka de möjliga riskerna och på så sätt lindra sin 

oro, men Beck menar att förnekelsen snarare späder på oron eftersom alla är lika utsatta för dessa 

risker (ibid). 

Beck betonar vidare att vi nu heller inte ser en tilltagande individualism där individerna fått större 

möjligheter att göra fria val. Snarare har vi fått ett samhälle där vi som individer ständigt tvingas 

att göra aktiva val och dessutom förväntas ta ansvar för våra vals konsekvenser 

("institutionaliserad individualism"). Detta trots att vi som individer många gånger saknar 

tillräckligt med kunskap och därför får mycket svårt att välja "rätt"(ibid). En effekt av tvånget att 

välja har även medfört att vi nu tvingats i allt högre utsträckning förlita oss på dem vars profession 

är att bedöma risker (experter, analytiker, vetenskapsmän/-kvinnor m.fl.). Denna expertis har 

därmed blivit vår tids profeter. Ett problem är dock att det inte finns någon koordinering hos vare 

sig expertisen eller de (mediala) kanaler som används för att kommunicera ut budskapen, vilket 

leder till att det blir än svårare för den enskilde att veta vem den kan lita på.  

Giddens (1996) pekar på att det finns ett starkt samband mellan risk och tillit, där tillitens främsta 

uppgift är att i möjligaste mån minimera eventuella risker. För när vi inte själva har kontroll/makt 

över en situation, så tvingas vi att förlita oss på någon annan. Men tilliten förutsätter dock att det 

finns ett förtroende till denna "någon" (som nödvändigtvis inte behöver vara en person, utan lika 

gärna kan vara institution e.dyl.). Men om tilliten (“vem kan man lita på”) blir fördunklad är 

risken uppenbar att människorna blir än mer otrygga.  

Enligt Beck (2012) präglas det moderna postindustriella samhället av ifrågasättandet av den 

rationalitet som varit förhärskande under det (moderna) industrisamhället. Precis som 

industrisamhället en gång i tiden ifrågasatte det då förhärskande religiösa samhället med dess 

seder och traditioner. 

Det religiösa samhällets seder, bruk och ritualer är avsedda att stärka den sociala 

sammanhållningen enligt Durkheim (1995). Han hävdar att religiöst tänkande är en åtskillnad 

mellan vad han kallar “heligt” samt “profant” och inte människors föreställningar om något 

övernaturligt. Det “heliga” är de risker som tas, företeelser som är så laddade att de måste vidtas 

åtgärder, här är det onda och farliga viktiga kategorier. Motsatsen, det “profana”, är inte det onda, 

utan det spänningslösa som exempelvis det vardagliga där dessa religiösa ritualer skapar ett 

emotionellt tillstånd som leder till självbevarelse och ett starkare kollektiv.  

Vidare menar Durkheim (1995) att med moderniseringen så har arbetsfördelning samt 

specialisering påverkat så att individer blivit tvungna att förlita sig på varandra för att kunna 
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försörja sig. Detta har medfört att det traditionella sättet att utöva religion sakta men säkert har 

dött ut och fått en betydligt mindre roll i många samhället. Enligt Norris & Inglehart (2004) går 

det att se ett samband för graden av otrygghet mellan sekularisering och religiositet. För i 

sekulariserade länder/befolkningar med låg grad av religiositet, dvs. religionen anses mer eller 

mindre oviktig för det dagliga livet, uppvisar en högre grad av otrygghet jämfört med 

länder/befolkningar där religionen anses viktig i det dagliga livet.  

En möjlig förklaring kan vara att i ett sekulariserat modernt (risk-)samhälle är det individen själv 

som anses styra sitt liv och ansvara för sina egna fram- och motgångar trots att många risker ligger 

bortom individens kontroll, vilket antas ge en högre grad av otrygghet. Medan ett samhälle med 

hög religiositet har en mer fatalistisk livssyn, dvs. det som sker, sker enligt någon form av 

“gudomlig" vilja, vilket antas ge en lägre grad av otrygghet (Beck, 2012;  Carling, 2007; Norris & 

Inglehart, 2004). Så när Marx (1976: 378-379) beskrev religionen som "Sie ist das Opium des Volkes. 

Die Aufhebung der Religion als des illusorischen Glücks des Volkes ist die Forderung seines wirklichen Glücks" 

("Den är folkets opium. Upphävandet av religionen som folkets illusoriska lycka är ett krav för 

verklig lycka"), tänkte han nog inte på att "verklig lycka" kunde resultera i en högre grad av 

otrygghet hos människorna. 

Utifrån ovanstående teoretiska utgångspunkter utgår vi från att barnen i vår studie har på ett eller 

flera sätt internaliserat sina föräldrars sociala verklighet som de har gjort till sin egen.  

Om vi t.ex. utgår från att föräldrarna känner otrygghet av att vara ute under kvällar så kommer 

deras barn ta efter denna känsla av otrygghet. Antingen genom att föräldrarna varnar dem för allt 

som möjligtvis kan hända, eller att barnen upplever föräldrarnas otrygghet ute och själva tar till sig 

det.  Och utifrån resonemanget om sambandet för grad av otrygghet mellan sekularisering och 

religiositet (låg grad av religiositet ger högre grad av otrygghet och vice versa), samt antagandet 

om att graden av religiositet för föräldrar torde “smitta av sig” på deras barn, skulle det kunna vara 

så att föräldrar som uppfattar religionen som “viktig” också bidrar till att deras barn upplever en 

lägre grad av otrygghet jämfört med barn till föräldrar som anser religionen som “oviktig”. 
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3. Tidigare forskning 

Människors upplevelse av otrygghet är av stort intresse, bl.a. för att otrygghet/rädsla spelar en 

viktig roll för hur människor både förhåller sig till och använder platser i den offentliga miljön. 

Studier på både riks, regional och lokal nivå har visat att rädslan/oron för att bli utsatt för något 

“negativt” (exempelvis våld, rån, hot, trakasserier) leder till att rörligheten i den offentliga miljön 

blir starkt begränsad för vissa grupper (Heber, 2005; van der Burgt, 2009). 

3.1 Otrygghet utanför hemmet, vuxna/föräldrar 

Tidigare studier om vuxnas känsla av otrygghet pekar på vissa återkommande aspekter när det 

gäller närmiljön. Exempelvis att området är drabbat av skadegörelse och/eller kriminalitet, 

områdets (negativa) rykte, att kvälls-/nattbelysning är bristfällig, att man inte känner sina grannar 

m.m. (Björkemarken, 2007; Heber, 2008; Lab, 2010; Lindgren, 1998) 

Marmot (2006) pekar på att ekonomiskt/socialt resurssvaga individer vanligtvis lever i mer utsatta 

och segregerade områden, vilka ofta kännetecknas i hög grad av kriminalitet och skadegörelse 

samt låg grad av samhörighet/tillit mellan de boende. Detta resulterar i att resurssvaga individer 

ofta upplever en högre grad av otrygghet jämfört med mer "resursstarka" individer, vilka 

vanligtvis bor i "bättre" områden. 

Vuxnas otrygghet för att vistas ute sent på kvällen i det egna bostadsområdet har sakta men säkert 

minskat under perioden 2006-2010 (Brå, 2016: 110). För år 2006 uppgav ca 21% av de tillfrågade 

att de upplevde otrygghet (varav 8% var så otrygga att de inte ens gick ut), men 2010 hade de som 

upplevde otrygghet kvällstid sjunkit till ca 16% (varav ca 6% inte gick ut). Det är dock stora 

skillnader mellan både kön och ålder, då det är framför allt kvinnor som känner sig otrygga 

kvällstid (som exempel uppgav ca 24% av kvinnorna att de var otrygga kvällstid, men bara 6% av 

männen). För åldersintervallet 35-54 år (dvs i det åldersspann när de vuxna kan tänkas vara 

föräldrar till barn i åldersintervallet 10-18 år) är utvecklingen relativt likartad den som gäller på 

total nivå, dvs upplevelsen av otrygghet kvällstid har minskat under perioden 2006-2010 för både 

män (från ca 7,5% till 5%) och kvinnor (från ca 28% till ca 19%). 
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I en rapport från SCB (Häll, 2004b: 200) beskrivs utvecklingen från 1980 fram till 2001 om 

föräldrars oro för att deras barn (i åldersintervallet 3-17 år) skulle kunna bli mobbade alternativt 

misshandlade av sina kamrater. 1980 uppgav ca 30% av föräldrarna att de var oroliga för detta, 

1993 hade andelen ökat till ca 46% för att år 2001 uppgå till ca 63%. Tyvärr finns det ingen 

motsvarande tidsserie om barns egen oro för att råka illa ut i sin kamratkrets. 

van der Burgt (2009) påpekar dock att det viktigt att skilja på orsaker som bidrar till vuxnas 

otrygghet jämfört med vad som genererar barn/ungas otrygghet i samma miljö. Detta då barn i 

mycket högre utsträckning (än vuxna) använder sig av närmiljön och på så sätt lär sig i högre 

utsträckning vad de uppfattar som otryggt respektive tryggt. Som exempel pekas på att “barn ofta 

är rädda för »fullisar», »äckliga gubbar» eller »otäcka typer»”, men om dessa typer återfinns på 

platser som är inom barnens egna välkända territorium, tenderar barnens rädsla/otrygghet visavi 

dem att minska (ibid: 137-138). För vuxna i allmänhet, och föräldrar i synnerhet, torde det nog 

vara precis tvärtom, 

3.2 Otrygghet utanför hemmet, barn 

I en holländsk studie från Amsterdam (Bouw & Karsten, 2004) undersöktes bl.a. vad barn i 

åldrarna 4-14 år och deras föräldrar såg som mest otryggt/farligt för barnen i det egna bostads-

området. Barnen uppgav själva att de mest var rädda för andra barn och då framför allt för större 

pojkar, medan föräldrarna var mest oroliga för (främmande) män, biltrafik och vatten. 

I en svensk studie (van der Burgt, 2006) undersöktes bl.a. barns upplevelse av trygghet/ otrygghet 

för dels det egna bostadsområdet och dels angränsande bostadsområden. Undersökningen 

genomfördes med barn i åldersgrupperna 11-12 år samt 14-15 år för sex angränsande, men 

segregerade bostadsområden, varav ett var ett s.k. “problemområde”, I stort sett samtliga barn 

kände sig trygga i det egna bostadsområdet, och det var endast barn som bodde i det utpekade 

problemområdet som uppgav att de kände sig otrygga i sitt bostads- område. Liknande mönster 

visade sig vid upplevd trygghet/otrygghet till “angränsande bostadsområde”. Inget barn bosatt i 

problemområdet uppgav att de kände sig otrygga i något av de angränsande bostadsområdena, 

men de barn som bodde i andra bostadsområden uppgav i huvudsak att de kände sig otrygga i 

problemområdet. Detta gällde framför allt de barn som inte hade någon personlig relation till 

problemområdet (i form av kompisar, fritidsaktiviteter och/eller skolgång).  

I en undersökning av ungdomar i 15-årsåldern (Wallin, 2011) framkom att de huvudsakligen var 

oroliga kvällstid (i.e. när det var mörkt ute), och de faktorer/miljöer som då främst orsakade 
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känslan av otrygghet var dålig belysning, skog, täta buskage samt områdets centrum. Även 

ungdomsgäng kunde orsaka en känsla av otrygghet. Intressant är att ungdomarna också uppfattade 

polisiär närvaro som otryggt, både dag- och kvällstid, eftersom polisens närvaro sågs som en 

indikation på att något (negativt) hänt eller skulle hända. I deras skolmiljö pekades 

skolkorridorerna ut som ställen som kunde ge upphov till tillfällen för bråk och otrygghet. 

I en annan undersökning (Nordling, 2009) om flickor i åldersintervallet 14-19 år och uppväxta i 

Malmö, drogs slutsatsen att skillnaden i upplevelse av otrygghet för/i sitt eget bostadsområde 

kunde kopplas till socioekonomisk status, klass samt ”ras”/etnicitet. Malmö beskrevs av flickorna 

som segregerad, där Rosengård och Limhamn sågs som varandras motsatser (även om det finns 

andra "dåliga" och "bra" områden i staden). De flickor som bodde i "dåliga" områden upplevde en 

högre grad av otrygghet i sitt eget bostadsområde jämfört med dem som bodde i "bra" områden. 

Gemensamt för dem var dock att de kände sig mest otrygga på kvällen när det var mörkt ute, och 

då framför allt i miljöer som var oöverskådliga (t.ex. gångtunnlar, gränder) samt avskilda och/eller 

folktomma platser. Det som skapade deras otrygghet/rädsla var framförallt risken för sexualiserat 

våld från (okända) män och killgäng, i synnerhet vid tillfällen då flickorna inte kunde "läsa av" 

dessa mäns/pojkars avsikter.  

Odelby & Pour-Mozaffar (2010) genomförde en studie med ungdomar av båda könen i 

åldersspannet 15-20 år i Stockholmsförorten Skärholmen.  I undersökningen framkom det att 

ungdomarna var generellt trygga i sitt bostadsområde, och att tryggheten berodde på att “de kände 

alla andra i området”. I den mån de faktiskt upplevde otrygghet var det främst när det var mörkt 

ute, dvs. kvällar/nätter, på platser med dålig belysning och där det var folktomt. Även “möten” 

med ungdomsgäng kunde upplevas som otryggt om ungdomarna var ensamma ute i området.  

I en undersökning av elever i årskurs 2-3 samt 4-5 på en skola i ett mindre svenskt samhälle 

(Andersson & Frisén, 2008) pekades det på ett antal faktorer som otrygghetsskapande hos 

eleverna på skolgården under rasterna. Dessa var exempelvis när det uppstod bråk mellan elever 

eller att äldre elever "tog över" områden och tvingade bort de yngre eleverna. Även lärares 

frånvaro utomhus på rasterna gav upphov till otrygghetskänsla hos barnen, dels för att risken för 

bråk ökade men även för att det då inte fanns någon vuxen tillhands om någon elev skulle göra sig 

illa. Otrygghet uppstod även när en lärare försökte avstyra bråk, men blev ignorerad av den/de 

som bråkade. 

Jonsson (2012) genomförde en studie med gymnasieelever samt lärare gällande sexuella 

trakasserier i skolmiljö, där elever och lärare fått diskutera ett flertal olika fiktiva scenarier som 

kan uppstå i skolan. Studien påvisade att det fanns könsmässiga skillnader i bedömning för vissa 
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scenarier, både hos elever och lärare, såtillvida att dessa ansågs endast vara sexuella trakasserier 

när flickor drabbades. Den allmänna meningen hos de undersökta var att dessa scenarier inte var 

“jämförbara” när offret var en flicka respektive en pojke. Utifrån detta drog Jonsson slutsatsen att 

dessa situationer uppfattades som “feminina” och att pojkar av den anledningen ”vägrade” se 

något sådant hända sig själva eftersom det skulle medföra att de inte levde upp till den maskulina 

idealbilden. I en annan studie med gymnasieelever (Karlsson, 2003) kom studien fram till att 

rädslan för att utsättas för något brottsligt kunde starkt förknippas mer kön, dvs flickor var mer 

rädda/oroliga än pojkar, vilket tolkades som att flickor har betydligt lättare att identifiera sig själva 

som ett (presumtivt) brottsoffer jämfört med pojkar. 

Uhnoo (2012) diskuterar angående detta att unga tjejer är “våldtagbara men oslagbara”. Med det 

menar hon att tjejer sexualiseras och att deras okränkta sexualitet är något ytterst viktigt hos/för en 

tjej. Men samtidigt konstrueras tjejer som fysiskt oslagbara av killar, dvs att “pojkar inte får slå 

flickor”. Genom undersökningen konstruerades tjejer som sexuellt utsatta av både killar och tjejer 

i diskussioner på tema tjejers rädslor för killars sexuella kränkningar. Killar var mer rädda och 

utsatta för fysiskt våld (t.ex. misshandel). Detta återspeglar den normativa föreställningen om 

femininitet samt maskulinitet och de roller tjejer respektive killar ska spela för att “passa in”, 

vilket i sin tur fördelar denna rädsla för de normativa brotten olika mellan könen. 

Hydén (2012) fokuserar på våldets effekt för barn när en av föräldrarna utsätts för våld och 

argumenterar för att det våld som sker i hemmet är betydligt skadligare att bevittna än våld som 

förekommer offentligt. Att bevittna det som barn påverkar barnet negativt på ett flertal sätt, varav 

aggression och ångest är två av dem. Att bevittna våld i hemmet som påverkar barnet att bli 

aggressivt kan förknippas med internalisering genom att barnet tar till sig våld som ett sätt att lösa 

problem eller som ett acceptabelt sätt att reagera på diverse situationer. 
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4. Metod 

4.1 Material 

Datamaterialet som används i denna uppsats är från Levnadsnivåundersökningen (LNU) samt dess 

separata delundersökning om barn i åldersintervallet 10-18 år (Barn-LNU) för åren 2000 och 

2010. LNU har hitintills genomförts vid sex tillfällen, 1968, 1974, 1981, 1991, 2000 samt 2010. 

Barn-LNU har genomförts inom ramen för ordinarie LNU-undersökning sedan år 2000 (SCB, 

2012). Datainsamlingen av LNU (inkl. Barn-LNU) har genomförs av Statistiska centralbyrån 

(SCB) på uppdrag av Institutet för Social Forskning (SOFI) vid Stockholms universitet.  

LNU är baserad på ett riksrepresentativt urval (och därmed även Barn-LNU), vilket möjliggör 

generella slutsatser för (normal-)befolkningen i Sverige (SCB, 2012; Se även avsnitt 4.3.3 

Representativitet nedan).Urvalet till Barn-LNU är baserat på samtliga barn som bodde minst en 

tredjedel av sin tid i den vuxne intervjupersonens hushåll vid intervjutillfället av den vuxne (SCB, 

2012; SOU 2001:55).  

Genomförandet av Barn-LNU gjordes i samband med hembesök till den vuxne intervjupersonen 

(för ordinarie LNU-undersökningen) genom att barnrespondent/-erna i hushållet (barn-ip) fick 

lyssna på förinspelade frågor i hörlurar, via band/cd-skiva, och notera sina svar i ett särskilt 

svarsformulär med fasta svarsalternativ. Detta förfarande beskrivs fortsättningsvis som 

"barnintervju" (SCB, 2012; SOU 2001:55). En mer korrekt beskrivning skulle snarare varit "enkät 

med muntliga frågor och skriftliga fasta svar" (jmf Östberg, 2008: 66). I de fall utvalt barn inte var 

hemma vid intervjutillfället av vuxen-ip genomfördes intervjun med barn-ip i efterhand via 

telefon. Även i de fall vuxen-ip intervjuades via telefon genomfördes barnintervjun via telefon i 

efterhand (SCB, 2012; SOU 2001:55).  

Andelen “barnintervjuer” med förinspelade frågor uppgick för år 2000 till ca 82% och 2010 till ca 

73% av totalt genomförda barnintervjuer. Resterande barnintervjuer för respektive år genomfördes 

via telefon (SOFI, 2016a; SOU 2001:55). 
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4.2 Bortfall 

4.2.1 Externt bortfall 

Då vi fått ett färdigt av anonymiserat dataset för åren 2000 samt 2010 från SOFI (Institutet för 

social forskning) har vi ej kunnat göra en egen bortfallsanalys på det externa bortfallet och dess 

eventuella inverkan på resultatet. Istället får vi förlita oss på de analyser som genomförts av 

SCB/SOFI.  Det externa bortfallet för Barn-LNU uppgick år 2000 till 14,7% (SOFI, 2004: 84) och 

2010 till 28,1% (SCB, 2012: 40). För Barn-LNU 2000 genomfördes en bortfallsanalys (SOU 

2001:55: 55-59), vilken kom fram till att andelen svarande barn var något lägre i ombildade 

familjer, i åldern 18 år samt när föräldern (vuxen-ip) var utrikes född. Den samlade bedömningen 

av analysen var dock att det externa bortfallet inte snedvridit resultatet (ibid) . Även för Barn-LNU 

2010 har det genomförts en bortfallsanalys, men då bara för när och hur undersökning genomförts 

samt för kön och ålder (SCB, 2012: 43). I analysen kom man fram till att pojkar var mindre 

angelägna att svara än flickor, samt att bortfallet per ålder varierade kraftigt. 14- och 18-åringar 

låg i botten med ett bortfall på runt 33%, 10-, 11- och 17-åringar låg i topp med ett bortfall på 

mindre än 25% och övriga åldrar hade ett bortfall runt 27-29% (ibid). 

4.2.2 Internt bortfall 

För de variabler/frågor som vi använt oss av i denna uppsats är det interna bortfallet för enskilda 

frågor ytterst marginellt (som mest ca 0,5% för en enskild fråga och år), varför vi gör 

bedömningen att det interna bortfallet inte inverkat på våra resultat.  

4.3 Datakvalitet 

4.3.1 Validitet & Reliabilitet 

Validitet handlar om vad som mäts eller undersöks, dvs. mäter/undersöker vi det vi påstår oss 

göra? Validitet kan därmed ses som giltigheten i det som mäts/undersöks. Reliabilitet avser 

undersökningens tillförlitlighet, dvs. hur vi mäter snarare än vad vi mäter. Hög reliabilitet har vi 

om undersökningen kan replikeras och att det då erhålls samma resultat. Låg reliabilitet kan bero 

på flera olika orsaker, exempelvis att frågorna som ställs i en undersökning är otydligt formulerade 

så att respondenter missuppfattar dem alternativt tolkar dem “fritt”, att urvalen är skeva eller att 

datahanteringen i sig är dålig ((Björkman, 1983; Walsh, 1990). 



 

 14 

I samband med att mätningen av Barn-LNU skulle starta år 2000 genomförde SCB testmätningar 

inför den riktiga mätningen för att försäkra sig att själva mätningen skulle fungera som tänkt. Efter 

genomförd mätning gjordes även uppföljande intervjuer med en testpanel av ett antal barn som 

ingått i mätningen för att därigenom försäkra sig om att barnen förstått vad de svarat på. Genom 

dessa kontroller kom SCB fram till att den genomförda mätningen var både valid och reliabel 

(SOU 2001:55). Även för 2010 genomfördes liknande kontroller som också resulterade i samma 

slutsatser (SCB, 2012). 

4.3.2 Representativitet 

En förutsättning för att komma med i urvalet för Barn-LNU är att någon vuxen i barnets hushåll 

redan har valts ut att ingå i den ordinarie LNU-mätningen, För LNU 2000 uppgick det externa 

bortfallet till 23,4% (SOU 2001:53: 18) och för LNU 2010 till 28% (SCB, 2012: 23). För LNU 

2000 gjordes det ingen bortfallsanalys, men enligt företrädare för SOFI anses det ”ha mycket liten 

betydelse för analyser av datamaterialet” (mejlväxling 2016-04-26).  

För LNU 2010 genomförde det en bortfallsanalys för variablerna “kön”, “ålder”, ”civilstånd”, 

“födelseland” samt “medborgarskap” (SCB, 2012). Analysen påvisade ett litet högre bortfall för 

män, för åldersintervallet 26-30 år samt för ogifta. Men den stora bortfallsskillnaden är för 

variablerna “födelseland” samt “medborgarskap”, där utrikes födda har ett bortfall på ca 41% 

jämfört med inrikes födda som har ett bortfall på ca 25%. Och för personer med utländskt 

medborgarskap är bortfallet ca 46%, medan de med svenskt medborgarskap uppvisar ett bortfall 

på ca 27%. Det finns således fog för att anta att BARN-LNU:s utfall inte fullt ut är representativt 

för barn till utrikes födda föräldrar och/eller till föräldrar med utrikes medborgarskap. Något som 

inte nämns i den genomförda bortfallsanalysen är att undersökningar av denna typ brukar ha svårt 

att inkludera även andra “marginaliserade” grupper (förutom invandrare), exempelvis människor 

med missbruk och/eller kraftigare psykisk ohälsa, kriminella (Bergmark, 2001: 15; Brå, 2000; 

Häll, 2004a: 161). Det finns alltså anledning att misstänka att även barn till dessa grupper 

underskattas i urvalsramen för Barn-LNU. 

4.4 Etik 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) ska det vid forskning (undersökningar) inom den humanistisk-

samhällsvetenskapliga disciplinen säkerställas att ett grundläggande skydd för deltagande 

respondenter upprätthålls, vilket benämns individskyddskrav, som konkretiseras genom fyra 

huvudregler; Det första är informationskravet, dvs. att respondenten som blir "undersökt" 
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informeras om vad undersökningen går ut på, samt att hens deltagande är frivilligt och kan 

avbrytas när som helst. Det andra är samtyckeskravet, som innebär att respondenten ska lämna sitt 

samtycke för sitt deltagande samt att om hen avbryter sin medverkan under undersöknings gång 

ska detta inte resultera i något negativt för respondenten. Det tredje är konfidensialitetskravet, 

innebär att den som utför undersökningen måste säkerställa att insamlat material, i synnerhet 

personuppgifter, hanteras på ett sätt så att inte obehöriga kan komma åt dem. Slutligen kommer 

nyttjandekravet, vilket innebär att insamlat data på individnivå (enskilda personer) endast får 

användas för forskningsändamål. 

Då vi fått ett färdigt avanonymiserat dataset från SOFI, har vi själva haft att förhålla oss till de två 

sista aspekterna, konfidensialitetskravet samt nyttjandekravet. För att få tillgång till datasetet har 

vi lämnat en student-försäkran om att i tillämpliga delar följa de forskningsetiska principer för 

humaniora och samhällsvetenskap, att hantera vårt material på ett sådant sätt att det inte kan 

komma i händerna på någon obehörig samt även lämnat information till SOFI om vårt syfte (vad 

vi ska använda datat till). Och då vi följt de uppsatta reglerna, så anser vi oss ha uppfyllt kraven 

om konfidentialitet samt nyttjande.  Vad gäller de två första kraven så har dessa uppfyllts av 

SOFI/SCB ( SCB, 2012; SOU 2001:53; SOU 2001:55). 

4.5 Variabler 

4.5.1 Beroende variabel 

För att mäta barns självskattade otrygghet har vi i denna uppsats använt oss av följande frågor från 

Barn-LNU (SOFI, 2016a);  

Känner du dig trygg ......  

 Utomhus i mitt bostadsområde? (Barn-LNU 2000) 

 Utomhus i området där jag bor, på dagen? (Barn-LNU 2010) 

 Utomhus i området där jag bor, på kvällen? (Barn-LNU 2010) 

 På väg till skolan? (Barn-LNU 2000) 

 på väg från skolan? (Barn-LNU 2000) 

 på väg till/från skolan? (Barn-LNU 2010) 

 I klassrummet? (Barn-LNU 2000 och 2010) 

 På rasterna i skolan? (Barn-LNU 2000 och 2010) 
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Svaren för dessa frågor är kodade: “(1) Har angivit...”, “(0) Har ej angivit…”. För att underlätta i 

vårt analysarbete har vi först kodat om “(0) Har ej angivit…” till “(2) Nej” samt ändrat “(1) Har 

angivit...” till “(1) Ja”. För att harmonisera frågorna mellan åren har vi därefter skapat 3 nya 

variabler för “Otrygg i bostadsområdet”, ”Otrygg till/från skolan” samt “Otrygg i skolan”, 

Slutligen har vi slagit ihop de tre variablerna till totaltmåttet “Otrygg överlag” i en ny variabel. 

Men för att säkerställa reliabilitet för “Otrygg överlag”, genomfördes först ett test för de tre 

variabler som skulle ingå i totalmåttet med hjälp av Cronbach’s alpha, vars värde uppgick till 

0,712. Det sammansatta måttet på “Otrygg överlag” bedöms därför vara reliabelt. 

4.5.2 Oberoende variabler 

I vår uppsats har vi använt oss av begreppen “Otrygghet, förälder”, “Religionens viktighetsgrad, 

förälder” samt “Religionstillhörighet, förälder” som oberoende variabler, vilka beskrivs närmare 

nedan. 

Otrygghet, förälder 

För att mäta förälders självskattade otrygghet har vi använt oss av nedanstående fråga från 

ordinarie LNU-mätning för 2010 (SOFI, 2012); 

(Har du något av följande problem där du bor…) … att du är rädd för att gå ut på kvällen? 

Svarsalternativen för denna fråga är: “(1) Ja”, (2) Nej”. 

Religionens viktighetsgrad, förälder 

För att mäta förälders åsikt om hur viktig religionen är för denne har vi använt oss av 

nedanstående fråga från ordinarie LNU-mätning för 2010 (SOFI, 2012); 

Hur viktig är religionen i ditt liv? 

Svarsalternativen för religionens viktighetsgrad är “(1) Mycket viktig”, “(2) Ganska viktig”, “(3) 

Ganska oviktig”, “(4) Mycket oviktig” samt “(9) Svar saknas”.  

Religionstillhörighet, förälder 

För att mäta förälders religionstillhörighet har vi använt oss av nedanstående fråga från ordinarie 

LNU-mätning för 2010 (SOFI, 2012); 

Vilken religionstillhörighet har du? 
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Svarsalternativen för religionstillhörighet är “(1) Kristendom”, “(2) Islam”, “(3) Judendom "(4) 

Hinduism”, "(5) Buddhism”, “(6) Annan religion”, "(7) Ingen religionstillhörighet", "(8) Vet ej" 

samt "(9) Vill ej svara". 

4.5.3 Kontrollvariabler 

Vi har i våra logistiska regressionsanalyser inkluderat/beaktat kontrollvariablerna barnens “kön” 

och” ålder” kompletterat med förälders “Socioekonomisk grupp”(-tillhörighet), vilka beskrivs 

nedan. 

Barnets kön 

Då vårt dataset omfattar åren 2000 och 2010, dvs tiden innan debatten om alternativa 

könstillhörigheter blossade upp på allvar, finns det bara två kategorier; “(1) Pojke”, “(2) Flicka” 

(SOFI, 2016a). 

Barnets ålder  

Barnens ålder redovisas per enskild årsklass i datasetet, dvs "10", "11" o.s.v. upp till och med "18" 

(SOFI, 2016a). 

Socioekonomisk grupp 

Vi har utgått från vårt datasets variabel “EGEN EGP” (“Eget yrke/sysselsättning enligt Erikson, 

Goldthorpe och Portocarero”) som angetts för vuxen-ip i ordinarie LNU för 2010. Variabelns 

ursprungliga 13 yrkes-/sysselsättningsgrupper har konsoliderats till tre socioekonomiska 

kategorier; “(1) Företagare”, “(2) Tjänstemän” samt “(3) Arbetare”. I de fåtal fall (18 st 

respondenter) där uppgift om “Egen EGP” saknas har dessa kategoriserats som “(4) Ej 

kategoriserbar” (SOFI, 2012; SCB, 1984: 9; Svensson, 1999: 11). 

4.6 Regressionsanalys 

4.6.1 Logistisk regressionsanalys 

Eftersom våra beroende variabler inte är kontinuerliga variabler, utan binära variabler med två 

möjligheter, ja och nej, så innebär det att en logistisk regressionsanalys bör tillämpas. Logistisk 

regressionsanalys handlar om att räkna ut olika sannolikheter för att något ska inträffa, medan i en 

linjär regressionsmodell framräknas det predicerade värdet av variablerna.  
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Fördelen med en logistisk regressionsanalys är att modellen skulle tillåta ett ickelinjärt samband 

mellan våra variabler (se figur 1 under avsnitt 5.2 som exempel) samt att visa oss sannolikheten att 

vår beroende variabel skulle anta värdet 1 inom ett sannolikhetsintervall på 0-1 (Edling & 

Hedström, 2003).  

Anledningen till att linjen inte blir rak när det gäller sannolikheter är att en ökning på 20% kan 

innebära olika mycket “effekt”. För att illustrera detta använder vi oss av följande exempel; Om 

sannolikheten att en man glömmer sin plånbok hemma ökar från 1% till 21%, så är den ökningen 

större jämfört med om ökningen skulle gå från 51% till 71%. Att värdet som kommer att antas 

påvisar en sannolikhet vilket innebär att värdet kommer att begränsas mellan 0-1, är något som 

inte gäller en linjär regressionsanalys. Detta kan även ses som en nackdel med att använda sig av 

en logistisk regressionsmodell.  (Edling & Hedström, 2003). 

Exempelvis skulle en logistisk regressionsmodell visa att sannolikheten att en man glömmer 

plånboken hemma är 50% större än att en kvinna gör samma sak under ett år, medan en linjär 

regressionsmodell skulle visa att en man glömmer plånboken hemma ungefär 7,5 gånger per år 

medan en kvinna glömmer sin plånbok hemma 5 gånger per år. I en logistisk regressionsanalys går 

det heller inte att tolka b-koefficienternas värden, utöver om det är ett positivt eller negativt 

samband, när det rör sig om en kvalitativ variabel (exempelvis en binär variabel med  ja/nej-svar). 

Är det däremot en kvantitativ variabel (t.ex. ålder) så går det att tolka b-koefficientvärdet som en 

procentuell förändring varje år (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Ett annat problem som skulle uppstå av att använda en linjär sannolikhetsmodell (binär variabel i 

linjär regressionsmodell) är att vi skulle få heteroskedasticitet som leder till att standardfelen för 

regressionskoefficienterna ej blir väntevärdesriktiga, (att vårt stickprovsmedelvärde inte kommer 

att överensstämma med populationsmedelvärdet) vilket vi slipper med en logistisk 

regressionsmodell (Edling & Hedström, 2003). 

4.6.2 Odds & oddskvoter 

Ett odds innebär själva sannolikheten att något ska inträffa dividerat med sannolikheten av att det 

inte skulle inträffa (dvs. p/(1-p)). Oddset kan variera allt från 0 till oändligheten. Om det 

exempelvis är 0,80 sannolikt att något ska inträffa så innebär det att det är 0,20 sannolikt att det 

inte ska inträffa. Detta innebär att oddset att X inträffar blir 0,80/0,20=4 (Djurfeldt & Barmark, 

2009). Oddskvoter används endast vid sällsynta fall där chansen att något inträffar är lägre än 10% 

för att kunna användas på ett pålitligt sätt. Värdet 1 på oddskvoten motsvarar ingen skillnad, över 

1 positivt och under 1 negativt. Värdena på oddskvoter ska läsas som exempelvis, hur mycket 
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oddset för beroende variabeln (y) förändras när värdet  på de oberoende variablerna (x1 & x2) 

ökar med en enhet (Edling & Hedström, 2003). 

Man kan enkelt beräkna oddset när det kommer till korstabeller som vår första frågeställning är. 

Om vi tar att barn upplever otrygghet som exempel där antal trygga/antal otrygga = 1851 / 373 = 

4,96 och antal trygga / otrygga föräldrar = 5511 / 519 = 10,61.Detta innebär att det är alltså 4.96 

gånger vanligare att ett barn känner sig trygg snarare än otrygg och 10.61 gånger vanliga att en 

förälder känner sig trygg snarare än otrygg. 

Ifall dessa odds skulle visa samma värde så innebär det att det inte finns något samband mellan de 

två variablerna barn- och föräldrars otrygghet. Ju större skillnaden är i oddset mellan dessa 

variabler desto starkare är sambandet mellan variablerna. Hur dessa variabler är relaterade till 

varandra besvaras genom att räkna ut kvoten för de två olika oddsen. I detta fall blir den så kallade 

oddskvoten 4,96/10,61=0,467, vilket innebär ett negativt samband, dvs. barn upplever mindre 

trygghet än vad föräldrar gör. Hade värdet visat över 1 hade det inneburit ett positivt samband, dvs 

barn skulle uppleva högre trygghet än vad föräldrarna. Om de två oddsen är lika så innebär det att 

det inte finns något samband. Oddskvoter kan aldrig heller vara negativa, men det finns inte heller 

någon gräns över hur stor en oddskvot kan vara. 

4.6.3 Regressionsdiagnostik 

Interaktionseffekt: Logistiska regressionsanalyser bygger på att varje oberoende variabel bidrar 

med en effekt på den beroende variabeln där denna effekt inte är beroende av de övriga oberoende 

variablerna. Med andra ord att om effekten av en oberoende variabel (t.ex. utbildningsår) på den 

beroende variabeln (t.ex. årsinkomst) påverkas av en annan oberoende variabel (t.ex. kön). Detta 

skulle innebära att kön förmodligen skulle påverka effekten av årsinkomst utöver utbildningsåren 

(Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Vi har valt att testa för interaktionseffekt på mellan våra oberoende variablerna “förälders 

otrygghet” och barnets kön” samt beroende variabel “barnets otrygghet” (tabell 2). Detta av den 

anledning att föräldrar kan vara mer beskyddande över barnet beroende på vilket kön de har, t.ex. 

flickor vilket skulle kunna påverka barnets upplevda otrygghet. Dock hittade vi ingen 

interaktionseffekt mellan dessa variabler. 

Multikollinearitet: Detta problem uppstår när två eller flera oberoende variabler starkt korrelerar 

med varandra och kan därmed orsaka att variabler visar sig vara icke-signifikanta trots att de är 

signifikanta. Om man testar för multikollinearitet och R2 värdet visar sig vara över 0,75 är det hög 

risk för multikollinearitet (Edling & Hedström, 2003). 
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Vi har genomfört ett multikollinearitetstest för våra två oberoende variabler “Hur viktigt är 

religion för föräldrarna” och “Föräldrars religion”, då dessa två skulle kunna starkt korrelera med 

varandra på det sättet att de föräldrar som väl följer en religion och är troende, även möjligtvis ser 

religion som väldigt viktigt. Resultatet visar att det inte finns någon multikollinearitet mellan 

dessa variabler. 

Outliers: Om resultatet påverkar av extrema värden som påverkar regressionslinjens lutning 

(Edling & Hedström, 2003). Detta är inget problem som kan uppstå i våra regressionsanalyser 

eftersom våra variabler endast har fasta svarsalternativ med små/korta avstånd. 
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5. Resultat 

5.1 Förändring i otrygghet för barn mellan åren 

2000 och 2010 

För att få svar på vår första frågeställning, om barns självskattade otrygghet förändrats mellan åren 

2000 och 2010, har vi först skapat bivariata korstabeller för den beroende variabelns delfrågors 

utfall/fördelning på trygg/otrygg per år (mättillfälle). Då både beroende variabel 

(trygghet/otrygghet) och oberoende variabel (år 2000/2010) är dikotoma har vi valt att använda 

oss av måttet (pearsons) Chi-2 för att se om eventuella förändringar mellan åren är signifikanta, 

vilket kombinerats med Cramer's V för sambandets styrka. Resultaten av de genomförda 

signifikanstesterna sammanfattas nedan i tabell 1. 

Tabell 1. Barns självskattade otrygghet, åren 2000 respektive 

2010. Andel barn som angett att de är otrygga av totalt antal barn 

per kategori och år. 

Beroende variabler % av 

total, 

2000 

% av 

total, 

2010 

% diff. 

2010 mot 

2000 

Chi2- 

värde 

Cramer's 

V-värde 

Otrygg i bostadsområdet  10,0 26,4 16,4*** 104,492 0,217 

Otrygg på väg till/från skolan 14,8 9,6 -5,2*** 13,394 0,078 

Otrygg i skolmiljön 13,9 10,8 -3,1* 4,770 0,046 

Otrygg överlag 21,6 30,1 8,5 20,628 0,096 

n 

Internt bortfall 

1304 

0 

920 

0 

   

Not. Signifikansnivå(%): 95=*, 99=**, 99,9=*** 
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Som framgår i tabell 1 har det skett förändringar i barnens självskattade otrygghet mellan åren 

2000 och 2010, Otrygghet i det egna bostadsområdet har ökat kraftigt (16,4%), samtidigt som den 

självskattade otryggheten på väg till/från skolan samt i skolmiljön har minskat något. 

Detta tyder på att barn framförallt upplever otrygghet inom det område där de bor, medan de 

känner sig mindre otrygga på väg till/från skolan och i skolan. 

Chi 2 undersöker ifall det finns någon signifikant skillnad mellan två fördelningar (Edling & 

Hedström 2003). Våra genomförda Chi 2-tester visar oss att samtliga redovisade förändringar 

mellan åren är statistiskt signifikanta. För variablerna “otrygg i bostadsområdet” samt “otrygg på 

väg till/från skolan” är sannolikheten 99,9% att det finns en skillnad mellan åren, och för “otrygg i 

skolmiljön” är sannolikheten 95%. 

Cramer’s V bygger på Chi-2 och är avsett att visa styrkan i själva sambandet. Den rör sig från 0 - 

1 och ju närmre 1 desto starkare är sambandet, medan 0 innebär inget samband. Det råder dock 

ingen generell konsensus för hur gränserna mellan 0 och 1 definieras (Djurfeldt m.fl. 2010). Det 

görs dock ett intressant försök av Cohen (1988) att definiera olika Cramer’s V-värdens “styrka” 

genom att likställa dem med jämförelse av flickors medellängd i olika åldrar. Enligt honom är ett 

värde på runt 0.1 tecken på svagt samband, dvs som att jämföra medellängden för 15- med 16-

åringar, ett värde på runt 0,3 ses som ett starkt samband, dvs som en  jämförelse mellan 14- och 

18-årimgar, och ett värde runt 0,5 ses som mycket starkt, dvs som att jämföra medellängden 

mellan 13- och 19-åriga flickor.  

Utifrån Cohens definitioner skulle då “otrygg i bostadsområde” med värdet 0,217 kunna tolkas 

som ett “(nästan) starkt” samband, medan värdena för “Otrygg till/från skolan” samt “otrygg i 

skolmiljön” indikerar/kan tolkas som “svaga” samband. 

Sannolikheten att barn känner sig otrygga överlag år 2000 blir i detta fall trygga / otrygga = 1304 / 

282 = 4,62 och för år 2010, 920 / 277 = 3,32. Detta innebär att under år 2000 var det 4,62 gånger 

vanligare att ett barn kände sig trygg snarare än otrygg och 3,32 gånger vanligare att ett barn 

kände sig trygg framför otrygg år 2010. 

Hur dessa odds är relaterade till varandra får vi fram genom att beräkna kvoten för de bägge 

oddsen. Oddskvoterna blir i detta fall 4,62 / 3,32 = 1,39. Detta innebär att det är knappt dubbelt så 

många barn som känner sig otrygga överlag år 2010 än år 2000. 
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5.2 Förälders otrygghet och inverkan på barns 

otrygghet, 2010 

För att få svar på vår andra frågeställning, om det finns ett samband mellan barns självskattade 

otrygghet och förälders självskattade otrygghet, har vi valt att använda oss av en logistisk 

regressionsanalys-modell, och resultatet redovisas nedan i tabell 2. 

Tabell 2. Logistisk regression om barns självskattade otrygghet i sitt 

bostadsområde under kvällar, 2010.  

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Oddskvoter 

Förälders otrygghet 0,730* 0,658* 0,618* 2,075 / 1,938 / 1,856 

Barnets kön  0,793*** 0,792*** 2,211 / 2,207 

Barnets ålder  -

0,272*** 

-

0,272*** 

0,762 / 0,762 

Socioekonomisk grupp 

(Ref. Företagare)           

    

Tjänstemän   0,270 1,310 

Arbetare   0,294 1,341 

Övriga   1,329 3,759 

Constant  

Nagelkerke R2 

n 

-1,105*** 

0,010 

918 

1,420** 

0,158 

918 

1,996*** 

0,158 

918 

 

Not. Signifikansnivå(%): 95=*, 99=**, 99,9=***  

 

I tabell 2, modell 1 har vi använt oss av “om barnen känner sig trygga i sitt bostadsområde på 

kvällen 2010” som den beroende variabeln, samt “om föräldrarna känner sig otrygga i sitt 

bostadsområde på kvällen 2010” (2010 av den anledningen att föräldrarnas otrygghet mäts endast 

under kvällen samt att den frågan endast är formulerad “under kvällen” för barn 2010). Vi har 

även valt att vända på frågeställningen på den beroende variabeln till “om man känner sig otrygg” 
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istället för “trygg” för att överensstämma med föräldrarnas frågeställning. Så att värdet på bägge 

går från trygg till otrygg, för ett mer överskådligt resultat. 

Värdena på de oberoende variablerna indikerar hur mycket oddset förändras när respektive 

oberoende variabel ökar med en enhet. Eftersom föräldrars otrygghet är en kvalitativ variabel så 

kan vi inte tolka det logaritmerade oddset utöver om det är positivt eller negativt och bara tolka 

hur mycket högre eller lägre oddset är att vara otrygg för barnen jämfört med föräldrarna (högre 

eller lägre odds att värdet blir 1 jämfört med 0 (Djurfeldt & Barmark, 2009). 

Det går dock inte att använda oddset på ett rättvist sätt eftersom det endast går att tolka vid 

sällsynta fall (under 10%) (Edling & Hedström, 2003), där vi har ca 26% av barnen i urvalet 

känner sig otrygga. Men oddset skulle kunna tolkas på det sätt att det är 107.5% större odds att 

barnen känner sig otrygga i sitt bostadsområde under kvällar om även föräldrarna känner sig 

otrygga i sitt bostadsområde under kvällar.  

Vi får även ut ett pseudo R2 mått (Nagelkerke R2) vars syfte är att likna det vanliga R2 för linjär 

regression. Pseudo R2 rör sig mellan 0 och 1 och är ett mått speciellt anpassat för logistiska 

regressionsanalyser (Edling & Hedström, 2003). Vårt pseudo R2 visar 0,010 och innebär att 1% av 

variationen i den beroende variabeln “Om barn känner sig trygga i sitt bostadsområde under 

kvällen” kan förklaras av den oberoende variabeln “Om föräldrar känner sig trygga i sitt 

bostadsområde under kvällen”. 

I modell 2 lägger vi till kön samt barnens ålder som kontrollvariabler eftersom endast 1% av 

informationen besvarades av den oberoende variabeln, visade pseudo R2 i modell 1. Därmed 

försöker vi finna andra variabler som kan vara bidragande orsaker till barnens upplevda otrygghet. 

Variabeln “kön” är dikotom där svarsalternativen motsvarar pojke/flicka för barnen och variabeln 

“ålder” är en kontinuerlig variabel från barnens lägsta ålder, 10 till äldsta 18, som är med i 

undersökningen. 

Detta test visar även att alla variablerna är signifikanta på minst 95% nivå (barnens föräldrar på 

95%, medan kön och ålder på 99%). Som vi ser är det första värdet på variabeln “föräldrars 

otrygghet” positivt, vilket innebär att för de föräldrar som känner sig otrygga är risken/oddset för 

att även barnen känner sig otrygga 93,8% eller 9,38 gånger högre, än för föräldrar som känner sig 

trygga konstanthållet för kön samt ålder. Även kön visar ett positivt samband, där 0=pojkar och 

1=flickor, vilket innebär att flickor har en högre sannolikhet att känna sig otrygga ute i 

bostadsområdet än vad pojkar, konstanthållet för övriga oberoende variabler.  
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Den sista variabeln, “ålder”, är däremot negativ vilket innebär att ju äldre ett barn är desto mindre 

är sannolikheten att de känner sig otrygga utomhus i sitt bostadsområde på kvällen, konstanthållet 

för övriga oberoende variabler.  

Eftersom värdet på ålder är negativt (oddset att barn känner sig otrygga minskar med ålder) så 

anger oddskvoten att det logaritmerade oddset (b-värdet) minskar med 27,2% för varje år. 

Eftersom kön och föräldrars otrygghet är kvalitativa variabler kan vi inte tolka det logaritmerade 

oddset. Vi kan tyvärr inte heller tolka oddskvoterna eftersom detta inte räknas in som ett sällsynt 

fall (under 10%).  

Skulle vi dock tolka oddskvoterna på dessa variabler så visar kön att det är 121% högre odds att en 

flicka känner sig otrygg i sitt bostadsområde på kvällarna jämfört med referenskategorin (pojkar). 

Samt att oddset att barn känner sig otrygga är 93% högre för de föräldrar som även känner sig 

otrygga i bostadsområdet under kvällarna jämfört med referenskategorin (föräldrar känner sig 

trygga).  

Pseudo R2 visar oss i denna modell att våra oberoende variabler förklarar 15,8% bättre av 

informationen för vad som avgör sannolikheten ifall ett barn känner sig otryggt eller inte. Detta är 

ett betydligt högre värde än tidigare och som, utöver att de är signifikanta, visar att de är relevanta. 

När vi lägger till vilken socioekonomisk grupp föräldrarna tillhör i modell 3 för att se ifall även 

det skulle kunna vara en bidragande orsak till barns upplevda otrygghet ser vi att de inte bara blev 

icke-signifikanta, men det påverkade inte några andra oberoende variabler. Även R2 värdet 

förblev detsamma vilket innebär att det inte fanns någon ytterligare information att hämta från den 

variabeln.  

För att göra det lite mer överskådligt visar vi detta i en graf (se figur 1 nästa sida), där vi 

undersöker den förväntade sannolikheten mellan barns otrygghet och deras ålder. 
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Figur 1. Scatterplot graf om barns förväntade sannolikhet av 

otrygghet genom ålder. 

 

Som vi hade förväntat oss efter modell 2 kan vi se en kurva som sluttar nedåt. De barn som har 

värdet 0 på den oberoende variabeln är de yngsta (barn som är 10 år), fram till värdet 1 på de 

äldsta (18 år) som vi kan se på X-axeln, ålder. Grafen visar att det är strax över 90% sannolikt att 

ett barn på 10 år känner sig otrygg ute i bostadsområdet under kvällar, medan det är strax under 

10% sannolikt att en 18 åring känner sig otrygg ute i bostadsområdet under kvällar. 

5.3 Förälders religiositet och inverkan på barns 

otrygghet, 2010 

För att få svar på vår tredje frågeställning, om det finns ett samband mellan barns självskattade 

otrygghet och förälders grad av religiositet, har vi även här valt att använda oss av en logistisk 

regressionsanalysmodell, och resultatet redovisas nedan i tabell 3. 



 

 27 

Tabell 3. Logistisk regression om barns självskattade otrygghet, 

2010.  

Oberoende variabler Modell 1 Modell 2 Modell 3 Modell 4 Oddskvoter 

Förälders religions 

viktighetsgrad  
0,214* 0,140   0,122 0,165 1,24 / 1,15 / 1,13 / 1,18 

Förälders religion          

(Ref:Kristendom)  

     

Islam  0,725** 0,726** 0,600** 2,06 / 2,06 / 1,82 

Buddhism  0,299 0,358 0,332 1,35 / 1,43 / 1,39 

Annan religion  -20,1 -20,1 -20,5 0,00 / 0,00 / 0,00 

Socioekonomisk grupp                         

(Ref: Företagare) 

     

Tjänstemän   0,212 0,225 1,24 / 1,25 

Arbetare   0,187 0,295 1,21 / 1,34 

Övriga   22,3 22,2 >1000 / >1000 

Barnets kön, Flicka                                         

(Ref: Pojke) 

   0,749 2,12 

Barnets ålder    -0,268 0,77 

Constant  

Nagelkerke R2 

n 

-1,137*** 

0,012 

785 

-1,323*** 

0,033 

785 

1,471*** 

0,039 

785 

1,716*** 

0,173 

785 

 

 

 

 Not. Signifikansnivå(%): 95=*, 99=**, 99,9=***,  

Vi har i denna tabell gjort ett index av barns upplevda otrygghet där vi har slagit ihop de 3 

variablerna “trygg i mitt bostadsområde”, “trygg på väg till/från skolan” samt “trygg i skolmiljön”. 

Detta för att göra barnens upplevda otrygghet mer överskådlig, och inte bara bunden till en 

specifik plats.  

När vi tittar på hur viktig religion är för barnens föräldrar gentemot barnens upplevda otrygghet 

finns det ett positivt samband på 95% signifikans. Eftersom även religion är en kvalitativ variabel 

så kan vi inte tolka våra värden utöver ifall det är en positiv eller negativ sannolikhet. Denna 
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positiva sannolikhet innebär i modell 1 att desto viktigare religion är för föräldrarna, desto mer 

sannolikt är det att barnen känner otrygghet.  

Vi kan som tidigare inte heller tolka oddskvoterna i denna modell eftersom det inte räknas som ett 

sällsynt fall (under 10%) men skulle i detta fall innebära att det är 23.8% högre odds att barn 

känner sig otrygga ju viktigare religion är för föräldrarna. Genom vårt pseudo R2 förklarar alltså 

vår oberoende variabel 1.2% av informationen för vad som avgör sannolikheten att hur viktig 

religion är för föräldrarna påverkar barnens upplevda otrygghet.  

Detta innebär att det förmodligen finns mer förklaringar/information i andra variabler att hämta. 

Vi väljer då att även ta med vilka religioner föräldrarna har för att undersöka ifall det skulle kunna 

vara en bidragande faktor.  

I modell 2 har vi med samtliga religioner som respondenterna sagt sig tillhöra och gjort 

dummyvariabler av dem för att jämföra respektive religion i relation till kristendomen (som är 

referenskategori). 

Vi ser här att religionens viktighetsgrad för föräldrarna blir icke-signifikant, medan förälders 

religionstillhörig verkar ha något större förklaringsgrad, även om det bara blir signifikant för 

islam. En nackdel med variabeln religionstillhörighet är att, förutom kristendom och islam, har  

övriga religioner endast ett fåtal responder.  

Denna visar att det är större sannolikhet att barn vars föräldrar är muslimer känner sig otrygga. 

Oddskvoterna går inte hellre att använda sig utav i denna eftersom det är ca 25% som känner sig 

otrygga, (måste vara under 10%) men skulle tolkas som att barn vars föräldrar är muslimer har 

106% högre odds att känna sig otrygga jämfört med föräldrar som är kristna. 

Vårt pseudo R2 förklarar i detta fall 3,3% av informationen för vad som avgör sannolikheten att 

barn känner sig otrygga genom de oberoende variablerna. Ingen märkbar skillnad och fortfarande 

lågt så vi bestämde oss för att lägga till ytterligare kontrollvariabler.  

I modell 3 lägger vi även till förälderns socioekonomiska grupptillhörighet för att se ifall 

föräldrars yrken, utöver religion, även skulle kunna vara en bidragande orsak till barnens upplevda 

otrygghet. Men dess påverkan är ytterst marginell (förklaringsvärdet ökar från 3,3% till 3,9%, 

samtidigt som dess kategorier är icke-signifikanta. 

Lägger vi till barnens kön samt ålder i modell 4 ser vi att “hur viktig religion är för föräldrarna” 

förblir icke-signifikant medan vilken religion de följer förblir signifikant, det blir knappt någon 

märkbar förändring av dessa när man tar barnens ålder samt kön i åtanke. Barnets kön blir i detta 
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fall signifikant och följer samma mönster som i tabell 2, att flickor har större odds att känna sig 

otrygga jämfört med pojkar, konstanthållet för övriga oberoende variabler. Även ålder blir 

signifikant och följer samma mönster som tidigare i tabell 2, att desto äldre barnen blir desto 

tryggare upplever de sig vara. 

Pseudo R2 i denna modell förklarar dock 17,3% bättre för sannolikheten ifall ett barn känner sig 

tryggt eller inte som förklaras av de oberoende variablerna. Detta blev en betydligt högre siffra 

och påvisar att om även inte de två nya oberoende variablerna (kön och ålder) gjorde mycket 

skillnad i resultatet, så stärkte de åtminstone sambandet. 

Vi har även valt att genomföra ett multikollinearitetstest för våra två variabler “Hur viktigt är 

religion för föräldrarna” och “Föräldrars religion”. Detta av den anledning att dessa två variabler 

skulle kunna starkt korrelera med varandra på det sättet att de föräldrar som väl följer en religion 

och är troende, även möjligtvis ser religion som väldigt viktigt. När vi ställde dessa två oberoende 

variabler mot varandra genom ett R2k test så fick vi ett R2 värde på 0.118 (11.8%) vilket innebär 

att det inte finns någon multikollinearitet mellan dessa variabler. 

6. Diskussion 

6.1 Avslutande diskussion 

Syftet för denna uppsats har varit dels att se om barns självskattade otrygghet förändrats under 

2000-talets första decennium i tre “sociala rum”; i det egna bostadsområdet, på väg till/från skolan 

samt i skolan, och dels att se om det finns någon form av internalisering mellan förälders egen 

otrygghet samt grad av religiositet visavi barns självskattade otrygghet.  

I våra analyser har vi kunnat se att barns otrygghet totalt sett ökat under decenniet. Nedbrutet per 

“socialt rum” är det otryggheten i det egna bostadsområdet som ökat kraftigt, samtidigt som 

otryggheten minskat något för till och från skolan samt i skolan. Att den totala otryggheten ökat 

för barnen mellan åren, skulle kunna förklaras utifrån teorierna om  “risksamhälle” och 

“internalisering”. Dels att föräldrar, genom att ta till sig information om alla faror som de 

kontinuerligt blir varnade för via media, experter, forskare etc. kan ha blivit mer otrygga, och när 

de sedan varnar sina barn för dessa faror tar barnen till sig både varningarna samt föräldrarnas oro 

och gör dem till sina egna. 
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För otrygghet i det egna bostadsområdet finns det dock viss problematik avseende hur frågorna 

har varit konstruerade mellan respektive mätning. För år 2000 frågades det enbart om barns 

upplevelse av trygghet i sitt bostadsområde rent generellt, men i mätningen för 2010 frågades det 

explicit om upplevelse av trygghet i sitt bostadsområde på dagtid respektive kvällstid. Så utifrån 

talesättet “som du frågar, får du svar”, är det fullt möjligt (och troligt) att den observerade 

förändringen mellan åren är något överskattad.  

Vad gäller samband mellan barns självskattade otrygghet och förälders egen upplevelse av 

otrygghet har vi kunnat konstatera att det finns ett samband och att sambandet är signifikant på 

95% -nivån. Att sambandet inte är högre skulle kunna bero på själva formuleringen av frågan för 

begreppet “Förälders otrygghet”, “(Har du något av följande problem där du bor…) … att du är 

rädd för att gå ut på kvällen?”. Denna frågeställning medför sannolikt en viss underskattning av 

förälderns rädsla/otrygghet, då det är viss skillnad på formuleringen “... rädd för att gå ut på 

kvällen” (kan tolkas av respondenten om han/hon undviker att gå ut pga. rädsla) jämfört med t.ex. 

formuleringen “... rädd när du gå ut på kvällen” (dvs. respondenten är förvisso rädd/otrygg, men 

går ut ändå). Utifrån socialiseringsprocessteorin skulle vi kunna hävda att det stödjer våra resultat. 

Ifall föräldrarna känner sig otrygga ute har ett positivt samband med att även barnen känner sig 

otrygga ute skulle det kunna vara ett tecken på internalisering där föräldrarna möjligtvis 

“lär/uppfostrar” barnen utifrån den verklighet de själva känner till. Så om föräldrarna är otrygga 

för något, “lär” de barnen att vara försiktiga eller berättar om farorna om/med det vilket skulle 

kunna leda till att barnen även känner sig otrygga.  

Som vi även såg i vår graf (figur 1, avsnitt 5.2) så tyder även detta på internalisering. De yngre 

barnen upplevde otrygghet i betydligt större utsträckning än de äldre barnen, vilket skulle kunna 

bero på en övergång från primär socialisering då de tar efter föräldrarnas verklighet till sekundär 

socialisering. Detta medför att föräldrars in-/påverkan på barnen därmed är avtagande och att 

internalisering samt influenser mer sker från andra (kompisar, lärare etc.).  

Även utifrån tankar om risksamhället där vi konstant blir påminda om alla faror som existerar i 

och runt våra liv, så skulle dessa faror kunna påverka föräldrarnas känsla av trygghet vilket de 

sedan för vidare till sina barn och påverkar deras självskattade otrygghet. 

Vi har funnit ett positivt samband (signifikant på 95%-nivå) mellan religionens viktighetsgrad (för 

förälder) och barns självskattade otrygghet, vilket innebär att ju viktigare religionen är för 

föräldern desto högre grad av självskattad otrygghet har barnen. Men när man även tar hänsyn till 

vilken religion som föräldern har så försvagas sambandet och det är heller inte längre signifikant.  
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Detta hänger samman med att det är huvudsakligen muslimska föräldrar som uppgett att religionen 

är viktig, Det vore dock förmodligen fel att utifrån detta dra slutsatsen att det är den muslimska 

tron i sig som orsakar dessa barns otrygghet, utan snarare bör det ses som att muslimska barn i 

högre grad upplever otrygghet till följd av t.ex. invandring, låg socioekonomisk status, boende i 

utsatta områden, svag integration i samhället etc., och därför upplever en högre grad av otrygghet 

trots att deras föräldrar anser religionen som viktig i det dagliga livet. 

6.2 Förslag till vidare forskning 

De studier som idag finns om barns otrygghet är nästan uteslutande kvalitativa studier på lokal 

nivå med ett mycket begränsat antal undersökta individer. Dessa studier har förvisso bidragit till 

ökad förståelse om vilka yttre faktorer som på-/inverkar barns och ungas upplevelse av otrygghet, 

men studiernas resultat går inte att generalisera till (barn)- befolkningen i stort.  

Vad gäller kvantitativa studier som finns att tillgå, är SCB:s årliga undersökning av 

levnadsförhållanden (ULF, Barn-ULF) en viktig informationskälla. Även SOFI:s 

Levnadsnivåundersökning (LNU, Barn-LNU) är förvisso också en mycket viktig kunskapskälla i 

detta sammanhang, Men det går, i vårt tycke, alldeles för lång tid mellan varje genomförd LNU-

undersökning (1 gång per decennium). Vi ser dock med spänning fram emot nästa genomförda 

mätning av LNU/Barn-LNU, och de resultat som då kommer fram. 

Sammanfattningsvis vore det önskvärt med både fler och mer frekventa kvantitativa studier på 

nationell nivå, och att dessa undersökningar även tittar på resultat från kvalitativa studier för att på 

så sätt få uppslag till intressanta och bra konstruktioner av frågeställningar. 
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