Trygt Natteliv
En spørgeskemaundersøgelse blandt unge studerende mellem 1621 år i Fyns politikreds i perioden september – oktober 2018.
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Hovedfund
Den grundlæggende tryghed
Syv ud af ti unge, svarer i denne undersøgelse, at de føler sig grundlæggende trygge, når de færdes i det fynske natteliv.

Udsathed og utryghed
Den kønsmæssige forskel mellem udsathed og utryghed, som andre undersøgelser
angiver, bekræftes i denne undersøgelse. Her henvises til det forhold, at kvinder er
mere utrygge, men mindre udsatte for kriminalitet i forhold til mænd, hvor der modsatte gør sig gældende.

Alkoholvaner
Mere end hver anden af de unge angiver at de ofte bliver moderat fulde når de går i
byen (54 %), mens 23 % angiver, at de ofte bliver meget fulde.

Narkotika
I forhold til narkotiske stoffer, angiver 94 % af respondenterne at de ikke bruger stoffer når de er i byen, men 40% angiver, at de har oplevet personer eller grupper, som
sælger eller køber stoffer i nattelivet. Dette indikerer, at narko er tilgængeligt og synligt i nattelivet, men at brugen af stoffer i nattelivet ikke er udbredt blandt respondenterne i denne undersøgelse.

Personer og grupper
Tre ud af fire respondenter har oplevet personer eller grupper som er truende eller
begår vold mod andre, hvilket har gjort dem utrygge.

Det offentlige rum
Langt størstedelen af respondenterne føler sig trygge, når de befinder sig på et
værtshus, diskotek, natklub, eller et spisested. Mange oplever imidlertid utryghed når
de er på vej fra et sted til et andet.

Kapable vogtere
Respondenter peger på, at initiativer som synligt politi, dørmænd og Natteravne,
samt bedre belysning, er vigtige tryghedsskabende faktorer i nattelivet.
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Indledning
I foråret 2018 besluttede Fyns Politi i samarbejde med Kredsrådet, som består af borgmestrene i de ti kommuner i Fyns politikreds og ledelsen af Fyns Politi, at sætte fokus på
tryghed i nattelivet. Eksisterende undersøgelser på området er af ældre dato og giver
desuden ikke svar på, om de unge er utrygge ved at færdes i nattelivet i Fyns politikreds
og hvad de i givet fald konkret er utrygge ved. En landsdækkende undersøgelse fra 2008
viste, at unge sjældent er bange for at blive udsat for vold i nattelivet, selvom mange unge tror, at volden er udbredt i nattelivet (Rådgivende Sociologer 2008). I 2012 gennemførte Odense Kommune en Tryghedsmåling med 2.995 respondenter i alderen 15-79 år
med bopæl i kommunen. Respondenterne blev spurgt om deres udsathed for kriminalitet,
deres vurdering af kriminalitetsproblemer i nabolaget og deres oplevede tryghed. Undersøgelsen viste at 79 % af de unge i alderen 15-19 år var lidt eller meget trygge i aften- og
nattetimerne imens 80 % af de 20-29årige var lidt eller meget trygge i aften og nattetimerne (Odense Kommune 2013). Undersøgelsen er imidlertid afgrænset til unge i Odense Kommune og giver derfor ikke svar på trygheden blandt unge med bopæl i de øvrige
kommuner i Fyns politikreds. Endelig gennemfører Rigspolitiet årligt en Tryghedsundersøgelse, som blandt andet måler borgernes tryghed i relation til kriminalitet. Denne undersøgelse havde 682 respondenter i Fyns politikreds, men havde hovedsageligt fokus
på trygheden i respondenternes nabolag og ikke nattelivet specifikt.

Foranlediget af ovenstående iværksatte Fyns Politi en spørgeskemaundersøgelse som,
udover at undersøge om de unge på ungdomsuddannelser er utrygge ved at færdes i
nattelivet, forhåbentlig kan afdække om der er konkrete steder, episoder og situationer
som skaber utryghed i nattelivet. Dette skal give Fyns Politi og Kredsrådet et bedre beslutningsgrundlag i forhold til eventuelt at kunne iværksætte lokalt tilpassede indsatser,
som skal sikre at unge forsat trygt kan gå i byen.
Opbygning
Udover de allerede præsenterede hovedfund vil undersøgelsens metode og begrænsninger blive beskrevet. Denne rapport er opbygget af fire overordnede temaer, hvorunder
undersøgelsens resultater præsenteres. Temaerne er:
1. Baggrundsspørgsmål: Disse spørgsmål skal give en karakteristik af
brugerne af nattelivet, og foruden alder og køn skal spørgsmålene give
svar på, i hvilken kommune de unge bor og i hvilken kommune de stu-
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derer. Derudover skal temaet give svar på hvor ofte de unge går i byen
samt hvor de oftest går i byen.

2. Oplevelse af at gå i byen: Dette tema har til hensigt at skildre, i hvilken
grad de unge føler sig utrygge, når de færdes i byen. Spørgsmålene er
udarbejdet så der spørges ind til forskellige potentielle utryghedsskabende faktorer og utryghedsoplevelser.

3. Udsathed for kriminalitet og lignende: Dette tema skal tilvejebringe viden om, hvorvidt de unge selv har været ofre for kriminalitet eller lignende.

4. Tryghedsskabende tiltag: Spørgsmålene i dette tema har til hensigt at
afdække, hvad der ifølge de unge selv kan gøre dem mere trygge når
de færdes i nattelivet. Herunder kommer gode råd fra de unge selv,
samt input til myndighedernes indsatser.

Metode
For at undersøge trygheden i det fynske natteliv er der gennemført en eksplorativ spørgeskemaundersøgelse blandt unge studerende på ungdomsuddannelser i Fyns politikreds. At undersøgelsen er eksplorativ betyder, at formålet er forudbestemt til at undersøge utrygheden i nattelivet, men at der via åbne svarkategorier, ligeledes forsøges at
give plads til at respondenterne kan komme med egne bud på hvad der påvirker deres
tryghedsfølelse i nattelivet.

Populationen i undersøgelsen er unge på ungdomsuddannelser i Fyns politikreds i alderen 16 til 21 år. Denne population er udvalgt dels fordi de formodes at være brugere af
nattelivet i Fyns politikreds, og dels fordi deres tilknytning til ungdomsuddannelserne har
lettet distributionen af spørgeskemaet med bistand af kommunale samarbejdspartnere.
Spørgeskemaet er sendt ud til i alt 49 uddannelsesinstitutioner i politikredsen med i alt
25.114 unge. Heraf er 16.853 af de unge i aldersgruppen 16-21, hvilket udgør den samlede nettopopulation i undersøgelsen (se bilag B).

Nattelivet er i denne undersøgelse defineret som det offentlige og semi-offentlige rum,
som unge benytter når de går i byen. I spørgeskemaet er nattelivet beskrevet som for
eksempel en bar, værtshus eller natklub. Nattelivet er ikke yderligere defineret, hvorfor
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det ikke kan udelukkes at respondenterne har inddraget andre forståelser for nattelivet,
herunder private og andre sociale sammenkomster, selvom dette ikke umiddelbart er
formålet med undersøgelsen. Der er ligeledes anvendt en eksplorativ tilgang i forhold til
definitionen af tryghed. Der er ikke opstillet en præcis definition af tryghed overfor populationen, hvorfor hver besvarelse tager udgangspunkt i respondenternes individuelle opfattelse af hvad tryghed er. Undersøgelsens spørgsmål er imidlertid udformet med henblik
på at spørge til en mere episodisk utryghed forbundet med kriminalitet og i mindre omfang til den grundlæggende utryghed, som kan være ukonkret og som karakteriseres ved
en underlæggende følelse af uro (Scherg 2016). For at undgå ”hypotetisk” utryghed har vi
i spørgeskemaundersøgelsen forsøgt at understrege, at det handler om konkrete hændelser som respondenterne har oplevet eller været udsat for, og som har været forbundet
med utryghed. Derfor har vi også indarbejdet kategorien ”har ikke oplevet situationen” i
flere spørgsmål.
Dataindsamling og datamateriale
I forbindelse med dataindsamlingen blev der nedsat en følgegruppe med repræsentanter
fra de ti kommuner i Fyns politikreds. Arbejdsgruppen har bidraget til udarbejdelsen af
undersøgelsens spørgsmål og har desuden understøttet dataindsamlingen ved at tilvejebringe opgørelser over kommunernes ungdomsuddannelsesinstitutioner, elevantal og
kontaktoplysninger til nøglepersoner på uddannelsesinstitutionerne. Dataindsamlingen er
foregået elektronisk i perioden fra 1. september 2018 til 14. oktober 2018 ved brug af
programmet SurveyXact. Oprindeligt skulle dataindsamlingen være afsluttet den 30. september 2018, men grundet lav svarprocent blev perioden forlænget med to uger med
henblik på at sikre en optimal dataindsamling.

Fyns Politi udsendte et selvoprettelseslink fra SurveyXact til nøglepersonerne på de 49
uddannelsesinstitutioner, som herefter videreformidlede linket til deres elever. Det har
været op til nøglepersonerne at vurdere hvilken udbredelsesform der var mest hensigtsmæssig for netop deres uddannelsesinstitution. Udbredelsesformen er derfor sket på
forskellig vis institutionerne imellem, idet nogle udsendte undersøgelsen via interne netværk (lectio, e-learning, skolecom, mv.), mens andre har sendt spørgeskemaet direkte til
de studerende via e-boks og mail. For at øge svarprocenten har Fyns Politi (igennem
nøglepersonerne) flere gange opfordret de unge til at svare på undersøgelsen. Derudover har Fyns Politi besøgt fire gymnasier (Mulernes, Midtfyns, Svendborg, og Nordfyns),
for at opfordre flere til at besvare spørgeskemaet. Det har været frivilligt for eleverne, om
de ønskede at deltage i undersøgelsen og alle blev sikret fuld anonymitet, idet spørgsmå-
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lene ikke er personhenførbare til en konkret uddannelsesinstitution eller til den enkelte
elev.

I nedenstående figur 1 ses spørgeskemaets vej fra bruttopopulation til endelig svarprocent illustreret:

Figur 1: Svarpopulation blandt de 16-21-årige på fynske ungdomsuddannelser
Bruttopopulation
n = 25.114
Bortfald
Personer udenfor aldersgruppe
Nettopopulation
Potentielle svarpersoner
n = 16.853

Spørgeskemabesvarelser
n = 6.838

Bortfald
Personer med ikke fuldstændigt
besvarelse

Bortfald
Personer udenfor aldersgruppe
Endelig svarpopulation
n = 5.447 (32%)

Ud af de 6.838 besvarelser består undersøgelsens datamateriale således af 5.447 brugbare besvarelser indenfor målgruppen, hvilket giver en svarprocent på 32 %. Herunder er
der 5.144 gennemførte besvarelser og 303 besvarelser der i nogen grad er gennemført.
De 303 besvarelser er medtaget ud fra følgende karakteristika:

-

besvarelser der er fuldt besvaret, men lukket ned uden at der er blevet trykket
”afslut” i spørgeskemaet

-

besvarelser som indeholder svar på alle baggrundsdata (spørgsmål 1-8), samt
spørgsmål 9+10 (se bilag A).

De delvise besvarelser er medtaget idet vi har vurderet at respondenterne ud fra ovenstående kriterium har besvaret relevante spørgsmål i forhold til at belyse undersøgelsens
formål. Det skal dog bemærkes, at der med denne tilgang kan forekomme resultater baseret på forskellige svarpopulationer. Dette vil i undersøgelsens resultater være muligt at
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følge ud fra det samlede n. Det samlede n ændrer på samme vis størrelse når en respondent i spørgsmål 5: ”Hvor tit går du i byen” har svaret ”Sjældnere/Jeg går aldrig i
byen”, da respondenterne ved denne svarmulighed bliver sendt direkte til et afsluttende
spørgsmål i spørgeskemaet.

Metodebegrænsninger
Undersøgelsen er ikke repræsentativ for hele populationen, idet respondenterne ikke er
udvalgt tilfældigt eller stratificeret fra den samlede population af 16 til 21-årige i kommunerne i Fyns politikreds. Hertil er det imidlertid værd at bemærke, at de over 5000 besvarelser giver et indblik i de unge studerendes tryghedsfølelse i nattelivet. Med en svarprocent på 32 % må resultaterne i undersøgelsen påregnes en vis statistisk usikkerhed,
ligesom det uden tidligere undersøgelser kan være svært at validere resultaterne. Resultaterne i denne undersøgelse kan derfor udelukkende ses som et bidrag til en beskrivelse
af, og forståelse for, nogle af de ting som har indflydelse på tryghedsfølelsen blandt de 16
til 21-årige studerende i Fyns politikreds. Der er derfor en række forbehold forbundet med
denne undersøgelse, som bør tages i betragtning når resultaterne tolkes. Blandt andet at
de ydre omstændigheder for udfyldelsen af spørgeskemaet har kunne variere for de enkelte uddannelsessteder, hvorfor udbredelsen kan være større blandt nogle uddannelsesgrupper end andre. Dertil skal det ligeledes nævnes at Fyns Politis tilstedeværelse på
udvalgte gymnasier bidrager til samme mulige problematik angående undersøgelsens
reliabilitet. Det er dog afvejet i forhold til udsigten af en meget lav svarprocent, samt at
samtlige respondenter stilles samme spørgsmål, i samme rækkefølge og grundlæggende
har samme interne vilkår for at besvare spørgeskemaet.

Endvidere er det væsentligt at bemærke, at når denne type undersøgelse udføres ved at
respondenterne bliver bedt om at selvrapportere deres oplevelse/følelse af tryghed og
andre specifikke situationer, skal yderligere begrænsninger tages i betragtning, blandt
andet svaruvillighed og erindringsevne. Som andre undersøgelser, for eksempel Offerundersøgelserne, ligeledes påpeger, kan dette udgøre et problem, da der kan være respondenter som ikke ønsker at angive hvad de eventuelt har været udsat for, eller måske
helt har glemt hændelser eller episoder hvis disse er oplevet for længe siden. Hertil
kommer også, at oplevelser og følelser ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med en
mere faktuel og juridisk bestemmelse af kriminalitet, hvilket særligt er relevant i den del
hvor respondenternes udsathed beskrives.
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Endeligt er det aldrig muligt at få besvarelser fra alle, hvilket kan udgøre en betydelig
risiko for at de manglende besvarelser har skævvredet resultaterne. Af disse grunde er
respondentgruppen sammenholdt med den egentlige populations sammensætning gennem følgende tre faktorer; kønsfordeling, aldersfordeling samt uddannelseskommune, for
at illustrere hvorledes respondentgruppen afviger fra populationssammensætningen af
unge 16-21-årige på uddannelsesinstitutioner i Fyns politikreds. Den egentlige populationssammensætning er fundet gennem data fra Danmarks Statistik, hvor tal er trukket for
alder og køn på unge der er bosat i Region Syddanmark og indskrevet på en ungdomsuddannelse (UDDAKT10). Populationssammensætning for uddannelseskommunerne er
fundet gennem oplysninger fra de uddannelsesinstitutioner som er en del af undersøgelsen.

Kønsfordeling
I forhold til fordelingen af mænd og kvinder i alderen 16-21 indskrevet på ungdomsuddannelser i Region Syddanmark, er den procentmæssige fordeling at respondenterne fra
denne undersøgelse mellem kønnene for kvindernes vedkommende overrepræsenteret
med 13 % og for mændenes vedkommende underrepræsenteret med 13 %.

Figur 2: Afvigelse i køn
Kvinder

Mænd

13%

-13%
Kilde: Danmarks Statistik (2018)

Der skal tages højde for, at tallene for kønsfordelingen blandt den egentlige population
kun inkluderer unge der er bosat i Region Syddanmark, mens tallene for kønsfordelingen
blandt respondenterne inkluderer studerende der er tilknyttet en uddannelsesinstitution i
Fyns politikreds, og de er dermed ikke nødvendigvis bosat på Fyn.
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Aldersfordeling
I forhold til aldersfordelingen mellem respondenterne i undersøgelsen, så afviger den
procentmæssige aldersfordeling kun ganske lidt fra aldersfordelingen i den egentlige
population af unge studerende 16-21-årige, som er indskrevet på en ungdomsuddannelse, i Region Syddanmark

Figur 3: Afvigelse i alder
1%

2%

2%

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

-1%
-2%
-2%

Kilde: Danmarks Statistik (2018)

For de 16-årige afviger respondenterne med en overpræsentation på 1 %, og de 17- og
18-årige afviger med 2 %, mens de 19-årige afviger med en underrepræsentation på 1 %
og de 20- og 21-årige med 2 %. Igen skal der tages højde for inkluderingen af unge i
respondentgruppen og tallene der er brugt fra Danmarks Statistik.

Uddannelseskommune
Hver uddannelseskommune er repræsenteret blandt respondenterne i undersøgelsen og
der ses også her mindre afvigelser i forhold til hvor meget respondenterne over- eller
underrepræsenterer den egentlige fordeling af unge på ungdomsinstitutionerne i de forskellige kommuner.
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Figur 4: Afvigelse i uddannelseskommune
5,0%

1,0%

0,7%

1,3%

0,0%
-0,5%
-0,4%
-1,4%
-2,9%
-3,5%
Kilde: Populations tal for 16-21-årige opgivet af de uddannelsesinstitutioner som er en del af undersøgelsen.

Den største procentmæssige afvigelse findes blandt de studerende i Assens kommune,
hvor respondenterne afviger med en overpræsentation på 5 % i forhold til den egentlige
population af unge på uddannelsesinstitutionerne. Herefter kommer respondenterne fra
Nyborg kommune, som afviger med en underrepræsentation på 3,5 % og Odense kommune med 2,9 %.

På baggrund af ovenstående beskrivelser er det derfor væsentligt at bemærke, at resultater og fund i undersøgelsen skal behandles med det forbehold at respondenterne afviger
med ovenstående procentsatser fra den samlede population af unge studerende i aldersgruppen.
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Undersøgelsens resultater
De unges baggrund
Som nævnt består respondentgruppen af 5.447 unge i aldersgruppen 16-21 år, heraf er
63 % kvinder og 37 % mænd, og der er dermed betydeligt flere kvinder end mænd som
har besvaret undersøgelsen. Aldersfordelingen blandt respondenterne fordeler sig således, at hovedparten befinder sig i aldersgruppen 16-18 år (78 %) mens de 19-21-årige
udgør 20 %.

I forhold til respondenternes bopælskommune, kan vi se at 98 % af respondenterne bor i
en kommune i politikredsen og 2 % angiver at de bor udenfor politikredsen, opholder sig i
udlandet, eller angiver ved ikke. Langt de fleste respondenter er studerende i Odense (52
%) mens hhv. 15 % og 12 % studerer i Svendborg og Assens.

Figur 5: Andel af respondenter i hhv. bopælskommune og uddannelseskommune
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%

Bopælskommune

10,0%

Uddannelseskommune

0,0%

Kilde: Indsamlede data via spørgeskemaundersøgelse (Oktober 2018), n = 5.447

76 % af de unge i undersøgelsen angiver at de går i byen, og herunder går næsten halvdelen (48 %) i byen en eller flere gange om måneden, mens 14 % angiver at de går i
byen en eller flere gange om ugen. Af respondenterne, som har svaret, at de går i byen,
ses i alt 1.732 (42 %) at være i alderen 16 og 17 år. Blandt de 16-17-årige angiver 60 %,
at de går i byen en eller flere gange om måneden, mens 24 % angiver, at de går i byen
en eller flere gange om ugen.
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Mange restaurationer, barer og lign. i Fyns politikreds har indført en 18 års adgangsgrænse om aftenen, og størstedelen af respondenterne er dermed i princippet for unge til
at komme ind i disse steder. En tidligere undersøgelse af unge i alderen 14-26 viste hertil, at selvom det for alle aldersgrupper er mest udbredt at gå til fest i private hjem, er det
de yngste der fortrinsvis går til fester i private hjem. De ældre går hyppigere på diskoteker
eller natklubber (Rådgivende Sociologer 2008). Det høje antal unge under 18, der angiver at de går i byen, kan indikere at de muligvis har svaret på spørgsmålene ud fra en
privatfestsammenhæng. En anden årsag kunne være, at de unge under 18 går i byen på
trods af aldersbegrænsninger på nattelivsstederne.

I alt 4.157 personer der angiver at de går i byen, går størstedelen oftest i byen i Odense
(64 %), herefter angives Svendborg (14 %) og Middelfart (7 %). Dette afspejler nogenledes respondenternes bopæls- og uddannelseskommune (figur 5). Andelen af unge der
oftest går i byen i Odense er lidt højere end hvor mange der bor eller studerer i kommunen. Det antages hermed, at unge fra mindre kommuner søger mod Odense for at gå i
byen, hvilket giver mening, da det også er her det etablerede natteliv er størst.

Over halvdelen af de 4.157 unge der går i byen, angiver at de ofte bliver moderat fulde
når de går i byen (54 %), mens 23 % angiver, at de ofte bliver meget fulde. Denne tendens svarer overens med fundene i tidligere undersøgelser, som ligeledes tyder på, at
unge har et forholdsvist stort alkoholforbrug når de går i byen (Gundelach & Järvinen
2006; Rådgivende Sociologer 2008; Ungeprofilundersøgelsen 2015). I forhold til narkotiske stoffer, angiver 94 % af respondenterne at de ikke bruger stoffer når de er i byen,
hvilket viser at brugen af stoffer i forbindelse med en tur i nattelivet ikke er så udbredt
blandt respondenterne i denne undersøgelse. Her skal vi naturligvis igen tage højde for at
undersøgelsen ikke er repræsentativ for hele populationen af unge. Det svarer til fund i
Sundhedsstyrelsens undersøgelse om Narkotikasituationen i Danmark 2017, hvor 7,8 %
af de deltagende 16-24-årige havde brugt hash indenfor den seneste måned, og 2,8 %
havde brugt andre illegale stoffer end hash indenfor den seneste måned (Sundhedsstyrelsen 2017: 5). Disse tal illustrerer at det generelle narkotikaforbrug blandt unge ikke er
så udbredt, men i højere grad er afgrænset til en mindre gruppe af unge.
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Den grundlæggende tryghed i nattelivet
Respondenterne er blevet spurgt om hvor trygge eller utrygge de grundlæggende føler
sig når de går i byen. Til dette viser resultaterne at de 3.971 respondenter der har svaret
på dette spørgsmål at 70 % af respondenterne angiver at de grundlæggende føler sig
trygge når de går i byen (søjle 1 og 2 i figur 6).

Figur 6: Fordeling af respondenter i spørgsmål 15: ”Hvor tryg eller utryg føler du dig
grundlæggende, når du går i byen?”
38%
32%
20%
5%
1Grundlæggende
tryg

2

3

4

2%

3%

5Grundlæggende
utryg

Ved ikke

Kilde: Indsamlede data via spørgeskemaundersøgelse (Oktober 2018), n = 3.971

713 (56 %) mænd angiver at føle sig grundlæggende trygge, hvilket er lidt flere end det er
tilfældet ved kvinder, hvor 551 (44 %) angiver det samme. Samme billede gør sig gældende i forhold til at føle sig grundlæggende utryg, hvor 33 (35%) mænd angiver at føle
sig grundlæggende utryg, mens 60 (65 %) kvinder føler det samme. Denne tendens ses
også i andre undersøgelser, Rådgivende Sociologer fandt for eksempel at kvinderne er
mere utrygge end mænd i nattelivet (Rådgivende Sociologer 2018).
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De unges oplevelse i nattelivet
Utryghed ved personer og grupper
De 4.157 respondenter der oplyser at de går i byen, er blevet bedt om at angive i hvilken
grad personer eller gruppers opførsel i konkret angivne situationer gør dem utrygge i
nattelivet. Hertil var en af svarmulighederne, at man ikke havde oplevet den konkrete
situation. I nedenstående sammenlægges to svarkategorier, og dermed præsenteres det
samlet, hvorvidt respondenterne har svaret at den konkrete situation gør dem lidt eller
meget utryg. Det skal dermed bemærkes, at der i nogle af kategorierne er stor forskel på
hvorvidt respondenterne har angivet at det gør dem lidt eller meget utryg. Når kategorierne er slået sammen, skyldes det, at begge svar angiver at den konkrete situation er oplevet af respondenten som utryg. For at se fordelingerne i svarkategorierne henvises til
bilag D.

Figur 7: Andel af respondenter der angiver at være lidt eller meget utryg i konkrete
situationer med personer eller grupper
Personer eller grupper som er truende eller begår vold mod
andre

74%

Personer ellr grupper som generer mig ved at råbe til mig,
eller taler grimt til mig

68%

Personer eller grupper som jeg tror er rocker- eller
bandemedlem

62%

Personer eller grupper som begår hærværk

55%

Personer eller grupper som er berusede eller påvirket af
stoffer

49%

Personer eller grupper som tager billeder af mig, eller filmer
mig i nattelivet

42%

Personer eller grupper som sælger/køber stoffer
Personer eller grupper som generer mig pga. seksualitet,
religion, etnicitet eller politisk overbevisning (hatecrime)

40%
32%

Kilde: Indsamlede data via spørgeskemaundersøgelse (Oktober 2018), n = 4.157

Blandt besvarelserne ses, at 74 % af respondenterne har angivet at have oplevet personer eller grupper som er truende eller begår vold mod andre, hvilket har gjort dem utrygge. Heraf er 1.925 (63 %) kvinder og 1.555 (38 %) mænd. Resultatet angiver således, at
vold eller trusler om vold forekommer i nattelivet og at dette påvirker respondenternes
utryghed. Det kan ikke udelukkes at respondenterne har besvaret spørgsmålet ud fra en
hypotetisk betragtning, selvom det i spørgeskemaet er forsøgt minimeret. Dertil skal det
også bemærkes, at spørgsmålet er rimelig bredt formuleret, i og med at der både spørges
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ind til om man har oplevet nogen som er truende eller nogen som begår vold mod andre.
Til sammenligning fandt Rådgivende Sociologer at 30 % af deres respondenter havde set
nogen blive truet med vold, og 27 % havde set nogen blive udsat for vold indenfor den
seneste måned (Rådgivende Sociologer 2008).

68 % af respondenterne er lidt eller meget utrygge ved personer eller grupper som råber
eller taler grimt til dem i nattelivet. Som nævnt ovenstående, er dette et af de spørgsmål
hvor svarandelene på lidt og meget utryg varierer en del. 34 % angiver at situationen gør
dem lidt utryg og tilsvarende angiver 34 % at det gør dem meget utrygge. Dette giver
altså en høj utryghedsfordeling på sammenlagt 68 %. Igen er kønsfordelingen således at
flere kvinder, 1.892 respondenter (67 %), end mænd, 923 (33 %), angiver at være lidt
eller meget utrygge i situationen. Ser respondenterne personer eller grupper i nattelivet
som de tror er rocker- eller bandemedlemmer bliver 62 % lidt eller meget utrygge, fordelt
på 1.566 (38 %) kvinder og 992 (28 %) mænd.

Den situation hvor færrest respondenter (32 %) angiver at de føler sig lidt eller meget
utrygge, er hvis de oplever hatecrime fra personer eller grupper. Dette er fordelt på 936
(70 %) kvinder og 400 (30 %) mænd. Hertil skal det dog nævnes, at over halvdelen (52
%) af respondenterne angiver ikke at have oplevet at stå i en situation hvor personer eller
grupper har generet dem pga. religion, seksualitet, etnicitet eller politisk overbevisning. I
forhold til Rigspolitiets årsrapport om hadforbrydelser var der i 2017 40 registrerede hadforbrydelser i Fyns politikreds. I forhold til gerningsstedet ”Resturant/beværtning/diskotek”
findes det lavest antal sager på landsplan (22 ud af 448) af hadforbrydelser. Denne kategori omfatter i høj grad hadforbrydelser i nattelivet, hvilket afspejler at disse episoder
heller ikke er så udbredt. Dermed kan det også give mening, at respondenterne fra nærværende undersøgelse muligvis ikke har oplevet så mange hadforbrydelser i nattelivet.

De øvrige situationer som vist i figur 7, har ikke givet anledning til yderligere analyse.
Kønsforskellen i disse situationer er fordelt på samme vis som i de ovenstående situationer, hvor en større andel kvinder end mænd føler sig utrygge. Dette svarer overens med
resultaterne fra den grundlæggende følelse af tryghed blandt respondenterne, hvor flere
kvinder end mænd føler sig utrygge.

Kvalitative iagttagelser
Som et supplement til ovenstående kvantitative besvarelser fik respondenterne mulighed
for at angive andet utryghedsskabende ved personer eller gruppers opførsel i nattelivet.
Besvarelserne er fordelt således, at de kun tæller med i én kategori.
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Tabel 1: Antal gange respondenter i fritekst angiver at have oplevet utryghed ved
personer og grupper i nattelivet, inddelt i kategorier

Kategorier

Antal gange nævnt i fritekst

Tilråb / Uønsket opmærksomhed

68

Personer af fremmed etnisk oprindelse

53

Personer som er beruset eller påvirket af narkotika

45

Blufærdighedskrænkelser / Seksuelt motiverede henvendelser

32

Personer med aggressiv eller højtråbende adfærd

31

Personer i grupper

10

Dørmænd

8

Våben

7

Bander / Rygmærker

5

Kilde: Indsamlede data via spørgeskemaundersøgelse (Oktober 2018)

Som det fremgår af tabel 1 er tilråb og uønsket opmærksomhed, som i denne sammenhæng forstås som en uopfordret personlig henvendelse, den type af utryghedsskabende
adfærd, som flest respondenter nævner. Sammenlægges denne kategori med kategorien, blufærdighedskrænkelser/seksuelt motiverede henvendelser, angiver i alt 90 kvinder
og 9 mænd, at de er utrygge i relation til uopfordret adfærd. Denne udtalte kønsforskel,
kan være et udtryk for en manglende fælles forståelse for det sociale samspil mellem
kønnene, men kan også indikere en voksende opmærksomhed på de normer der er gældende. Dette kan eksempelvis ses i den globale MeToo bevægelse (Politiken 2018).

Yderligere angiver 53 af respondenterne at de finder personer af fremmed etnisk herkomst utryghedsskabende, og 5 respondenter angiver at bander og rygmærker kan gøre
dem utrygge. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at den organiserede kriminalitet,
herunder særligt banden Black Army, som primært bestod af unge af anden etnisk herkomst, historisk har haft en meget aggressiv adfærd i blandt andet nattelivet i Fyns Politikreds, ligesom at den organiserede bandekriminalitet har haft en stor mediedækning. Det
kan derfor ikke udelukkes, at besvarelser i relation til personer af fremmed etnisk herkomst kan skyldes oplevelser med den organiserede kriminalitet. Besvarelserne dækker
48 mænd og 10 kvinder.
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Rådgivende Sociologer, som fokuserede på utryghed og vold i nattelivet fandt i deres
undersøgelse, at der var forskel på hvilken type af vold som mænd og kvinder frygtede
mest. De fandt at kvinder i højere grad end mænd frygter at blive udsat for seksuelle
overgreb, og mændene frygter i højere grad end kvinderne at blive udsat for overfald
(Trygfonden 2017). Dette mønster kommer ligeledes til udtryk blandt de kvalitative besvarelser blandt respondenterne i nærværende undersøgelse.
Utryghed ved steder
Respondenterne blev på samme vis bedt om at angive i hvilken grad nogle konkrete steder i nattelivet gør dem utrygge.
Figur 8: Andel af respondenter der angiver at være lidt eller meget utryg på konkrete
steder

Når jeg er på vej fra sted til sted (n=4063)

42%

Værthus (n=4063)

22%

Diskotek/natklub (n=4064)

Restaurant/et spisested (n=4063)

17%

5%

Kilde: Indsamlede data via spørgeskemaundersøgelse (Oktober 2018), n = fremgår af figur 8

Som figur 8 viser, angiver 42 % af respondenterne at de er lidt eller meget utrygge når de
er på vej fra et sted til et andet (fx mellem diskotek og spisested), mens 50 % angiver at
de ikke føler sig utrygge i denne situation. Her er det igen de kvindelige respondenter der
står for størstedelen af de utrygge besvarelser, da 1.365 (79 %) kvinder føler sig lidt eller
meget utrygge mens kun 361 (21 %) af mændene angiver det samme. At det særligt er
når man færdes udenfor i nattelivet at respondenterne angiver at de kan føle sig utrygge,
kan hænge sammen med, at de her ofte er mere alene, end når de opholder sig inde på
steder. De kan altså befinde sig i en situation, hvor der ikke er mange kapable vogtere
eller vidner (eks. dørmænd, andre gæster eller politifolk). Rådgivende Sociologer fandt til
sammenligning i deres undersøgelse, at unge fandt det offentlige rum som værende det
sted, hvor de var mest bange for at blive udsat for vold, og særligt når de var på vej hjem
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fra byen eller en fest (37 %). Herudover angav 13 % af deres respondenter, at de var
bange for at blive udsat for vold når de bevægede sig mellem steder i nattelivet.

At befinde sig på et værtshus finder 4.063 (22 %) af respondenterne lidt eller meget
utrygt, heraf er 716 (80 %) kvinder og kun 184 (20 %) er mænd. Et lignende billede gør
sig gældende når der spørges ind til utryghed på et diskotek eller natklub, her angiver 17
% at de er lidt eller meget utrygge.

Endeligt er det at befinde sig på en restauration eller et spisested ligeledes ikke noget der
umiddelbart gør respondenterne utrygge, kun 5 % angiver at det gør dem lidt eller meget
utrygge, mens 92 % svarer at det ikke gør dem utrygge.

Resultaterne viser, at langt størstedelen af respondenterne ikke føler sig utrygge når de
befinder sig på et værtshus, diskotek, natklub, eller et spisested. Der er også flere kapable vogtere tilstede her. Mange af disse steder har dørmænd, og er besøgt af andre gæster som kan have indflydelse på respondenternes tryghedsfølelse. I lighed med undersøgelsen fra Rådgivende Sociologer, finder vi, at det er i transitsituationer i det offentlige
rum, at der kan opstå utryghed, især for de kvindelige respondenter.

Kvalitative iagttagelser
Respondenterne har til spørgsmålene omhandlende konkrete steder tilsvarende fået
muligheden for at angive, hvis der var andet som kunne have betydning for deres følelse
af tryghed eller utryghed på konkrete angivne steder. Besvarelserne er fordelt efter geografisk angivelse og hovedparten af besvarelserne omhandler Odense som det fremgår
af tabel 2. Enkeltstående besvarelser er udeladt.

Tabel 2: Antal gange respondenter i fritekst angiver at have oplevet utryghed ved
konkrete steder i Odense, inddelt i kategorier

Odense - kategorier

Antal gange nævnt i fritekst

Kongens Have

50

Gågade / indre by

29

17

Odense Banegård Center

27

Munke Mose

14

Eventyrhaven

9

Diskotek, A-Bar

5

Diskotek, Aya

3

Kertemindestien

2

Kilde: Indsamlede data via spørgeskemaundersøgelse (Oktober 2018)

Som det fremgår af tabel 2, angiver de fleste besvarelser at Kongens Have giver anledning til utryghed. En gennemgang af disse svar viser, at der typisk ikke angives nogen
konkret årsag til følelsen af utryghed. Mangel på belysning angives i tre besvarelser, og
tre besvarelser angiver, at de er utrygge ved tilstedeværelsen af voldsomme personer
eller fulde mennesker. Disse besvarelser er i tråd med de kvantitative besvarelser, hvor
størstedelen af respondenterne ligeledes følte størst utryghed i det offentlige rum.

Svendborg er konkret nævnt i 25 besvarelser, som ligeledes er gennemgået og fordelt på
tre forskellig kategorier efter antal. Enkeltstående besvarelser er her ligeledes udeladt.

Tabel 3: Antal gange respondenter i fritekst angiver at have oplevet utryghed ved
konkrete steder i Svendborg, inddelt i kategorier

Svendborg - kategorier

Antal gange nævnt i fritekst

Banegården

8

Gågade / indre by

6

Diskotek, Crazy Daisy

5

Kilde: Indsamlede data via spørgeskemaundersøgelse (Oktober 2018)

Flertallet af besvarelser, som omhandler banegården, angiver ingen konkret årsag til
følelsen af utryghed. En besvarelse angiver at banegården er utryg, idet flere personer er
overfaldet på stedet. I besvarelserne, som omtaler utryghed ved at færdes i gågade/indre
by i Svendborg, omtaler to besvarelser mangel på belysning. De øvrige besvarelser angiver ingen konkret årsag.
Utryghed på vej til og fra nattelivet
For at belyse i hvilket omfang de unge føler sig utrygge, når de færdes på vej til eller fra
besøg i nattelivet, blev respondenterne bedt om at reflektere over fire konkrete scenarier.
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Figur 9: Andel af respondenter der angiver at være lidt eller meget utryg når de bevæger sig i nattelivet

53%

På cykel eller gående
44%

Venter på bussen (busstoppstedet)
35%

Venter på toget (togstation)

Venter på en taxa (taxaholdeplads)

29%

Kilde: Indsamlede data via spørgeskemaundersøgelse (Oktober 2018), n = 3.980

Over halvdelen af respondenterne føler sig lidt eller meget utrygge, når de skal hjem fra
byen på cykel eller som gående (53 %). Det er desuden i denne situation at færrest angiver ikke at have oplevet situationen (11 %), hvorfor det kan konkluderes, at de fleste respondenter har været i en situation, hvor de har gået eller cyklet hjem fra byen. I de resterende adspurgte situationer er der en stor andel respondenter der angiver ikke at kende situationerne. For eksempel føler 44 % sig lidt eller meget utrygge når de skal hjem fra
byen og venter på bussen (ved busstoppestedet), hvortil 23 % angiver ikke at have oplevet at vente på bussen når de skal hjem fra byen.

Når der spørges til eventuel utryghed i situationer hvor man venter på en taxa, er der
flere respondenter der ikke føler sig utrygge (34 %) eller ikke har oplevet situationen (34
%), end der er respondenter der føler sig lidt eller meget utrygge (29 %). Det samme gør
sig gældende i situationer hvor respondenterne venter på toget, her føler størstedelen sig
ikke utrygge (27 %) eller har ikke oplevet situationen (36 %) mod 35 % der føler sig lidt
eller meget utrygge. Som det også fandtes i tidligere afsnit, er kønsfordelingen under
transport i nattelivet på samme vis, at der er flere kvinder end mænd der angiver at føle
sig utrygge i situationerne.

I forhold til voldssituationer i forbindelse med transport til eller fra nattelivet fandt undersøgelser fra England, at en del af den nattelivsrelaterede vold sker tæt på knudepunkter
for den offentlige transport (Lister 2009). Nordjyllands Politi belyser derudover, at de
igennem Co-Creation initiativet ”Trygt Natteliv i Aalborg” har modtaget oplysninger fra
taxabranchen om, at der ofte opstår uro- og voldshændelser i forbindelse med transporten hjem fra nattelivet (Lokal Strategisk Analyse 2018). Ligesom det sås i forrige afsnit,

19

kan resultaterne i nærværende undersøgelse indikere, at der i transporten til og fra nattelivet, samt i transit situationer generelt, kan være utryghed forbundet med dette. Der skal
dog tages forbehold for at der som angivet i flere af de ovenstående konkrete situationer,
er mange som har ikke har oplevet situationen.

Kvalitative iagttagelser
Som opfølgning på de kvantitative transportspørgsmål, kunne respondenterne angive
hvis de havde befundet sig i andre situationer på vej til og fra byen i nattelivet, hvor de
har følt sig utrygge. I alt 129 respondenter benyttede sig af denne mulighed, hvoraf 65
svar er udeladt i denne undersøgelse, idet de ikke er anvendelige. Enkelte respondenter
har angivet mere end én situation hvor de er utrygge, og kan således være inkluderet i
flere af nedenstående kategorier.

Tabel 4: Antal gange respondenter i fritekst angiver at have oplevet utryghed i situationer på vej til og fra byen i nattelivet, inddelt i kategorier

Kategorier

Antal gange nævnt i fritekst

Færdes alene

33

Venter på transport

10

Offentlig transport

7

Odense Banegård Center

3

Kongens Have

2

Vollsmose kvarteret

2

Munke Mose

2

Kilde: Indsamlede data via spørgeskemaundersøgelse (Oktober 2018)

Som det fremgår af tabel 4, angiver de fleste af de respondenter, som har svaret på
spørgsmålet, at de var utrygge når de færdedes alene i nattelivet. I yderligere 10 besvarelser, blev det angivet at respondenten var utryg, når pågældende opholdt sig i gademiljøet, mens man for eksempel afventede taxa eller offentlig transport. Som det ligeledes er
nævnt og belyst i de ovenstående afsnit, tyder det på at der opstår utryghed på åbne
offentlige steder, hvor fraværet af belysning og kapable vogtere, kan have indflydelse på
respondenternes tryghedsfølelse.
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Blandt de respondenter som har angivet, at de var utrygge i relation til anvendelse af
offentlig transport, var utrygheden typisk relateret til færdsel fra stoppestedet til boligen.
Ligeledes blev Odense Banegård Center endnu engang nævnt og beskrevet som et
utrygt sted at opholde sig.
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Kriminalitet og utryghedsskabende episoder i nattelivet
I forhold til at afdække omfanget af de unges oplevelser med kriminalitet og utryghedsskabende episoder i nattelivet, blev respondenterne spurgt til om de havde oplevet bestemte typer af kriminalitet indenfor de seneste 12 måneder. Det er imidlertid væsentligt
at bemærke at det ikke er muligt at skabe et samlet overblik over hvor mange respondenter der i alt har svaret på disse spørgsmål, da spørgsmålene blev stillet så det kun var
muligt at angive hvis man har oplevet situationen. Derudover har respondenterne haft
mulighed for at give flere svar, hvorfor der ikke bliver summeret op eller angivet svarprocent i de enkelte kategorier.

Inden for de sidste 12 måneder angiver 860 respondenter at de har været udsat for at
nogen forsøger at sælge dem hash. Her fordeler besvarelserne sig på 504 mænd og 356
kvinder. Herudover angiver 553 at nogen har forsøgt at sælge dem hårde stoffer, hvor det
ligeledes er flest mænd (372) der angiver at have oplevet dette i forhold til kvinder (181). I
forhold til at have været udsat for vold, angiver 506 at have været udsat, hvilket fordeler
sig på 309 mænd og 197 kvinder.

Det er værd at bemærke, at det i højere grad er mænd end kvinder der i denne undersøgelse angiver at have været udsat for kriminalitet eller andre utryghedsskabende episoder i nattelivet. Andre undersøgelser viser tilsvarende, at mænd i højere grad end kvinder
er udsat for eksempelvis vold, men også at kvinderne på trods af dette er mere utrygge
end mændene (Offerundersøgelsen 2017; Rådgivende Sociologer 2008; Trygfonden
2017). Vores undersøgelse viser tilsvarende at den oplevede utryghed ikke altid hænger
sammen med det som respondenterne faktisk oplever i nattelivet og at den ”hypotetiske”
utryghed er tilstede i nattelivet, især blandt kvinder.

Kvalitative iagttagelser
Respondenterne havde muligheden for i fritekst at tilføje hvis de inden for de seneste 12
måneder har oplevet andet eller mere end de i forvejen opstillede situationer. 77 svar
omhandlede uønskede seksuelle tilnærmelser, overgreb og blufærdighedskrænkelser.
Herudover angav 17 kvinder og én mand, at de havde oplevet, at de enten selv, eller en
anden havde fået puttet et ukendt stof i sin drink. Disse besvarelser peger i samme retning som resultaterne i tabel 1, som indikerer at der sker nogle uønskede tilnærmelser og
seksuelle krænkelser i nattelivet som skaber utryghed blandt de unge, især hos kvinderne.
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Tryghedsskabende tiltag
Respondenterne er endvidere blevet bedt angive, hvorvidt de benytter sig af konkrete
tiltag for at føle sig trygge i nattelivet. Som ved ovenstående spørgsmål omhandlende
udsathed, skal der ved disse resultater tages forbehold for, at det ikke har været muligt at
skabe et samlet overblik over hvor mange respondenter der i alt har svaret på disse
spørgsmål. Dertil har respondenterne også her haft mulighed for at give flere svar, hvorfor der ikke bliver summeret op eller angivet svarprocent i de enkelte kategorier.

En del respondenter angiver, at de gør én eller flere ting for at føle sig trygge i nattelivet.
Flere respondenter sørger for at holde sig tæt til sine venner/veninder når de går i byen
(3.447), ligesom at flere fortæller forældre eller venner hvor de er (2.378). Når respondenterne skal hjem, angiver 1.836 respondenter, at de altid følges med nogen hjem
og/eller bliver hentet (1.115). Undersøgelsen foretaget af Rådgivende Sociologer, fandt
ligeledes, at de fleste af deres respondenter sørger for at forebygge at de bliver involveret
i utrygge situationer, ved at følges med nogen og være i kontakt med venner.

Kvalitative iagttagelser
Respondenterne havde igen muligheden for i fritekst at tilføje hvis de mener at gøre andet i nattelivet for at føle sig trygge. Blandt de 141 som har svaret, handler størstedelen
af kommentarerne om at være i selskab eller kontakt med andre. 49 respondenter angiver, at de sørger for altid at være sammen med nogle de kender, orientere andre om
deres færden, eller har kontakt med andre i telefonen. 12 angiver, at de altid bliver hentet
eller tager en taxa når de skal hjem fra nattelivet.

Herudover angiver 34 respondenter, at de undgår de at sætte sig selv i risikofyldte situationer ved enten at være opmærksom på sine omgivelser, eller trække sig hvis der er
optræk til noget. 21 respondenter angiver dog, at de medbringer peberspray, deodorant,
nøgler eller træner kampsport eller lignende, så de er i stand til at handle hvis der skulle
ske noget.

Andre faktorer der har indflydelse på trygheden
Afslutningsvist i spørgeskemaet er respondenterne blevet spurgt hvorvidt der er andet
som har indflydelse på deres følelse af tryghed, når de færdes i byen, og som ikke tidligere var berørt. Respondenterne angav i alt 210 årsager. Enkelte respondenter angav mere
end én årsag, hvorfor samme respondent kan figurere med flere besvarelser.
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Tabel 5: Antal gange respondenter i fritekst angiver at have oplevet andet der har
påvirket end allerede omtalt i spørgeskemaet, inddelt i kategorier

Kategorier

Antal gange nævnt i fritekst

Synligt politi

59

Dørmænd

36

Belysning på veje, stier og i parker

31

Færdes med bekendte

27

Natteravne, voksne i gadebilledet

19

Unge af anden etnisk oprindelse end dansk

16

Selvforsvar

6

Drinks

2

Offentlig transport

2

Teknisk overvågning

2

Kilde: Indsamlede data via spørgeskemaundersøgelse (Oktober 2018)

Som det fremgår af ovenstående tabel 5 er synligt politi det svar som er givet af de fleste
af de respondenter, som har svaret på dette spørgsmål. I samme stil er det af 36 respondenter angivet, at tilstedeværelsen af dørmænd eller andet personale, som kan gribe ind,
hvis der skulle ske noget, gør dem trygge, og tilstedeværelse af natteravne eller andre
voksne angives af 19 respondenter som noget, der har indflydelse på deres følelse af
tryghed. Igen bliver også gadebelysning nævnt, her af 31 respondenter. Flere respondenter angiver altså initiativer med mere synlighed og tilstedeværelse af kapable vogtere
som tiltag der for dem øger trygheden. Respondenterne fra Rådgivende Sociologers
2008 undersøgelse pegede ligeledes på, at mere synligt politi, bedre dørmænd, flere
frivillige voksne som for eksempel Natteravnene samt bedre belysning, ville være forebyggende tiltag som kunne gøre nattelivet mere trygt for dem.

Unge af anden etnisk oprindelse end dansk, og herunder grupper af sådanne unge angives at have en negativ indflydelse på 16 af respondenters følelse af tryghed. Dette kan
som tidligere omtalt hænge sammen med tilstedeværelsen af organiserede kriminelle fra
såkaldte indvandrebander, som eks. Black Army.
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Respondenter der ikke går i byen
Respondenterne blev i spørgeskemaet indledningsvis forespurgt hvorvidt de gik i byen i
nattelivet. Angav respondenten ikke at gå i byen, blev vedkommende ledt til et afsluttende spørgsmål, hvor det var muligt at angive årsagen. 1.290 respondenter angav at de gik
i byen sjældnere eller aldrig, hvoraf 648 respondenter tilføjede en kommentar. 577 af
disse besvarelser omhandlede alle en årsag til, at respondenten ikke frekventerede nattelivet. Langt det største antal respondenter, som har svaret på spørgsmålet, angiver en lav
alder som årsagen til, at de ikke går i byen i nattelivet, idet man ikke kan komme ind på
etablissementerne. Derudover angiver flere respondenterne, at de ikke benytter nattelivet, da man ikke er interesseret. Der angives typisk ikke en yderligere forklaring, på hvorfor de ikke er interesseret. Kun 11 respondenter tilføjede en kommentar som kunne henvises utryghed som årsag til at undgå nattelivet. Der fremkommer i disse svarangivelser
altså ikke et egentligt utrygt budskab forbundet med at de unge ikke går i byen.
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Bilag
Bilag A: Spørgeskema
Trygt natteliv
Fyns Politi har i samarbejde med de fynske kommuner, Langeland og Ærø Kommune sat fokus på
tryghed, når unge går i byen, f.eks. på bar, værtshus eller natklub. Derfor gennemfører vi en spørgeskemaundersøgelse, som sendes ud til alle unge på ungdomsuddannelserne i dette område.
Spørgeskemaet handler om din oplevelse af tryghed i nattelivet.
Din besvarelse er anonym, og det er frivilligt at deltage.
I det følgende kommer der en række spørgsmål, som handler om dig og dine vaner, når du går i
byen.
Besvarelsen tager ca. 10 minutter.

Spørgsmål 1: Er du?
(1)
(2)

 Kvinde
 Mand

Spørgsmål 2: Hvad er din alder?
_____

Spørgsmål 3: Hvilken kommune bor du i?
(6)

 Assens

(15)  Faaborg-Midtfyn
(49)  Kerteminde
(53)  Langeland
(60)  Middelfart
(63)  Nordfyn
(64)  Nyborg
(67)  Odense
(84)  Svendborg
(97)  Ærø
(22)  Frederikshavn
(23)  Frederikssund
(24)  Furesø
(25)  Gentofte
(26)  Gladsaxe
(27)  Glostrup
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(31)  Haderslev
(28)  Greve
(29)  Gribskov
(101)  Grønland
(30)  Guldborgsund
(32)  Halsnæs
(33)  Hedensted
(34)  Helsingør
(35)  Herlev
(36)  Herning
(37)  Hillerød
(38)  Hjørring
(39)  Holbæk
(40)  Holstebro
(41)  Horsens
(45)  Ikast-Brande
(42)  Hvidovre
(43)  Høje-Taastrup
(44)  Hørsholm
(46)  Ishøj
(47)  Jammerbugt
(51)  København
(48)  Kalundborg
(50)  Kolding
(57)  Lyngby-Taarbæk
(52)  Køge
(54)  Lejre
(55)  Lemvig
(56)  Lolland
(58)  Læsø
(59)  Mariagerfjord
(61)  Morsø
(62)  Norddjurs
(65)  Næstved
(66)  Odder
(68)  Odsherred
(69)  Randers
(70)  Rebild
(71)  Ringkøbing-Skjern
(102)  Ringsted
(72)  Roskilde
(73)  Rudersdal
(74)  Rødovre
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(75)  Samsø
(79)  Slagelse
(76)  Silkeborg
(77)  Skanderborg
(78)  Skive
(80)  Solrød
(81)  Sorø
(82)  Stevns
(83)  Struer
(85)  Syddjurs
(86)  Sønderborg
(87)  Thisted
(89)  Tønder
(88)  Tårnby
(90)  Vallensbæk
(91)  Varde
(92)  Vejen
(93)  Vejle
(94)  Vesthimmerland
(95)  Viborg
(96)  Vordingborg
(98)  Opholder sig i udlandet
(99)  Registreret forsvundet
(100)  Ved ikke/uoplyst

Spørgsmål 4: I hvilken kommune ligger dit uddannelsessted?
(6)

 Assens

(15)  Faaborg-Midtfyn
(49)  Kerteminde
(53)  Langeland
(60)  Middelfart
(63)  Nordfyn
(64)  Nyborg
(67)  Odense
(84)  Svendborg
(97)  Ærø

Spørgsmål 5: Hvor tit går du i byen?
(1)  En eller flere gange om ugen
(2)  En eller flere gange om måneden
(3)
(4)

 En til to gange hvert halve år
 Sjældnere / Jeg går ikke i byen
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Spørgsmål 6a: Hvor går du oftest i byen?
(1)  Odense
(2)  Svendborg
(3)
(4)

 Middelfart
 Nyborg

(5)

 Assens

(6)
(7)

 Kerteminde
 Ringe

(8)
(9)

 Bogense
 Rudkøbing

(10)  Marstal
6.b (11) 
Andet sted:

_____

Spørgsmål 7: Dette spørgsmål handler om, hvor fuld du bliver, når du går i byen.
Bliver du ofte:
(1)  Lidt fuld
(2)
(3)

 Moderat fuld
 Meget fuld

(5)

 Jeg drikker mig ikke fuld når jeg går i byen

(4)

 Jeg drikker ikke alkohol, når jeg går i byen

Spørgsmål 8: Dette spørgsmål handler om, hvorvidt du bruger stoffer, når du går i
byen. Markér det udsagn der passer på dig.
(1)  Jeg bruger ofte hash/joint når jeg går i byen
(2)

 Jeg bruger ofte andre euforiserende, stoffer når jeg går i byen

(3)

 Jeg bruger ikke stoffer når jeg går i byen

Din oplevelse af at gå i byen
I det følgende kommer der en række spørgsmål, som handler om din oplevelse af at gå i byen. Når
du skal besvare disse spørgsmål skal du tage udgangspunkt i det sted, hvor du oftest går i byen
(som du har angivet tidligere).
Du skal angive i hvilken grad disse situationer gør dig utryg. Hvis du ikke selv har oplevet situationen skal du svare: ”Jeg kender ikke til situationen”.
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Spørgsmål 9: Personer eller gruppers opførsel
Det gør mig Det gør mig Det gør mig
ikke utryg lidt utryg meget utryg

Jeg har ikke
oplevet
situationen

Ved ikke

9.a. Når jeg ser nogen, som er
berusede eller påvirket af stoffer,

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

gør det mig...
9.b. Når jeg ser nogen, som
begår hærværk, gør det mig…
9.c. Når jeg ser nogen, som jeg
tror er rocker- eller bandemedlem, gør det mig…
9.d. Når jeg ser nogen, som er
truende eller begår vold mod
andre, gør det mig…
9.e. Når jeg ser nogen, som
sælger/køber stoffer, gør det
mig…
9.f. Når nogen generer mig ved
at råbe til mig, eller taler grimt til
mig, gør det mig…
9.g. Når nogen tager billeder af
mig, eller filmer mig i nattelivet,
gør det mig...
9.h. Når nogen generer mig pga.
seksualitet, religion, etnicitet
eller politisk overbevisning. (Hatecrime), gør det mig...

Spørgsmål 10: Angiv gerne, hvis der er andet ved personer eller gruppers opførsel
i nattelivet, der gør dig utryg:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
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Spørgsmål 11: Steder

11.a. Når jeg er på et diskotek /
en natklub, føler jeg mig…

Jeg føler

Jeg føler

Jeg føler Jeg har ikke

mig ikke
utryg

mig lidt
utryg

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

mig meget
oplevet
utryg
situationen

Ved ikke

11.b. Når jeg er på en restaurant/et spisested, føler jeg
mig….
11. c. Når jeg er på et værtshus,
føler jeg mig…
11.d. Når jeg er på vej fra et sted
til et andet (fx mellem diskotek
og spisested), føler jeg mig…

Spørgsmål 12: Angiv gerne, hvis der er specifikke steder, hvor du føler dig utryg i
nattelivet, eksempelvis på et bestemt diskotek, i en park, eller lignende (Angiv både
navn og by):
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Transport
Spørgsmål 13: Nedenstående spørgsmål handler om hvordan du kommer til og fra byen i
nattelivet
Jeg føler
Jeg føler
Jeg føler Jeg har ikke
mig ikke
utryg

mig lidt
utryg

(3) 

(2) 

mig meget
oplevet
utryg
situationen

Ved ikke

13.a. Når jeg skal hjem fra byen
på cykel eller som gående, føler

(1) 

(4) 

(5) 

jeg mig….
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13.b. Når jeg skal hjem fra byen
og venter på bussen, føler jeg

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

(3) 

(2) 

(1) 

(4) 

(5) 

mig…. (ved busstoppestedet)
13.c. Når jeg skal hjem fra byen
og venter på en taxa, føler jeg
mig (taxaholdeplads)
13. d. Når jeg skal hjem fra byen
og venter på toget, føler jeg
mig… (togstation)

Spørgsmål 14: Angiv gerne, hvis du føler dig utryg i andre situationer på vej til eller
fra byen
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Spørgsmål 15: Hvor tryg eller utryg føler du dig grundlæggende, når du går i byen?
(5)

 1 - Jeg føler mig grundlæggende tryg

(4)
(3)

 2
 3

(2)
(1)

 4
 5 - Jeg føler mig grundlæggende utryg

(6)

 Ved ikke

Spørgsmål 16: Har du indenfor de seneste 12 måneder været udsat for nedenstående i nattelivet? (Vælg gerne flere)
16.a. (1) 
Vold
16.b. (2) 

Nogen som forsøger at sælge mig hash

16.c. (3) 
16.d. (4) 

Nogen som forsøger at sælge mig hårde stoffer
Røveri

16.e. (5) 
16.f. (6) 

Tyveri
Anden kriminalitet

16.g. (7) 
16.h. (6) 

Jeg har ikke været udsat for kriminalitet
Anden kriminalitet
_____

Tryghedsskabende tiltag
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I det følgende skal du besvare to spørgsmål, som handler om, hvad der kan gøre dig tryg, når du
færdes i nattelivet.

Spørgsmål 17: Gør du selv noget, for at føle dig tryg i nattelivet? (Vælg gerne flere)
17.a. (1) 
17.b. (2) 

Jeg holder mig altid tæt til mine venner/veninder i byen
Mine forældre eller venner ved hvor jeg er

17.c. (3) 

Jeg følges altid med nogen hjem

17.d. (4) 
17.e. (5) 

Jeg bliver altid hentet (fx af mine forældre), når jeg skal hjem fra byen
Jeg undgår at blive meget beruset/påvirket

17.f. (6) 
17.g. (6) 

Andet
Andet:

_____

Spørgsmål 18: Hvis der er andet, som har indflydelse på din tryghed, når du går i
byen, må du gerne skrive det her:
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

Spørgsmål 19 (ikke distribueret til alle): Da du har svaret, at du sjældent / aldrig går
i byen, er der en del spørgsmål, som du ikke har fået. Har du kommentarer til undersøgelsen, kan du skrive dem her (eks. årsagen til, at du sjældent / aldrig går i
byen)
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________
________________________________________

TAK fordi du deltog i undersøgelsen.
Du kan nu lukke for spørgeskemaet
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Bilag B: Ungdomsuddannelser medtaget i undersøgelsen
Elever
mellem

Antal insti-

Elevtal

16-21år

tutioner

10. Klassecentret

180

150

Produktionsskole/KUU/EGU/STU

134

134

STX

556

566

HHX/EUD/EUX

200

180

VUC/HF

169

79

Institutioner
Assens

1239

1109

Faaborg Gymnasium

235

217

HF og VUC Fyn Faaborg

245

25

Faaborg-

Midtfyns Gymnasium

495

495

Midtfyn

Faaborg Midtfyns Produktionsskole

87

31

Afdeling Ringe

30

18

35

25

5

Den kombinerede ungdomsuddannelse
Dalum Landbrugsskole afd. Korinth
Kerteminde Østfyns Produktionsskole
10. Klassecentret

40

30

1167

841

70

75

60

55

130

130

2

40

13

1

Langeland

HF & VUC Rudkøbing

Middelfart

SOSU Middelfart

12

23

Middelfart Gymnasium

609

650

Nordfyn

Nyborg

Odense

621

673

Nordfyns Gymnasium

450

450

Søndersø Produktionsskole

130

92

Otterup Produktionsskole

65

66

10. Klassecentret

65

65

710

673

Campus Nyborg

7

1178

1117

STU Nyborg Ungdomsskole

32

32

VUC Nyborg1

125

59

VUC Nyborg2

60

20

1395

1228

Tietgen Business (EUD og EUX )

596

387

Fyns HF-kursus

320

194

VUC

5000

1442

Tietgen Handelsgymnasium

1503

1503

Tornbjerg Gymnasium

749

684

Sct. Knuds Gymnasium

914

935

Mulernes Legatskole

850

850

Odense Katedralskole

850

870

Odense Tekniske Gymnasium

670

670

Elsesminde Produktions-Højskole

220

94

SDE, Risingvej

1000

546

2

4

4

35

SDE, Petersmindevej og Munkebjergvej

900

350

Social og Sundhedsskolen

747

320

Kold College

1100

368

Dalum Landbrugsskole

170

40

15589

9253

Nymarkskolen 10. klassecentret

110

98

Oure Kostgymnasium

220

198

Svendborg Social- og Sundhedsskoen Svendborg

280

89

sier

1400

986

Svendborg Gymnasium

1150

1135

Svendborg Søfartsskole

143

100

Sydfyns Erhversforskole

120

36

VUC Svendborg

650

235

4073

2779

15

Svendborg Erhvervsskole & Gymna-

Ærø
I alt

VUC

8

150

154

1

25114

16853

49
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Bilag C: Uddannelsesaktivitet efter bopælsområde, status, tid alder, uddannelse og køn

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

I alt

Elever i Region Syddanmark pr. 1. oktober 2017
H1520 Introducerende og erhvervsrettede forløb
H20 Gymnasiale uddannelser
H2010 Alment gymnasiale uddannelser
H2020 Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser
H2030 Internationale gymnasiale uddannelser
H29 Erhvervsfaglige grundforløb
H30 Erhvervsfaglige uddannelser
H1520 Introducerende og erhvervsrettede forløb
H20 Gymnasiale uddannelser
H2010 Alment gymnasiale uddannelser
H2020 Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser
H2030 Internationale gymnasiale uddannelser
H29 Erhvervsfaglige grundforløb
H30 Erhvervsfaglige uddannelser
H1520 Introducerende og erhvervsrettede forløb
H20 Gymnasiale uddannelser
H2010 Alment gymnasiale uddannelser
H2020 Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser
H2030 Internationale gymnasiale uddannelser
H29 Erhvervsfaglige grundforløb
H30 Erhvervsfaglige uddannelser
H1520 Introducerende og erhvervsrettede forløb
H20 Gymnasiale uddannelser
H2010 Alment gymnasiale uddannelser
H2020 Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser
H2030 Internationale gymnasiale uddannelser
H29 Erhvervsfaglige grundforløb
H30 Erhvervsfaglige uddannelser
H1520 Introducerende og erhvervsrettede forløb
H20 Gymnasiale uddannelser
H2010 Alment gymnasiale uddannelser
H2020 Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser
H2030 Internationale gymnasiale uddannelser
H29 Erhvervsfaglige grundforløb
H30 Erhvervsfaglige uddannelser
H1520 Introducerende og erhvervsrettede forløb
H20 Gymnasiale uddannelser
H2010 Alment gymnasiale uddannelser
H2020 Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser
H2030 Internationale gymnasiale uddannelser
H29 Erhvervsfaglige grundforløb
H30 Erhvervsfaglige uddannelser

Mænd Kvinder
20
9
2415
3229
1301
2427
1072
732
42
70
599
303
146
38
131
80
4494
5656
2371
4300
2070
1275
53
81
942
511
772
217
237
169
4434
5236
2394
4034
1994
1140
46
62
213
88
1561
590
246
187
2320
2448
1221
1815
1077
589
22
44
14
15
1631
679
214
152
475
323
291
250
178
66
6
7
0
0
1606
802
139
92
195
127
150
109
41
15
4
3
0
1
1279
761
38416
38732

I alt

77148

For dokumentation af tabellerne se: http://dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsestabeller
Se bemærkninger vedr. seneste version af Elevregistret her:
www.dst.dk/ext/uddannelse/Uddannelsesnotat.
Til og med skoleåret 2013 er alderen opgjort pr. 31. december det valgte år. Fra skoleåret
2014 og fremefter opgøres alderen pr. 30. september det valgte år.
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Bilag D:
De deskriptive beskrivelser der gives ud fra respondenternes svar i undersøgelsen, bygger på en analyse af de samlede besvarelser til hvert spørgsmål. For at give mulighed for
at danne sig et bedre indblik i de benyttede data følger i dette bilag frekvens og procentfigurer for de tal der ligger bag resultaterne. Figurerne følger spørgsmålene i spørgeskemaet.

Figur: Antal respondenter i undersøgelsen fordelt på alder og køn, n = 5447

Figur: Andel af respondenter i undersøgelsen fordelt på bopælskommune, n = 5447

Figur: Andel af respondenter i undersøgelsen fordelt på uddannelseskommune, n =
5447
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Figur: Andel af respondenter i undersøgelsen fordelt på hvor tit de går i byen, n =
4157

Figur: Andel af respondenter i undersøgelsen fordelt på hvor de oftest går i byen, n
= 4157

Figur: Andel af respondenter i undersøgelsen fordelt på hvor fulde de bliver når de
går i byen, n = 4157
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Figur: Andel af respondenter i undersøgelsen fordelt på hvorvidt de bruger stoffer
når de går i byen, n = 4157

Figur: Andel af respondenter i undersøgelsen fordelt på hvorvidt de bruger stoffer
når de går i byen, n = 4157
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Figur: Andel af respondenter i undersøgelsen fordelt på i hvilken grad de bliver
utrygge ved personer eller gruppers opførsel, når de går i byen, n = 4157

Figur: Andel af respondenter i undersøgelsen fordelt på i hvilken grad de bliver
utrygge ved konkrete steder, når de går i byen, n = angivet i figur
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Figur: Andel af respondenter i undersøgelsen fordelt på i hvilken grad de bliver
utrygge ved transporten til og fra byen, n = 3980

Figur: Antal af respondenter i undersøgelsen der angiver at have været udsat for
kriminalitet eller utryghedsskabende tiltag indenfor de seneste 12 måneder

Figur: Antal af respondenter i undersøgelsen der angiver at gøre noget selv for at
føle sig trygge i nattelivet
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