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Det brott som de flesta personer oroar sig för i största allmänhet är 

bostadsinbrott och personer oroar sig generellt mindre för att utsättas för 

cykelstöld än bostadsinbrott. År 2012 utsattes 5.9% av hushållen i Sverige 

för cykelstöld och 0.9% utsattes för bostadsinbrott. Garofalos modell rädsla 

för brott användes, där samtliga faktorer undersöktes för att undersöka om 

det förelåg något samband mellan faktorerna och oron för att utsättas för 

bostadsinbrott respektive cykelstöld. Syftet med studien var att beskriva och 

undersöka utsattheten och oron för att utsättas för bostadsinbrott respektive 

cykelstöld bland studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Studiens metod 

var kvantitativ och datainsamlingsmetoden var en enkät som delades ut 

bland universitetsstudenter. Urvalet bestod av 152 respondenter med ett 

åldersspann mellan 19-46 år. Resultat visade att 9.9% av studiens urval hade 

blivit utsatta för bostadsinbrott och 30.9% hade blivit utsatta för cykelstöld. 

Gällande oron för att utsättas för bostadsinbrott respektive cykelstöld, 

förelåg det ett signifikant samband och det förelåg även ett signifikant 

samband mellan den uppfattade sannolikheten för att utsättas för 

bostadsinbrott respektive cykelstöld. Andra signifikanta resultat som 

framkom var att oron för att utsättas för bostadsinbrott samvarierade med 

kön och media, där korrelationen var svagt negativ respektive medelstarkt 

positiv. Oron för att utsättas för cykelstöld samvarierade med den totala 

personliga utsattheten och media, där korrelationen var svagt negativ 

respektive medelstarkt positiv. Slutligen var inte en stor del av 

respondenterna oroliga för att utsättas för bostadsinbrott eller cykelstöld och 

vissa faktorer inverkade på personers oro för att utsättas för bostadsinbrott 

respektive cykelstöld.  

 

Nyckelord: bostadsinbrott, cykelstöld, utsatthet, oro för att utsättas   
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Bakgrund 

I största allmänhet oroar sig flest personer i Sverige ganska eller mycket ofta för att bli utsatta 

för bostadsinbrott, jämfört med överfall/misshandel och stöld/skadegörelse på fordon. 

Bostadsinbrott inträffar inte lika ofta som cykelstölder, då cykelstölder är det brott som 

inträffar mest frekvent (BRÅ 2013a, 2013b; Nationella trygghetsundersökningen [NTU], 

2014:1). Bostadsinbrott anmäls däremot i större utsträckning än cykelstölder, där mörkertalet 

är stort (BRÅ 2013a, 2013b). År 2012 drabbades 5.9% av hushållen i Sverige för cykelstöld, 

vilket är 60 500 cykelstölder och bostadsinbrott drabbade 0.9% av hushållen, det vill säga 

21300 bostadsinbrott (BRÅ 2013a, 2013b; NTU 2014:1). Det värsta personer upplever vid 

bostadsinbrott är själva kränkningen att någon tagit sig in i dennes hem utan lov, inte att 

föremål stulits (Svenska Dagbladet, 2013, juli 9).    

 

Begrepp 

Enligt Nationalencyklopedin [NE] (2014a, 2014b) definieras rädsla som en: ”S             

        o  u   o             å o         å o  u        o   o     ” och oro definieras som 

en: ”(K        ) (    ) u         ,        oc  o u  ”. Otrygg definieras enligt NE (2014c): 

”So       å     o o            otande inslag om företeelse som utgör del av människas 

omgivning e.d.” ” o             o o          o    o      o ”.  

 

Rädsla och oro upplevde Heber (2008) som negativa begrepp och i undersökningen beskrevs 

rädsla som en negativ känsla som upplevs i vissa situationer. Rädsla ses som en stark 

känslomässig upplevelse och vanligtvis i samband med brott avser det den negativa 

reaktionen hos en person som framkommer under och efter en farlig situation (Heber, 2008). 

Oro omfattar en generell oro för brott, beskriver olika tillstånd och är inte alltid inriktad på 

brottsligheten utan är mer en generell känsla av otrygghet (Heber, 2007).  

 

Oro för brott behöver inte innefatta att personen utsatts för eller känner någon som blivit utsatt 

för brott (Heber, 2007). Främst handlar oro för brott om tankar, men känslan av oro kan likväl 

vara baserad på tidigare utsatthet eller information från bekanta och media. Begreppet oro kan 

vara en reaktion på bevittnat brott och är sammankopplat med begreppet rädsla (Heber, 2007). 

Oro är en känsla som har som grund att reflektera över vad som kan hända och när det gäller 

oro för brott föreställer sig människor vad som skulle kunna hända deras närstående och dem 

själva (Heber, 2008). Begreppet oro användes i denna studie istället för rädsla då Litzén 
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(2006) påpekade att oro är det vanligaste begreppet som används inom forskningen och 

används oftast synonymt med rädsla i vardagligt tal, i media och inom forskningen.  

 

Oro/rädsla för generella brott 

Generellt oroar sig cirka var femte vuxen person för brottslighet i Sverige i stor utsträckning 

och ungefär hälften i viss utsträckning (NTU, 2014:1). Cirka var sjätte man (16%) och var 

femte kvinna (22%) känner stor oro över brottslighet. Över tid har oron för brottslighet 

minskat bland både män och kvinnor, vilket kan ses vid en jämförelse av 2013 års NTU med 

2006 års NTU då oron minskat med 8 procentenheter för män och 12 procentenheter för 

kvinnor (NTU, 2014:1). I studien av Visser, Scholte och Scheepers (2013) framkom det att 

personer i de Nordiska länderna generellt påvisade en låg nivå av rädsla för brott och känslor 

av osäkerhet, jämfört med personer som bodde i delar av Östeuropa som påvisade högre 

nivåer av rädsla för brott och känslor av osäkerhet.  

 

Modell om rädsla för brott  

Studiens teoretiska ansats baserades på en modell om rädsla för brott konstruerad av Garofalo 

(1979). Garofalo utvecklade en femfaktor modell om rädsla för brott (våldtäkt, misshandel, 

rån och stöld som innefattade kontakt med offret), för att kunna uttala sig om rädslan för brott 

skiljer sig mellan exempelvis kön, olika ekonomiska grupper och ålder. De fem faktorerna 

som återfinns i studien av Garofalo är: 

 

1. Den faktiska risken för att bli utsatt för brott (The actual risk of being victimized by 

a criminal act). 

2. Tidigare erfarenhet av att vara utsatt för brott (Past experiences of being victimized).  

3. Socialiseringsprocessers innehåll i samband med vissa roller (The content of the 

socialization processes connected with particular social roles). 

4. Kontentan av medias framställningar om brott och utsatthet (The content of media 

presentations about crime and victimization) 

5. Den upplevda effektiviteten av officiella hinder som placeras mellan potentiella 

gärningsmän och offer (The perceived effectiveness of official barriers that are 

placed between potential offenders and victims).  

 

Modellen ovan var en arbetsmodell för rädsla för brott som Garofalo (1979) utarbetade från 

första början, när han sedan utförde undersökningen användes faktorerna: 
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1. Upplevd farlighet i grannskapet (Comparative neighbourhood danger)  

2. Den totala personliga utsattheten (Total personal victimization)  

3. Ålder (Age)  

4. Kön (Sex) 

5. Media (Media)  

6. Utvärdering av den lokala polisen (Evaluation of local police)  

 

Faktor ett: Upplevd farlighet i grannskapet. Faktor ett innefattar variabler som inverkar på 

rädsla för brott i grannskapet (Garofalo, 1979). Inkomst och etnicitet inverkar på rädsla för 

brott då rädsla och utsatthet för brott minskar desto bättre ekonomi en person har. Denna 

faktor innefattar även respondenters uppfattningar om farlighet i grannskapet jämfört med 

andra grannskap och används som ett mått på den faktiska risken för utsatthet. Subjektiva 

uppfattningar om farlighet i grannskapet utger den bästa indikatorn för lokal risk (Garofalo).   

 

Både män och kvinnor kände sig mindre trygga och upplevde mer rädsla för brott om det 

förekom sjukdomar och allvarliga brott i grannskapet (Baumer, 1985; Chiricos, Escholz & 

Gertz, 1997; Schafer, Huebner & Bynum, 2006). De kvinnor och män som däremot upplevde 

sitt grannskap som ett bra ställe att leva på kände sig mer trygga i sitt område och upplevde 

mindre rädsla för brott (Schafer et al., 2006). Likaså kände sig kvinnor som var benägna att 

stanna kvar i sitt grannskap under följande år, trygga i sitt grannskap och även män som 

upplevde höga nivåer av integrering i grannskapet. I Rountree och Land (1996) framkom det 

att rädslan för att utsättas för bostadsinbrott var kopplad till hur attraktiv personens bostad var, 

de personer som hade ett mer värdefullt hushåll var mer rädda för att utsättas. Angående 

känslor av osäkerhet tenderade personer med fler resurser att känna mindre osäkerhet jämfört 

med personer med färre resurser (Visser et al., 2013). 

 

Ålder respektive etnicitet hade signifikanta skillnader med mäns uppfattningar om säkerhet i 

grannskapet, till skillnad från kvinnors uppfattningar där det inte fanns några skillnader i 

dessa grupper (Schafer et al., 2006). De män som rapporterade att de kände sig minst säkra i 

sitt bostadsområde var äldre män. En annan variabel som inverkade på mäns säkerhet men 

inte på kvinnors var inkomst, då mäns säkerhet minskade desto bättre inkomst de hade 

(Schafer et al.). 
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Faktor två: Den totala personliga utsattheten. Faktor två i Garofalos (1979) modell innefattar 

hur tidigare utsatthet inverkar på rädsla för brott. Rädsla för brott ökade om en person tidigare 

varit utsatt för ett brott. De som inte tidigare varit utsatta för brott upplevde en lägre rädsla för 

brott än de som tidigare utsatts (Garofalo, 1979). Liktydigt resultat återfinns i NTU (2014:1) 

där det framkom att personer som utsatts för något brott mot hushållet eller enskild person 

hade känt sig mer otrygga jämfört med dem som inte utsatts för något brott (7% jämfört med 

3%).  

 

Personer med indirekta erfarenheter av utsatthet för brott, exempelvis att en anhörig varit med 

om ett allvarligt brott eller att de bevittnat ett våldsbrott kände sig mindre trygga än andra som 

saknade sådana erfarenheter, 8% jämfört med 3% (NTU 2014:1). Tidigare utsatthet för brott 

exempelvis egendomsbrott eller personbrott var prediktorer för rädsla för alla olika typer av 

brott (Rountree & Land, 1996; Smith & Hill, 1991; Weitzer & Kubrin, 2004). Tidigare 

erfarenhet av bostadsinbrott ökade rädslan för bostadsinbrott med 16% jämfört med de som 

inte tidigare blivit utsatta för inbrott (Rountree & Land, 1996). 

 

I Europeiska länder tenderade både rädslan för brott och känslor av osäkerhet att öka på grund 

av den faktiska utsattheten (Visser et al., 2013). Personer som blivit utsatta för brott eller vet 

andra som blivit utsatta var mer benägna att uppleva omgivningen som en farlig plats att bo 

på och dessa personer undvek helst att gå ut på kvällen/natten (Mesch, 2000). De som rörde 

sig mer ute på kvällen/natten upplevde mindre rädsla för brott än de som höll sig inne på 

kvällen/natten.  

 

Faktor tre: Ålder. Faktor tre innefattar hur ålder inverkar på rädsla för brott (Garofalo, 1979). 

Desto äldre en person blev ökade rädslan för brott medan risken för att bli utsatt minskade 

(Garofalo, 1979), vilket styrktes av flertalet andra studier där det framkom att ålder var 

förknippat med rädsla för brott då dessa rapporterade att äldre oftast upplevde mer rädsla för 

olika typer av brott (Baumer, 1985; Foster, Giles-Corti & Knuiman, 2010; Kury, Obergfell-

Fuchs & Ferdinand, 2001; Roman & Chalfin, 2008; Scarborough, Like-Haislip, Novak, Lucas 

& Alarid, 2010; Smith & Hill, 1991; Weitzer & Kubrin, 2004). Chiricos et al. (1997) fann 

däremot att äldre rapporterade mindre rädsla för brott. Baumer (1985) påpekade dock att ålder 

bara var förknippat med rädsla i områden där brott begås mer ofta, äldre var inte mer rädda i 

områden som utsattes mer sällan för brott. Angående kön och ålder var kvinnors rädsla 

oföränderlig oavsett vilken ålder de hade medan mäns rädsla ökade desto äldre de blev.  
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Faktor fyra: Kön. Faktor fyra innefattar hur kön inverkar på rädsla för brott (Garofalo, 1979). 

Kvinnor uppvisar oftast en högre nivå av rädsla jämfört med män. Gällande utsatthet för brott 

är mäns risk däremot större än kvinnors risk för att bli utsatta för brott (Garofalo, 1979). 

Flertalet tidigare studier stödjer det Garofalo (1979) redogjorde för, då dessa fann att rädsla 

för brott var kopplat till respondenternas kön, då kvinnor oftast upplevde mer rädsla för brott 

jämfört med män (Baumer, 1985; Chiricos et al., 1997; Chui, Cheng & Wong, 2012; Heath, 

1984; Kury et al., 2001; Mccrea, Shyy, Western & Stimson, 2005; Schafer et al., 2006; Smith 

& Hill, 1991; Sutton, Robinson & Farrall, 2010; Visser et al., 2013; Weitzer & Kubrin, 2004). 

 

Faktor fem: Media. Faktor fem innefattar medias inflytande på allmänheten om rädsla för 

brott i samhället (Garofalo, 1979). Personer som upplevde att medias rapportering om brott 

var mindre allvarsamt än vad media uttalade sig om, upplevde mindre rädsla för brott än de 

som antog att medias rapportering av brottets allvarlighetsgrad stämde. Väldigt få personer 

upplevde det som att media underskattade brottets allvarlighetsgrad (Garofalo). 

 

Att titta på TV-nyheter var relaterat till rädsla för brott (Chiricos et al., 1997; Romer, Hall 

Jamieson & Aday, 2003). Chiricos et al. (1997) kom underfund med att det budskap som 

media levererade via TV-nyheter eller radio var mer kopplat till rädsla för brott än vad medias 

budskap via nyhetstidningar och magasin var. Resultatet i Weitzer och Kubrins (2004) studie 

visade att media spelade en roll i rädsla för brott och att lokala TV-nyheter var en signifikant 

prediktor för rädsla för brott. 

 

Tidigare studier poängterade att lokal-TV var den främsta nyhetskällan (Weitzer & Kubrin, 

2004; Romer et al., 2003). De som rapporterade lokal-TV som sin främsta nyhetskälla var 

betydligt mer rädda för brott än de som rapporterade dagstidningar och nationell TV som sin 

främsta nyhetskälla (Weitzer & Kubrin, 2004). Kvinnor, låginkomsthushåll och de som 

tidigare varit utsatta för brott påverkades oftare av TV-nyheter och kände mer rädsla för brott 

jämfört med män, de med högre inkomst och de som tidigare inte blivit utsatta för brott 

(Chiricos et al., 1997).  

 

I Hebers (2007) rapport togs mediernas ansvar för rädsla för brott upp eftersom mycket 

information om brott kommer från medierna (i denna rapport avsågs media vara tv, tidningar 

och radio). Mediernas sätt att presentera nyheter om brott ansågs påverka människor negativt. 
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Flertalet respondenter i Hebers rapport trodde att brottsligheten hade ökat eftersom de läste 

om brott i media och blev påverkade och färgade av detta. Det är inte bara uppfattningar om 

brottsligheten som media inverkat på hos människor, utan flera personer i rapporten uppgav 

att nyheter om brott i media gjorde att de blev oroliga, skrämda och rädda. Personerna kunde 

till exempel bli oroliga av att vistas i vissa områden och på vissa gator. Brott som begåtts i 

områden där rapportens respondenter brukade vistas till vardags var särskilt oroande. Det 

framkom även i rapporten att media inte bidrog till att alla respondenter blev rädda för brott 

men media formade ändå respondenternas uppfattningar om brott (Heber). 

 

Tidningsartiklar som handlade om lokala brott var förknippade med högre nivåer av rädsla 

bland läsarna om de flesta av brotten som uppgavs var mer slumpmässiga (Heath, 1984). 

Brott som inte var lokala men slumpmässiga och icke uppseendeväckande lokala brott, var 

förknippade med mindre rädsla för brott. Artiklar som handlade om uppseendeväckande brott 

var också förknippade med lägre nivåer av rädsla om de hade inträffat på en annan plats än 

lokalt. Det som också framkom i Heaths studie var att rädsla för brott inte påverkades av 

media gällande grannskapen utan mer rädsla för brott i centrala områden. 

 

Faktor sex: Utvärdering av den lokala polisen. Faktor sex innefattar olika hinder som ska 

skydda samhället från utsatthet för brott (Garofalo, 1979). Olika myndigheter skall skydda 

samhället från olika brott och det är polisen som ses som den främsta skyddsbarriären mellan 

offer och gärningsmän. Polisen ses som den främsta barriären då de har mer kontakt med 

allmänheten än vad andra officiella myndigheter har (Garofalo). Personers förtroende för 

polisen relateras till deras rädsla för brott, om personer isoleras från allt vad brott innebär är 

det rimligt att de inte kommer att vara speciellt rädda för brott. En viss grad av isolering 

kommer av att en person litar på andra personer som de interagerar med. Personer som ansåg 

att den lokala polisen utförde ett dåligt arbete kände sig väldigt osäkra i sitt bostadsområde, 

när de befann sig utomhus kvällstid (Garofalo). 

 

Rädsla för brott och känslor av osäkerhet påverkades av både misstro för polisen och social 

misstro rent generellt (Visser et al., 2013). Om rädslan för brott eller brottsligheten ökade, 

minskade förtroendet för polisen, men om rädslan för brott eller brottsligheten däremot 

minskade ökade förtroendet (Kury et al., 2001; Kääriäinen, 2007; Sindall, Sturgis & Jennings, 

2012; Visser et al., 2013). Desto mer rädslan för brott ökade, ju mer kritiska blev 

respondenterna mot polisen oavsett ålder och kön (Kury et al., 2001). Resultat som framkom i 
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Ren, Cao, Lovrich och Gaffneys (2005) studie var att rädsla för brott ökade förtroendet för 

polisen medan erfarenhet av utsatthet minskade förtroendet. De som någon gång blivit utsatta 

för brott hade minskat förtroende för polisen (Kääriäinen, 2007; Visser et al., 2013). Graden 

av utsatthet för egendomsbrott och uppfattningar om brott hade en negativ inverkan på 

förtroendet för polisens arbete (Sindall et al., 2012).  

 

Bostadsinbrott 

Enligt NTU (2014:1) var kvinnor oftast mer oroliga än män, då 19% av kvinnorna uppvisade 

oro och 13% av männen uppvisade oro, gällande oron för att utsättas för bostadsinbrott. Totalt 

oroade sig 16% ganska eller mycket ofta för bostadsinbrott. I studien av Cook och Fox (2011) 

framkom det att respondenterna var mer rädda att utsättas för bostadsinbrott på natten jämfört 

med på dagen och det visade sig att respondenterna var betydligt mer rädda när de trodde att 

de var benägna att bli utsatta för bostadsinbrott än när de inte trodde att de var benägna att 

utsättas. 

 

Bostadsinbrott motsvarar 1% av alla brott mot brottsbalken (BRÅ 2013b). Att någon skulle 

bryta sig in i ens hus var det som de flesta respondenterna oroade sig för mest gällande oron 

för att bli utsatt för något brott, jämfört med överfall, stöld, bedrägeri och sexuella övergrepp 

(Weinrath, Clarke & Forde, 2007). I O'Mahony och Quinns (1999) studie framkom det att 

48% av studiens urval rapporterade att de var mycket oroliga för att utsättas för bostadsinbrott 

och 25% rapporterade att de var ganska oroliga för att utsättas för bostadsinbrott. Mellan 35% 

och 48% av respondenterna som bodde i tätorter påvisade att de var ganska eller mycket 

oroliga för att utsättas för bostadsinbrott.  

 

Risken att bli utsatt för bostadsinbrott var störst hos unga, ogifta och studerande jämfört med 

de som hade barn, var gifta och hade ett arbete (Rountree & Land, 1996). I Tseloni, 

Witterbrood, Farrel & Pease (2004) var civilstånd kopplat till bostadsinbrott, då 

skilda/separerade eller änkor utsattes för 47% respektive 29% fler inbrott än singlar. 

Ensamstående föräldrar utsattes mer frekvent av bostadsinbrott jämfört med övriga liknande 

hushåll. Motsägande resultat framkom i NTU (2014:1) då ensamstående personer med barn 

utsattes i mindre utsträckning jämfört med hushåll som bestod av andra familjetyper (0.1% 

jämfört med 0.7-1.0%). Personer i Nederländerna, som bodde i parhus och villor utsattes mer 



11 
 

ofta för bostadsinbrott, jämfört med de som bodde i lägenheter och radhus (Tseloni et al., 

2004).    

 

I Storbritannien ökade risken att utsättas för bostadsinbrott med 30% för de personer som 

bodde i ett höginkomsthushåll jämfört med de som bodde i ett medelinkomsthushåll. För de 

som bodde i låginkomsthushåll ökade risken för inbrott med 28% jämfört med de som bodde i 

ett medelinkomsthushåll (Tseloni et al., 2004). I studien av Kuroki (2012) framkom det att 

höginkomsthushåll, som i högre grad var önskvärda mål, hade i större utsträckning råd med 

säkerhet som exempelvis installerande av larm som leder till känsla av trygghet. På grund av 

höginkomsttagarnas chanser till säkerhet kan det ha påverkat låginkomsttagarnas utsatthet då 

de kanske inte hade råd med säkerhetsutrustningar. Enligt Kuroki (2012) var 

låginkomsttagarna oftare mer benägna att utsättas för bostadsinbrott jämfört med medel- och 

höginkomsttagarna, då 3.7% av låginkomsttagarna hade blivit utsatta för bostadsinbrott, 2.7% 

av medelinkomsttagarna hade blivit utsatta och 2.8 % av höginkomsttagarna hade blivit 

utsatta.  

 

Under oktober till december anmäls betydligt fler inbrott i villa och radhus än under resten av 

året och för inbrott i fritidshus görs fler anmälningar under tidig vår och tidig höst (BRÅ 

2012). Anmälningsstatistiken för inbrott i lägenheten fördelar sig jämt över året. Enligt NTU 

(2014:1) inträffar bostadsinbrott oftare på dagen än på natten (73% respektive 27%). Att bli 

utsatt för bostadsinbrott var 1.7 gånger högre för de som tidigare blivit utsatta för brott än de 

som inte hade blivit utsatta tidigare (Witterbrood & Nieuwbeerta, 2000). I studien av Cook 

och Fox (2011) var det 35 procentenheters skillnad mellan de som kände någon som blivit 

utsatt för bostadsinbrott jämfört med de som själva hade blivit utsatta, då 2% hade blivit 

utsatta och 37% kände någon som blivit utsatt för bostadsinbrott. I studien av Witterbrood och 

Nieuwbeerta (2000) hade 21% av de medverkande i studien utsatts för bostadsinbrott.    

 

Cykelstöld 

Resultat som framkom i studien av Gamman, Thorpe och Willcocks (2004) var att de 

respondenter som hade fått sina cyklar stulna och som inte hade någon försäkring på cykeln, 

brydde sig inte om att anmäla stölden. För många var det inte första gången de blivit bestulna 

på sin cykel och deras tidigare erfarenhet av att anmäla stölden visade sig vara ineffektiva när 

det gällde att få tillbaka cykeln. Tiden som krävdes för att lägga ner på en anmälan tyckte 

respondenterna i Gamman et al. var meningslöst. Även när cykelstölderna anmäls menade 
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Gamman et al. att cykelstölder normalt anses vara lågprioriterat hos polisen och många 

rapporterade stölder misslyckas att registreras. 

 

Beroende på vilket värde det som blivit stulet har, varierar anmälningsstatistiken (NTU 

2014:1). Desto högre värde det är på det som blivit stulet, desto större chans är det att det 

anmäls. Bostadsinbrott anmäls i större utsträckning än cykelstölder vilket tyder på att värdet 

av det som blivit stulit generellt sett är större vid bostadsinbrott än vid cykelstölder (NTU 

2014:1).  År 2012 anmäldes 86% av bostadsinbrotten vilket kan jämföras med 42% för 

cykelstölder (NTU 2014:1). 

 

Cykelstölder motsvarar 5% av alla brott mot brottsbalken och var vanligast i de län som har 

högskolor och var allra vanligast i Gotlands, Västmanlands och Skåne län (BRÅ 2013a). I 

studien av Witterbrood och Nieuwbeerta (2000) framkom det att studenter hade en högre risk 

för att utsättas för cykelstöld, jämfört med icke studenter. Anmälningar av cykelstölder i 

Sverige inträffar främst under sommarhalvåret (BRÅ 2012). Under maj till augusti anmäls 

8000-9000 stölder per månad, vilket kan jämföras med 2000-3000 anmälda cykelstölder 

under december till mars.  

 

I studien av Witterbrood och Nieuwbeerta (2000) var cykelstöld det mest förekommande 

brottet, jämfört med sexualbrott, inbrott, hot, bilstöld, personlig stöld och överfall, då 35% av 

urvalet hade blivit utsatta för cykelstöld. I Zhang, Messner och Lius (2007) studie visade det 

sig att 67.2% av respondenterna hade blivit utsatt för cykelstöld på någon plats de senaste 5 

åren.  

 

I Cook och Fox (2011) studie framkom det att det var färre respondenter som själva blivit 

utsatta för cykelstöld, jämfört med respondenter som kände någon som utsatts för cykelstöld 

under det senaste året. I studien av Cook och Fox (2011) hade 5% av respondenterna blivit 

utsatta och 37% kände någon som blivit utsatt. Risken att utsättas för cykelstöld var 1.8 

gånger högre hos de som tidigare blivit utsatta jämfört med de som inte tidigare blivit utsatta 

(Witterbrood & Nieuwbeerta, 2000).  

 

Den vanligaste platsen att bli utsatt för cykelstöld var i eller omkring hemmet (Gamman et al., 

2004; Zhang et al., 2007). Resultatet i studien av Gamman et al. (2004) visade att personer 

som bodde i radhus hade en lägre risk för att bli utsatta för cykelstöld än de som bodde i 
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lägenhetsbyggnader och ju fler vuxna det fanns i hushållet desto mindre var risken att utsättas 

för cykelstöld. Zhang et al. (2007) rapporterade att cyklar var attraktiva mål för stöld på grund 

av deras penningvärde och användbarhet. 

 

I studien av Gamman et al. (2004) framkom det att hushåll med högre inkomst hade en lägre 

risk att bli utsatta för cykelstöld. Personerna som bodde i de fattigare stadsdelarna uppvisade 

högre risk att bli utsatta för cykelstöld, detta stöder hypotesen om att närheten till potentiella 

brottslingar är relaterad till högre risk för utsatthet av cykelstöld (Gamman et al.). 

                                                     

Respondenterna i Cook och Foxs (2011) studie var mer rädda att utsättas för cykelstöld på 

natten jämfört med på dagen och det visade sig att respondenterna var betydligt mer rädda när 

de trodde att de var benägna att bli utsatta för cykelstöld än när de inte trodde att de var 

benägna att utsättas. I studien av Cook och Fox var 9% rädda för att utsättas för cykelstöld 

och 5% av respondenterna var mycket rädda.   

 

Problemformulering 

Syftet har valts då cykelstölder är ett av de mest frekventa brotten i Sverige men få brott 

anmäls, d.v.s. mörkertalet är stort (BRÅ, 2013a). Då det finns lite forskning om cykelstölder 

kan det vara av intresse att studera detta område närmre. Bostadsinbrott valdes då 

anmälningsbenägenheten är hög samtidigt som det inte sker så mycket inbrott i Sverige 

(BRÅ, 2013b). Det kan vara av intresse att studera dessa två områden då de skiljer sig i både 

anmälningsbenägenhet och frekvens av brotten. Det kan även vara av intresse att undersöka 

utsattheten och oron för bostadsinbrott och cykelstölder, då tidigare forskning visar på att 

männen utsätts oftare för brott än kvinnor, men däremot är kvinnor oftast mer rädda för att 

utsättas för brott än vad män är (Garofalo, 1979). Vad kan det finnas för samband mellan oron 

för respektive brott och olika faktorer? I Garofalos (1979) modell rädsla för brott beskrivs sex 

faktorer som Garofalo ansåg korrelera med rädsla för våldtäkt, misshandel, rån och stöld 

(kontakt med offret). Garofalos (1979) modell har använts i denna studie som undersökte 

utsattheten och oron för att utsättas för bostadsinbrott och cykelstölder. 

 

Syfte 

Syftet var att beskriva och undersöka utsattheten och oron för att utsättas för bostadsinbrott 

respektive cykelstöld bland studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall. 
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Frågeställningar 

- Beskriva anmälningsbenägenheten för bostadsinbrott respektive cykelstöld. 

- Undersöka och beskriva om det finns några samband mellan oron för att utsättas för 

bostadsinbrott respektive cykelstöld och de sex faktorerna som beskrivs i Garofalos 

modell.  

- Undersöka och beskriva om det finns några samband mellan bostadsinbrott och 

cykelstöld, i deras oro, utsatthet och uppfattad sannolikhet för att utsättas.   

 

Metod 

Studiens metod valdes till en kvantitativ metod på grund av att många enheter undersöktes 

och för att få ett så representativt urval som möjligt (Denscombe, 2009). Kvantitativ metod 

innebär ett användande av statistiska test innehållandes sifferdata (Borg & Westerlund, 2011). 

Fördelar med kvantitativ metod är bland annat att statistiska signifikanstester ökar forskarens 

trovärdighet när det gäller hans eller hennes tolkningar (Denscombe, 2009).  

 

Då syftet var att beskriva och undersöka utsattheten och oron för att utsättas för bostadsinbrott 

respektive cykelstöld bland studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall valdes en 

korrelationsstudie som tillvägagångssätt (Borg & Westerlund, 2011). Korrelationsstudie 

valdes då det var problematiskt att randomisera deltagare som var utsatta och inte utsatta för 

bostadsinbrott respektive cykelstölder och likaså kunde inte den oberoende variabeln 

kontrolleras eller påverkas, det enda som kunde göras var att undersöka om det fanns ett 

eventuellt samband mellan en tänkt oberoende variabel och en beroende variabel (Borg & 

Westerlund, 2011). 

 

Deltagare 

Inklusionskriterierna för studien var att respondenterna skulle vara studenter vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall, vara svensktalande samt att de skulle samtycka till att delta i 

undersökningen. Enkäten delades ut till 152 respondenter. Denscombe (2009) påpekade att 

det var relevant att använda sig av ett urval mellan 30 till 250 respondenter och Pallant (2013) 

upplyste om att det bör användas fler respondenter än vad studien egentligen behöver, för att 

det i slutändan oftast förekommer bortfall av respondenter. Ett större urval kan minska risken 
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för ett snedvridet resultat och öka sannolikheten för att ett resultat ska kunna generaliseras 

(Denscombe, 2009). 

 

Studiens urval bestod av 152 personer, vilket innefattade 90 kvinnor (59.2%) och 62 män 

(40.8%). Respondenternas åldrar hade ett spann mellan 19-46 år (M = 23.86). Åldern för 

kvinnorna varierade mellan 19-46 år (M = 24.41) och åldern för männen varierade mellan 19-

34 år (M =23.05). Det fanns inga signifikanta skillnader mellan kvinnorna (Md = 23, n = 90) 

och männen (Md = 22, n = 62) angående ålder, U = 2513.500, z = -1.046, p = .295, r = -0.085. 

Bland de som medverkade i studien var 13 personer (8.6%) från Basår/behörighetsgivande 

utbildning, 10 personer (6.6%) var från Civilingenjör datateknik, 18 personer (11.8%) var från 

Civilingenjör industriell ekonomi, 17 personer (11.2%) var från Civilingenjör teknisk design, 

26 personer (17.1%) var från Ekonomprogrammet och 68 personer (44.7%) var från 

Sjuksköterskeprogrammet.  

 

Majoriteten av respondenterna, 119 personer (78.3%) bodde i Sundsvall, 7 personer (4.6%) i 

Timrå, 7 personer (4.6%) i Härnösand, 3 personer (2%) i Stöde, 2 personer (1.3%) i Bergsjö, 

och 1 person (0.7%) vardera bodde i Hudiksvall, Stockholm, Ljusdal, Östersund, Ilsbo, 

Matfors, Ånge, Ramsjö, Söråker och Jättendal. Respondenternas civilstånd var uppdelat enligt 

följande; 60 personer (39.5%) var singlar, 43 personer (28.3%) var sambos, 36 personer 

(23.7%) var i ett förhållande och 10 personer (6.6%) var gifta. De flesta respondenterna, 116 

personer (76.3%) bodde i lägenhet, 31 personer (20.4%) bodde i villa och 3 personer (2%) 

bodde i radhus och tiden som de bott i sitt bostadsområde varierade mellan 0-24 år (M = 

3.79). Respondenternas boendesituation var följande; ensam 64 personer (42.1%), med 

partner 37 personer (24.3%), med förälder 22 personer (14.5%), med partner och barn 13 

personer (8.6%), med kompis/bekant 7 personer (4.6%), med partner och förälder 2 personer 

(1.3%), övrigt 2 personer (1.3%), med barn 1 person (0.7%), med partner och katt 1 person 

(0.7%).  

 

Material 

Antalet frågor i enkäten (Appendix A) var 29 stycken och de flesta konstruerades utifrån en 

sjugradig Likert-skala. Frågorna i enkäten konstruerades utifrån Garofalos (1979) modell, så 

att variablerna som skulle beskriva rädsla för brott återspeglades i frågorna. Enkäten bestod av 

frågor om oro för brott och inte rädsla som Garofalos (1979) modell bestod av, då Litzén 
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(2006) påpekade att oro är det vanligaste begreppet som används inom forskningen. 

Enkätfrågorna inleddes med neutrala bakgrundsfrågor som kön, ålder, program, civilstånd, 

inkomst, ort/stad och frågor om respondenternas bostadsområden, vilket Ejlertsson (2005) 

rekommenderat. Därefter kom frågor om bostadsinbrott och cykelstölder, som hade med 

studiens syfte att göra. 

 

Procedur  

Pilotstudie. Innan enkäten delades ut till studenterna vid Mittuniversitetet, skickades en 

pilotstudie ut till sju respondenter från Kriminologprogrammet vid Mittuniversitetet. 

Ejlertsson (2005) menade att en pilotstudie genomförs för att upptäcka eventuella fel och 

missuppfattningar med frågorna. Respondenterna uppmärksammades på att det var en 

pilotstudie och att de gärna kunde titta extra noga på upplägget av enkätfrågorna och om det 

fanns eventuella oklarheter. Efter diskussion med dessa respondenter om eventuella brister 

och fel med enkäten och om hur uppfattningen och tolkningen av frågorna var, korrigerades 

enkäten på det viset att den skulle bli genomförbar och att respondenterna skulle uppfatta 

frågorna på samma sätt som forskarna.  

 

Undersökning. Datainsamlingsmetoden för studien valdes till en enkät som konstruerades i 

Microsoft Word och denna typ av insamlingsmetod valdes då det krävs få tidsmässiga och 

ekonomiska resurser (Ejlertsson, 2005). Ejlertsson påpekade att etiska överväganden är 

lämpliga för att undvika att frågorna i enkäten inte är av för känslig karaktär och det finns fyra 

etiska krav som bör beaktas före, under och efter en studie konstruerats. Vetenskapsrådet har 

utvecklat dessa fyra etiska krav och dessa är: informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet (Ejlertsson). 

 

Enkäten inleddes med ett följebrev (Appendix B) där informationskravet uppfylldes då det 

tydligt framgick vad syftet med studien var, vilka författarna var samt förväntningarna på 

deltagarna. I följebrevet framkom det även att den inkomna informationen skulle behandlas 

konfidentiellt, att det var frivilligt att delta i studien och att de kunde avbryta deltagandet när 

som helst. Eftersom respondenternas uppgifter behandlades konfidentiellt, uppfylldes 

konfidentialitetskravet. Det informerades även om att respondenternas svar inte skulle kunna 

gå att härröras till dem som personer och att svaren endast skulle användas för att analyseras 

och presenteras på gruppnivå, vilket gjorde att nyttjandekravet uppfylldes. Likaså uppfylldes 
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samtyckeskravet då respondenterna samtyckte till att medverka när de valde att besvara 

enkäten.  

 

Innan enkäten (Appendix A) delades ut, kontaktades brottsofferjouren i Sundsvall den 2014-

04-02 för att få ett godkännande om att skriva med deras nummer i följebrevet så att 

respondenterna kunde om de upplevde frågorna som känsliga, kontakta brottsofferjouren. I 

följebrevet informerades det om att respondenterna kunde ta kontakt via telefon eller mail om 

de hade några synpunkter eller frågor om enkäten. Respondenterna hade även möjlighet att 

ställa frågor under tiden enkäterna delades ut och fylldes i.  

 

Studiens deltagare valdes ut genom ett så kallat bekvämlighetsurval, med bekvämlighetsurval 

menas att respondenter som är lättillgängliga väljs ut. I denna studie valdes denna typ av urval 

på grund av begränsade tids- och kostnadsresurser (Denscombe, 2009). För att få tag på 

respondenter till studien användes Mittuniversitetets studentportal för att ha tillgång till 

programscheman och utifrån programschemat avgöra vilka klasser som ansågs vara 

tillgängliga under datainsamlingsperioden. Därefter skickades en förfrågan ut via mail 

(Appendix C) till respektive lärare för respektive klass, om forskarna kunde få komma och 

dela ut enkäter i de olika klasserna. Enkäten delades ut under perioden 2014-04-09 till 2014-

04-15 på föreläsningar till studenter från Basår/behörighetsgivande utbildning, Civilingenjör 

datateknik, Civilingenjör industriell ekonomi, Civilingenjör teknisk design, 

Ekonomprogrammet och Sjuksköterskeprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. När 

insamlingen var färdig påbörjades sammanställning och analysarbete i IBM SPSS Statistics 

Data Editor.  

 

Analys 

Den statistiska analysen genomfördes i SPSS. Ett Mann-Whitney U utfördes för att undersöka 

om det förelåg någon skillnad mellan kvinnorna och männen i ålder. Då variablerna var på 

ordinal- (rangordnade frågor utan ekvidistans), nominal- (exempelvis kön) och kvotskalenivå 

(ålder) utfördes det icke-parametriska testet Spearmans rangkorrelationskoefficient (rs), så 

studiens syfte besvarades (Pallant, 2013; Pagano, 2010). Spearmans 

rangkorrelationskoefficient undersöker eventuella samband mellan två faktorer (Borg & 

Westerlund, 2006; Pallant, 2010). Vid användande av Spearmans skall minst en av 

variablerna vara på ordinalskalenivå och då datan för denna studie hade data på 

ordinalskalenivå lämpade sig denna typ av analysmetod bäst. Ett histogram utfördes för att 
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klargöra om studiens urval var normalfördelat gällande bakgrundsvariabeln ålder och 

histogrammet visade att det var en positiv snedfördelning, alltså inte normalfördelat och då 

utfördes ett Mann-Whitney U och Spearmans rangkorrelationskoefficient (Borg & 

Westerlund, 2011). 

 

När korrelationen utfördes användes en tvåsidig prövning och vid mätning av sambandets 

styrka användes Cohens mått (refererad i Pallant, 2010), svagt rs = .10-.29, medelstarkt rs = 

.30-.49 och starkt rs = .50–1.0. Fördelar med Spearmans är att datan inte behöver vara 

normalfördelad och Spearmans tar hand om outliers bättre än Pearsons 

produktmomentkorellationskoefficient (Borg & Westerlund, 2006). Den kritiska alfanivån 

valdes i förväg till .05 eftersom denna gräns vanligen används inom många vetenskaper (Borg 

& Westerlund, 2006). De olika variablerna kodades som 0 och 1 och så vidare, exempelvis 

kodades kön som kvinna = 0 och man = 1. Gällande den deskriptiva statistiken om oron för att 

utsättas för bostadsinbrott och cykelstöld skattades graderna 1-3 som ingen oro, fyra som 

varken oro eller inte oro och 5-7 som oro. På frågorna om respondenterna hade blivit utsatta 

för bostadsinbrott respektiv  cy        ,  x  u                          ”     j”        o      

  SPSS. E     o           o                  ”     j”             ,   c          å o     o o   

svarsalternativ och då utfördes ett Spearmans för att klargör om det förelåg något samband 

mellan utsattheten för bostadsinbrott och utsattheten för cykelstöld.   

 

Bortfall  

Ett eventuellt intern bortfall kan inträffa om vissa frågor inte besvaras av respondenten 

(Pallant, 2013). När enkäterna var insamlade och inkodade i SPSS upptäcktes två interna 

bortfall då dessa respondenter enbart fyllt i några få bakgrundsfrågor (kön, ålder och 

program), dessa variabler kodades in och övriga obesvarade variabler kodades som missing 

values. Övriga interna bortfall som upptäcktes under inkodning i SPSS var då vissa frågor inte 

hade besvarats. Enbart bortfall på över 10 personer per fråga valdes att skrivas med, därför de 

kunde ha haft betydelse för studiens resultat. Fråga åtta (inkomst i hushållet) hade ett bortfall 

på 64 personer (42.1%), fråga 26 (har du någon gång blivit utsatt för cykelstöld) hade ett 

bortfall på 14 personer (9.2%) och fråga 26c (fick du tillbaka din anmälda cykel) hade ett 

bortfall på 12 personer (7.9%).  
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Resultat 

För att undersöka eventuella samband mellan de sex faktorerna i Garofalos (1979) modell och 

oron för att utsättas för bostadsinbrott respektive cykelstöld utfördes korrelationer. Resultatet 

var uppdelat på så sätt att utsattheten och oron för att utsättas för bostadsinbrott kommer först 

innehållandes deskriptiva resultat och signifikanta/icke-signifikanta samband mellan 

bostadsinbrott och faktorerna ur Garofalos modell. Därefter kommer deskriptiva resultat om 

utsattheten och oron för att utsättas för cykelstöld och dess signifikanta/icke-signifikanta 

samband med faktorerna ur Garofalos modell. Korrelationer om oron för att utsättas för 

bostadsinbrott och oron för att utsättas för cykelstöld, utsattheten för bostadsinbrott och 

utsattheten för cykelstöld samt den uppfattade sannolikheten för att utsättas för bostadsinbrott 

och sannolikheten för att utsättas för cykelstöld presenteras sist i resultatdelen.    

 

Bostadsinbrott 

Bland studiens urval på 152 respondenter var det 10 personer (6.6%) som rapporterade att de 

kände viss oro för att utsättas för bostadsinbrott då de skattade 5-7, (på skalan mellan 1-7, 1 = 

inte alls orolig, 7 = mycket orolig) på frågan ”Har du någon gång under det senaste året känt 

dig orolig för att utsättas för bostadsinbrott?” (se Tabell 1). Graderna 5-7 var de grader som 

klassades som att respondenterna upplevde oro. Respondenterna tillfrågades om de kände 

större oro att bli utsatta för bostadsinbrott dagtid eller kvälls-/nattid. Respondenterna som 

kände sig mer oroliga dagtid var 11 personer (7.2%) och kvälls-/nattid var 36 personer 

(23.7%). De som rapporterade att de varken kände sig mer eller mindre oroliga oavsett tid på 

dygnet var 45 personer (29.6%) och 55 personer (36.2%) hade aldrig upplevt oro. 

 

Tabell 1 

 

Deskriptiv statistik för bostadsinbrott, hur respondenterna skattade på respektive faktor (N = 152) 

 Skattning (1-7) 

Faktorer n 1 2 3 4 5 6 7 

Trivsel bostadsområde 148 2 1 9 12 35 42 47 

Känner bostadsområde 148 26 31 27 33 17 4 10 

Oron för att utsättas 147 76 36 15 10 4 3 3 

Media 148 67 28 20 15 12 2 4 

Utvärdering av den lokala polisen 147 15 21 18 37 27 16 13 

Not. n = antal respondenter som besvarat frågan  
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Av respondenterna i studien var det 46 personer (30.3%) som kände eller visste någon som 

tidigare blivit utsatt för bostadsinbrott och av dessa hade 15 personer (32.5%) influerats av att 

de kände/visste någon som blivit utsatt och därmed skattade en högre oro för brott. 

Majoriteten av respondenterna i studien, 130 personer (85.5%) hade inte blivit utsatta för 

bostadsinbrott. De som hade blivit utsatta för bostadsinbrott var 15 personer (9.9%), varav 11 

personer (73.3%) hade anmält bostadsinbrottet och 4 personer (26.7%) hade inte anmält. Av 

de som hade blivit utsatta för bostadsinbrott hade 11 personer (73.3%) fått inbrott i villa, 1 

person (6.7%) i radhus, 1 person (6.7%) i lägenhet, 1 person (6.7%) i fritidshus/stuga och 1 

person (6.7%) i källarförråd (övrigt). 

 

Av alla respondenter i undersökningen rapporterade 6 personer (4%) att det var sannolikt att 

de skulle bli utsatta för bostadsinbrott under det närmsta året medan 126 personer (82.9%) 

inte trodde det fanns någon sannolik risk att de skulle bli utsatta under det närmsta året. 

Respondenter som ansåg att det varken var sannolikt eller osannolikt att de skulle utsättas för 

bostadsinbrott under det närmsta året var 12 personer (7.9%). 

 

Signifikanta resultat som framkom i studien, gällande oron för att utsättas för bostadsinbrott 

var faktorerna kön och media i Garofalos (1979) modell rädsla för brott som samvarierade 

med oron för att utsättas för bostadsinbrott (se Tabell 2). Kön som är den fjärde faktorn hade 

ett signifikant samband med oron för att utsättas för bostadsinbrott, då det var en svag negativ 

korrelation. Beroende på vilket kön en respondent hade, samvarierade könet med oron för att 

utsättas för bostadsinbrott. Männen var inte alls oroliga för att utsättas för bostadsinbrott (M = 

1.53) och kvinnorna var inte heller särskilt oroliga (M = 2.3) men kvinnorna skattade närmre 

oro på den sjugradiga ordinalskalan (1 = inte alls orolig, 7 = mycket orolig), jämfört med 

männen. 

 

Det fanns även ett signifikant samband mellan medias inverkan och oron för att utsättas för 

bostadsinbrott, mellan dessa två faktorer fanns det en medelstark positiv korrelation. Att 

media samvarierade med oron för att utsättas för bostadsinbrott innebar att media inverkade 

på respondenternas oro för att utsättas. Media är den femte faktorn som återfinns i Garofalos 

modell rädsla för brott.    
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Cykelstöld 

Av alla respondenter i studien var det 39 personer (25,7%) som skattade 5-7  å   å    ”H   

du någon gång under det senaste året känt dig orolig fö      u            cy        ?” och 

därför visade att de kände viss oro för att utsättas för cykelstöld (se Tabell 3). Majoriteten av 

studiens urval närmare bestämt 59 personer (38.8%) ansåg inte att oron för att utsättas för 

cykelstöld var större varken dagtid eller kvälls-/nattid. Respondenter som rapporterade att de 

kände sig mer oroliga för att utsättas för cykelstöld dagtid var sex personer (3.9%), 41 

personer (27%) kände sig mer oroliga för att utsättas kvälls-/nattid och likaså ansåg 41 

personer (27%) att de aldrig upplevt oro. 

 

Tabell 3  

 

Deskriptiv statistik för cykelstöld, hur respondenterna skattade på respektive faktor (N = 152) 

 Skattning (1-7) 

Faktorer n 1 2 3 4 5 6 7 

Trivsel bostadsområde 148 2 1 9 12 35 42 47 

Känner bostadsområde 148 26 31 27 33 17 4 10 

Oron för att utsättas 148 60 18 19 12 15 13 11 

Media 146 101 25 7 9 1 2 1 

Utvärdering av den lokala polisen 146 51 40 17 27 4 4 3 

Not. n = antal respondenter som besvarat frågan  

 

Tabell 2 

 

Samband mellan faktorerna i Garofalos (1979) modell och oron för att utsättas för bostadsinbrott (N = 152) 

 Oro bostadsinbrott  

Faktorer n rs p  

Trivsel bostadsområde 147 .001 ns  

Känner bostadsområde 147 .077 ns  

Den totala personliga utsattheten 142 -.032 ns  

Ålder 147 .141 ns  

Kön 147  -.256 **  

Media 147   .490 **  

Utvärdering av den lokala polisen 144  .073 ns  

Not. n = antal respondenter som besvarat frågan rs = Spearmans rangkorrelationkoefficient *p < .05 **p <  .01 

***p < .001 (2-tailed) ns = non significant 
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Av respondenterna i studien var det 70 personer (46.1%) som kände eller visste någon som 

tidigare blivit utsatt för cykelstöld och av dessa uppgav 25 personer (36.2%) att de hade 

influerats av att de kände/visste någon som blivit utsatt och därmed skattade en högre oro för 

att utsättas för cykelstöld. De respondenter som blivit utsatta för cykelstöld var 47 personer 

(30.9%) och av dessa hade 21 personer (44.7%) anmält cykelstölden och 26 personer (55.3%) 

hade inte anmält. Majoriteten av respondenterna 91 personer (59.9%) hade inte blivit utsatta 

för cykelstöld. Bland de som blivit bestulna på sin cykel fick 4 personer (11.4%) tillbaka 

cykeln medan 31 personer (88.6%) inte fick tillbaka sin cykel. 

 

Majoriteten av de respondenter som blivit bestulna på sin cykel, 22 personer (48.9%) 

rapporterade att de blivit bestulna på sin cykel hemma på gården, 8 personer hade blivit 

bestulna på sin cykel på övriga platser (cykelrum, tågstation, idrottsanläggning, cykelställ 

utanför lägenheten, 17.8%), 5 personer (11.1%) på skolan, 4 personer (8.9%) i centrum, 2 

personer (4.4%) vardera på arbetet och vid mataffär samt 1 person (2.2%) vardera hos 

vän/bekant och hemma på gården/på skolan/centrum.    

 

Bland studiens urval rapporterade 95 personer (62.5%) att det inte var sannolikt att de skulle 

utsättas för cykelstöld under det närmsta året medan 19 personer (12.5%) rapporterade att det 

var sannolikt att de skulle utsättas. Antalet respondenter som varken ansåg att det var 

sannolikt eller osannolikt att de skulle utsättas för cykelstöld under det närmsta året var 32 

personer (21.1%). 

 

Signifikanta resultat som framkom i studien, gällande oron för att utsättas för cykelstöld var 

faktorerna den totala personliga utsattheten och media i Garofalos (1979) modell rädsla för 

brott, som samvarierade med oron för att utsättas för cykelstöld (se Tabell 4). Faktor två den 

totala personliga utsattheten hade ett signifikant samband med oron för att utsättas för 

cykelstöld, då det var en svag negativ korrelation. Vad som menades med att korrelationen 

var negativ var att oron minskade när utsattheten ökade. 

 

Faktor fem media visade att det fanns ett signifikant samband mellan oron för att utsättas för 

cykelstöld och medias inflytande på oron, då det var en medelstark positiv korrelation. Då 

sambandet var positivt tydde det på att media inverkade på respondenternas oro för att utsättas 

för cykelstöld. 
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Samband mellan bostadsinbrott och cykelstöld 

Två samband var signifikanta mellan bostadsinbrott och cykelstöld, dessa var oron och den 

uppfattade sannolikheten för att utsättas. Det förelåg ett svagt positivt samband mellan oron 

för att utsättas för bostadsinbrott och oron för att utsättas för cykelstöld, rs = .26, n = 145, p < 

.01. Mellan den uppfattade sannolikheten för att utsättas för bostadsinbrott under det närmsta 

året och sannolikheten för att utsättas för cykelstöld förelåg det ett medelstarkt positivt 

samband, rs = .314, n = 144, p < .01. Däremot fanns det inget signifikant samband mellan 

utsattheten för bostadsinbrott och utsattheten för cykelstöld, rs = .052, n = 136, p > .05. 

 

Diskussion 

Studiens syfte var att beskriva och undersöka utsattheten och oron för att utsättas för 

bostadsinbrott respektive cykelstöld bland studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Vad 

som framkom i studien var att 10 personer (6.7%) av totalurvalet på 152 respondenter var 

oroliga för att utsättas för bostadsinbrott och 15 personer (9.9%) hade tidigare blivit utsatta för 

bostadsinbrott. Av de som blivit utsatta för bostadsinbrott hade 11 personer (73.3%) anmält 

stölden. I den föreliggande studien framkom det att 6 personer (4%) uppfattade att det var 

sannolikt att de skulle utsättas för bostadsinbrott under det närmsta året och 19 personer 

(12.5%) uppfattade att det var sannolikt att de skulle utsättas för cykelstöld. Gällande oron för 

att utsättas för cykelstöld var det 39 personer (25.7%) som var oroliga och 47 personer 

Tabell 4 

 

Samband mellan faktorerna i Garofalos (1979) modell och oron för att utsättas för cykelstöld (N = 152) 

 

Faktorer 

Oro cykelstöld  

n rs p 

Trivsel bostadsområde 

Känner bostadsområde                                                                                                                        

Den totala personliga utsattheten                           

Ålder 

Kön 

Media 

Utvärdering av den lokala polisen 

146 

146 

137 

148 

148 

145 

145 

-.010 

-.143 

 -.234 

-.109 

  .025 

   .431 

-.139 

ns 

ns 

** 

ns 

ns 

** 

ns 

 

Not. n = antal respondenter som besvarat frågan rs = Spearmans rangkorrelationkoefficient *p < .05 **p <  .01 

***p < .001 (2-tailed) ns = non significant 
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(30.9%) hade tidigare blivit utsatta för cykelstöld. Av de som blivit utsatta för cykelstöld hade 

21 personer (44.7%) anmält stölden.  

 

I studien framkom det att det var sex resultat som var signifikanta. Två av de sex signifikanta 

resultaten var sambandet mellan oron för att utsättas för bostadsinbrott och kön samt 

sambandet mellan oron för att utsättas för bostadsinbrott och media. Två andra signifikanta 

resultat var sambandet mellan oron för att utsättas för cykelstöld och den totala personliga 

utsattheten samt sambandet mellan oron för att utsättas för cykelstöld och media. De två 

resterande signifikanta resultaten var sambandet mellan oron för att utsättas för bostadsinbrott 

och oron för att utsättas för cykelstöld samt sambandet mellan sannolikheten för att utsättas 

för bostadsinbrott under det närmsta året och sannolikheten för att utsättas för cykelstöld.    

 

Till denna studie valdes en modell om rädsla för brott som testades för att undersöka om den 

gick att applicera på studiens resultat. Denna modell var utformad av Garofalo (1979) där han 

beskrev sex faktorer som inverkade på personers rädsla för brott. I denna studie har begreppet 

oro använts istället för rädsla som användes i Garofalos (1979) modell. Garofalos (1979) 

modell var mer inriktad på rädsla för våldtäkt, misshandel, rån och stöld som innefattade 

kontakt med offret och denna studie undersökte oron för bostadsinbrott respektive cykelstöld. 

Då tidigare studier påpekade att rädsla är ett mer värdeladdat ord än oro och då oro används 

oftare inom forskning valde studiens forskare att använda sig av begreppet oro, för att lättare 

kunna få respondenter som besvarade respektive frågor (Heber, 2008; Litzen, 2006; NE, 

2014a, 2014b).  

 

Resultat- och teoridiskussion 

Ett signifikant resultat som framkom i studien var bland annat att kvinnorna tenderade att 

skatta en högre oro jämfört med männen, då det förelåg en svag negativ korrelation mellan 

oron för att utsättas för bostadsinbrott och kön. Emellertid var varken kvinnorna eller männen 

oroliga för att utsättas för bostadsinbrott och korrelationen utlästes som sådant att kvinnorna 

tenderade att skatta en högre oro jämfört med männen, då studiens kodning av kön var 

följande (0 = kvinna, 1 = man). Den föreliggande studiens resultat stöds av att liktydligt 

resultat framkom i tidigare studier, att kvinnor oftare var mer rädda för att utsättas för 

generella brott jämfört med män (Baumer, 1985; Chiricos et al., 1997; Chui et al., 2012; 

Garofalo, 1979; Heath, 1984; Kury et al., 2001; Mccrea et al., 2005; Schafer et al., 2006; 

Smith & Hill, 1991; Sutton et al., 2010; Visser et al., 2013; Weitzer & Kubrin, 2004). Med 
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tanke på resultatet som framkom så påvisade det att Garofalos (1979) modell rädsla för brott 

gick att applicera på detta resultat, då modellen utgick från att kvinnorna generellt var mer 

rädda för att utsättas för brott jämfört med männen. 

 

Andra signifikanta resultat som framkom i denna studie var att media samvarierade med oron 

för att utsättas för bostadsinbrott och oron för att utsättas för cykelstöld, då båda 

korrelationerna var medelstarkt positiva. Då sambanden var positiva inverkade media på 

respondenternas oro för att utsättas. Faktor fem media återfinns i Garofalos (1979) modell, 

Garofalo utförde inte några beräkningar på denna faktor på grund av att data var bristfällig, 

men denna studies forskare ansåg ändå att modellen kunde appliceras på resultaten gällande 

oron för att utsättas för bostadsinbrott/cykelstöld och media. Med tanke på att Garofalo (1979) 

från början hade tänkt utföra beräkningar på faktorn media och eftersom modellen utgick ifrån 

att media inverkade på rädsla för brott samt då tidigare studier (Chiricos et al., 1997; Heath, 

1984; Heber, 2007; Romer et al., 2003; Weitzer & Kubrin, 2004) rapporterade liktydigt 

resultat, att media var relaterat till rädsla för brott, kunde Garofalos (1979) modell appliceras 

på dessa resultat.  

 

Ytterligare ett signifikant resultat som framkom i denna studie var att tidigare utsatthet som 

ingår i faktor två den totala personliga utsattheten samvarierade med oron för att utsättas för 

cykelstöld. Detta resultat hade ett negativt samband, det vill säga att oron minskade när 

utsattheten ökade, vilket motsäger tidigare forskning som menade på att utsattheten ökade när 

oron ökade gällande generella brott (Garofalo, 1979; Rountree & Land, 1996; Smith & Hill, 

1991; Visser et al., 2013;Weitzer & Kubrin, 2004). Garofalos (1979) modell gick inte att 

applicera på resultatet om sambandet mellan tidigare utsatthet och oron för att utsättas för 

cykelstöld, då Garofalos modell utgick från att oron ökade när utsattheten ökade. Varför den 

föreliggande studiens resultat angående sambandet mellan den totala personliga utsattheten 

och oron för att utsättas för cykelstöld hade motsägande resultat jämfört med ovanstående 

studier kan ha varit på grund av att offren blivit av med sina cyklar och då de inte längre ägde 

någon cykel kunde de inte vara oroliga för att bli bestulna. 

 

I den föreliggande studien framkom samband som var signifikanta mellan bostadsinbrott och 

cykelstöld, dessa var oron och den uppfattade sannolikheten för att utsättas. Mellan oron för 

att utsättas för bostadsinbrott och oron för att utsättas för cykelstöld förelåg det ett svagt 

positivt samband. Att det förelåg ett positiv samband innebar att oron för att utsättas för 
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bostadsinbrott och cykelstöld inverkade på varandra. Det gick inte att utläsa om sambandet 

var enkelriktat (att ena variabeln inverkade på den andra), om sambandet var dubbelriktad (att 

variablerna inverkar på varandra) eller om sambandet hade en mellanliggande variabel som 

inverkade på sambandet (Borg & Westerlund, 2011). Det andra sambandet var mellan den 

uppfattade sannolikheten för att utsättas för bostadsinbrott och sannolikheten för att utsättas 

för cykelstöld som var ett medelstarkt positivt samband. I sambandet mellan sannolikheten för 

bostadsinbrott och cykelstöld gick det inte heller att utläsa om sambandet var enkelriktat, 

dubbelriktat eller om det förelåg en mellanliggande variabel.  

 

Garofalos (1979) modell rädsla för brott gick inte att applicera på resultaten i den 

föreliggande studien som var icke-signifikanta eftersom sambanden kunde ha berott på 

slumpen. De icke-signifikanta sambanden var sambanden mellan oron för att utsättas för 

bostadsinbrott och faktor ett upplevd farlighet i grannskapet, faktor två den totala personliga 

utsattheten, faktor tre ålder och faktor sex utvärdering av den lokala polisen. Oron för att 

utsättas för cykelstöld visade inte på signifikanta samband med faktor ett upplevd farlighet i 

grannskapet, faktor tre ålder, faktor fyra kön och faktor sex utvärdering av den lokala polisen.  

 

Garofalos (1979) modell utgick ifrån att rädslan för brott ökade om det var brott och 

oroligheter i grannskapet, rädslan för brott ökade även då utsattheten ökade, rädslan för brott 

ökade desto äldre en person blev, kvinnor var generellt mer rädda för att utsättas för brott 

jämfört med män och rädslan ökade om polisen utförde ett dåligt arbete. Resultaten i 

Garofalos (1979) modell kring faktorerna den totala personliga utsattheten, ålder, kön och 

utvärdering av den lokala polisen visade inte på något signifikant samband med rädslan för 

brott och det kan stödja varför inte den föreliggande studien fick något signifikant samband 

gällande faktorerna i den föreliggande studien.  

 

Deskriptiv statistik. Deskriptiva resultat som framkom var att 15 personer (9.9%) hade blivit 

utsatta för bostadsinbrott. Anledningen till varför antalet utsatta för bostadsinbrott var 15 

personer, kan ha berott på att majoriteten av respondenterna, 116 personer (76.3%) bodde i 

lägenhet och tidigare forskning visade på att personer som bodde i lägenheter och radhus 

utsattes mindre ofta för bostadsinbrott jämfört med personer som bodde i parhus och villor 

(Tseloni et al., 2004). Om majoriteten av urvalet istället bodde i exempelvis villor hade 

kanske resultatet sett annorlunda ut och fler hade troligtvis varit oroliga för att utsättas för 

bostadsinbrott (Tseloni et al., 2004).  
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Angående anmälningsbenägenheten hade 11 personer (73.3%) anmält att de blivit utsatta för 

bostadsinbrott. Då 4 personer (26.7%) i den föreliggande studien inte hade anmält och 

majoriteten hade anmält, indikerade det på att anmälningsbenägenheten kunde vara hög bland 

denna studies respondenter. Detta resultat är liktydigt med tidigare forskning som poängterade 

att bostadsinbrott anmäls i större utsträckning, jämfört med andra brott, då uppemot 75% av 

bostadsinbrotten anmäls (BRÅ, 2013b; NTU, 2014:1).  

 

De som hade blivit utsatta för cykelstöld var 47 personer (30.9%). Cykelstölder är det 

vanligaste brottet i Sverige (BRÅ 2013a). Varför denna studies respondenter blivit utsatta för 

cykelstöld kan ha berott på att urvalet bestod av universitetsstudenter. I BRÅ (2013a) 

framkom det att cykelstölder var vanligast i län som har högskolor och i Witterbrood och 

Nieuwbeertas (2000) studie framkom det att studenter hade en högre risk för att utsättas för 

cykelstöld. Studien av Witterbrood och Niewbeerta (2000) visade på liknande procentuell 

utsatthet för cykelstöld som denna studie, då 35% hade blivit utsatta. Andra tidigare studier 

som visade på att utsattheten för cykelstöld var hög bland respondenterna var Zhang et al. 

(2007) där 67.2% av urvalet hade blivit utsatta.   

  

Gällande anmälningsbenägenhet hade 21 personer (44.7%) anmält att de blivit utsatta för 

cykelstöld och 26 personer (55.3%) hade inte anmält. Detta resultat är liktydigt med resultatet 

som framkom i NTU (2014:1), där 42% hade anmält stölden. Tidigare forskning poängterade 

att cykelstöld är det egendomsbrott som anmäls i minst utsträckning och det har ett stort 

mörkertal, vilket kan förklara varför färre anmälde stölden i denna studie (BRÅ, 2013a; NTU, 

2014:1).  

 

Metodologiska aspekter 

Studiens urval var som tidigare nämnt studenter vid Mittuniversitetet i Sundsvall och det kan 

antas att det var en bra könsfördelning i studien, då 90 (59.2%) var kvinnor och 62 (40.8%) 

var män. Medelåldern bland respondenternas var 23.86 år och åldersspannet sträckte sig från 

19-46 år. Att de flesta respondenterna i studien var kring 20 års ålder kan ha påverkat 

resultatet då tidigare studier (Baumer, 1985; Foster et al., 2010; Garofalo, 1979; Kury et al., 

2001; Roman & Chalfin, 2008; Scarborough et al., 2010; Smith & Hill, 1991; Weitzer & 

Kubrin, 2004) har visat på att äldre personer upplever mer oro/rädsla för brott och på det viset 
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kan det ha varit problematiskt att fånga de äldre som upplever mer oro än de yngre 

människorna. 

 

Interna bortfall. De två interna bortfallen som upptäcktes under inkodningen i SPSS, att två 

respondenter endast hade fyllt i de tre första bakgrundsfrågorna kan eventuellt förklaras med 

att respondenterna mest troligt inte ville medverka då de upptäckte vilken typ av enkät det 

var. I metoden nämns det att det interna bortfallet för inkomsten var 64 personer (42.1%) och 

då utfördes inga analyser på den variabeln. Detta kan ha berott på att det kan vara 

problematiskt för studenter att uppskatta hur deras bruttoinkomst per år ser ut med tanke på att 

respondenterna inkomst mest troligt består av lån från CSN och att några kanske arbetar vissa 

timmar vid sidan av studierna.  

 

Fler interna bortfall som fanns i studien var att 14 personer (9.2%) inte hade svarat på frågan 

om de någon gång blivit utsatt för cykelstöld. Detta kan ha berott på frågans placering i 

enkäten, då den var placerad mittemellan olika följdfrågor kan respondenterna ha 

missuppfattat att de skulle besvara frågan. Att det var 14 personer (9.2%) som inte hade 

besvarat frågan om de blivit utsatta för cykelstöld påverkade resultatet eftersom dessa varit 

utsatta eller inte varit utsatta och hade de istället besvarat frågan hade utsattheten bland 

studiens urval antingen varit högre eller lägre.  

 

Även frågan om respondenten fick tillbaka sin anmälda cykel hade ett bortfall på 12 personer 

(7.9%) och detta kan eventuellt ha berott på att frågan är ställd på det viset att respondenterna 

uppfattade frågan som att de enbart skulle besvara den om de hade anmält sin cykel som 

stulen. Det var inte menat att frågan skulle vara ställd till enbart de som anmält stölden, utan 

meningen var att alla som hade blivit utsatta för cykelstöld skulle besvara frågan, det kan ha 

funnits respondenter som inte besvarade frågan då de inte anmält cykeln men att det fått 

tillbaka cykeln på annat vis. Att det var 12 personer (7.9%) som inte hade besvarat frågan om 

de fått tillbaka sin anmälda cykel påverkade resultatet eftersom dessa anmält eller inte anmält 

och hade de istället besvarat frågan hade anmälningsbenägenheten bland studiens urval 

antingen varit högre eller lägre. 

 

Styrkor. En styrka med studien var att urvalet var studenter med en relativt jämn 

åldersfördelning, vilket tyder på att det var en homogen grupp som inte skiljde sig åt utan 

urvalet var relativt jämlika varandra. Andra styrkor med studien var att flertalet av framkomna 
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resultat var liktydigt som tidigare forskning och datainsamlingsmetoden var en enkät, vilket 

förminskade det externa bortfallet eftersom enkäten delades ut under föreläsningar. Det 

interna bortfallet var lågt med tanke på att forskarna fanns tillgängliga för att besvara frågor 

och funderingar kring enkäten under tiden enkäten delades ut, vilket även ses som en styrka 

med studien. Att studiens alla delar har utformats gemensamt av forskarna var även en styrka 

eftersom två åsikter är bättre än en och likaså var det en styrka att resultaten troligtvis går att 

generalisera på andra grupper om liknande urval, det vill säga studenter på 

universitet/högskola med snarlika åldersspann.  

 

Begränsningar. En begränsning med denna studie var att ett bekvämlighetsurval har använts, 

det vill säga att urvalet valdes på grund av bristande tids- och kostnadsresurser. Hade det 

funnits mer tids- och kostnadsresurser, hade ett större urval med förhoppningsvis ett vidare 

åldersspann kunnat väljas. En annan begränsning med studien var att det inte har ställts någon 

fråga om huruvida respondenterna ägde en cykel eller inte. Hade en sådan fråga varit med 

kanske det lättare hade kunnat diskuteras om varför det var så många som inte var oroliga för 

att utsättas för cykelstöld, då de som inte äger någon cykel mest troligt visar låg oro för att 

utsättas för cykelstöld.  

 

Slutsats  

Slutligen kan det tydliggöras att i den föreliggande studien, var inte en stor del av 

respondenterna oroliga för att utsättas för bostadsinbrott eller cykelstöld, då 10 personer 

(6.6%) kände en viss oro för att utsättas för bostadsinbrott och 39 personer (25.7%) kände en 

viss oro för att utsättas för cykelstöld. Det bör även poängteras att vissa faktorer inverkade på 

personers oro för att utsättas för bostadsinbrott (kön & media) respektive cykelstöld (den 

totala personliga utsattheten & media). Det var även så att oron och den uppfattade 

sannolikheten för att utsättas för bostadsinbrott respektive cykelstöld kunde ha inverkat på 

varandra eller att en mellanliggande variabel kunde ha inverkat, eftersom det förelåg 

signifikanta samband däremellan. 

 

Framtida forskning 

Då studiens resultat enbart går att applicera på liknande urval bör framtida forskning utföras 

för att undersöka fenomenet ytterligare. Framtida forskning bör inrikta sig mer på att studera 

cykelstölder och bostadsinbrott och dess oro. Det skulle vara intressant att undersöka andra 
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urval exempelvis arbetande människor i olika åldrar, för att kunna generalisera på ett annat 

urval än enbart universitetsstudenter och för att kunna få ett bredare omfång av oron. I den 

föreliggande studien undersöktes uppfattningar och inte upplevelser om oron eftersom en 

kvantitativ metod användes. Om en blandning av kvantitativ och kvalitativ metod användes 

istället i framtida forskning, skulle både uppfattningar och upplevelser kring oron för att 

utsättas för bostadsinbrott och cykelstöld inkluderas (Denscombe, 2009). Om båda metoderna 

skulle användas skulle undersökningen få mer djup och bredd och en bättre förförståelse för 

oron skulle troligtvis bildas. På så vis kanske orsaker till oron skulle framkomma och utifrån 

det kanske förslag skulle framkomma kring hur oron kan förminskas.  
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Appendix A 

Bakgrundsfrågor:  

Kryssa/ringa in alla svar så gott du kan i förhållande till vad du anser är rimligt 

De flesta frågorna kräver ett svarsalternativ (förutom de som är markerat med flera alternativ) 

1. Kön:  

Kvinna 

Man 

 

2. Ålder:_______år 

 

3. Vilket program läser du?_________________________________________________ 

 

4. Civilstånd: 

  Gift  

Sambo 

I ett förhållande 

Singel  

 

5. Ort/stad:____________________ 

 

6. Boendesituation:(här kan du kryssa i flera alternativ) 

  Med partner 

Med kompis/bekant 

Med förälder 

Med barn 

Utan barn 

Ensam 

Övrigt:_____________________ 

 

7. Hur ser din boendeform ut? 

Villa 

Radhus 

Lägenhet 

Fritidshus/stuga 

Övrigt:_____________________ 

 

8. Inkomst i hushållet:____________bruttoinkomst/år 

 

9. Hur länge har du bott i ditt bostadsområde som du bor i nu?_____år 

(Om du bott mindre än 1 år, ange då 0 år). 

 



37 
 

10. Hur trivs du i ditt bostadsområde? 

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Mycket dåligt och 7= Mycket bra (ringa in den 

siffran som stämmer bäst överens) 

 

1     2     3     4     5      6     7 

 

11. Hur väl känner du personerna i ditt bostadsområde? 

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Mycket dåligt och 7= Mycket bra 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

12. Finns det någon grannsamverkan i ditt bostadsområde, vilken typ? 

(Här kan du kryssa i flera alternativ)  

Grannarna turas om att patrullera i området 

Grannarna bryr sig om varandra och varandras egendom 

Meddelar grannen/grannarna när du åker bort 

Det finns ett samarbete mellan grannskapet och polisen 

Vet ej 

 

13. Har du någon gång under det senaste året känt dig orolig för att utsättas för brott rent 

generellt? 

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Inte alls orolig och 7= Mycket orolig 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

Bostadsinbrott: 

14. Har du någon gång under det senaste året känt dig orolig för att utsättas för 

bostadsinbrott? 

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Inte alls orolig och 7= Mycket orolig 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

15. Är din oro för att utsättas för bostadsinbrott större under dagtid (07.00-17.00) eller 

kvälls-/nattid (17.01–06.59)? 

Dagtid 

Kvälls-/nattid 

Varken mer eller mindre orolig oavsett tid på dygnet 

Aldrig upplevt oro 

 

16. Har media haft inflytande på din oro för att utsättas för bostadsinbrott?  

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Inget inflytande och 7= Stort inflytande 

 

1     2     3     4     5     6     7 
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17. Känner du eller vet du någon som utsatts för bostadsinbrott under det senaste året? 

Om nej/vet ej hoppa till fråga 18. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

17a. Om ja, har detta haft inflytande på din oro för att själv bli utsatt för bostadsinbrott?              

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Inget inflytande och 7= Stort inflytande  

 

1      2     3     4     5     6     7 

 

18. Har du någon gång blivit utsatt för bostadsinbrott? Om nej/vet ej hoppa till fråga 19. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

18a. Om ja, anmälde du bostadsinbrottet? 

  Ja 

  Nej 

 

18b. Om du anmälde bostadsinbrottet, varför anmälde du?  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

18c. Om du inte anmälde bostadsinbrottet, hur kommer det sig att du inte anmälde? 

  Orkade inte bry mig 

  Kändes inte som det skulle ge mig något 

  Bristande tro på att jag skulle få tillbaka stöldgodset 

  Jag har ingen försäkring, så kan inte få ut något på försäkringen 

   Övrigt:_______________________________________________ 

 

18d. Vart har bostadsinbrottet skett? 

  Villa 

  Radhus 

  Lägenhet  

  Fritidshus/stuga 

  Övrigt:_______________________________________________ 

 

19. Vilket förtroende har du för polisens arbete gällande bostadsinbrott? 

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Inget förtroende och 7= Stort förtroende 

 

1      2     3     4     5     6     7 
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20. Har tidigare utsatthet för bostadsinbrott minskat/ökat ditt förtroende för polisen?  

Om du inte tidigare blivit utsatt hoppa till fråga 21.  

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Minskat och 7= Ökat 

 

1      2     3     4     5     6     7 

 

21. Hur osannolikt/sannolikt tror du att det är att du kommer att utsättas för bostadsinbrott 

under det närmsta året? 

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Mycket osannolikt och 7= Mycket sannolikt 

 

1      2     3     4     5     6     7 

 

Cykelstölder: 

22. Har du någon gång under det senaste året känt dig orolig för att utsättas för cykelstöld? 

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Inte alls orolig och 7= Mycket orolig 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

23. Är din oro för att utsättas för cykelstöld större under dagtid (07.00-17.00) eller kvälls-

/nattid (17.01–06.59)?  

Dagtid 

Kvälls-/nattid 

Varken mer eller mindre orolig oavsett tid på dygnet 

Aldrig upplevt oro 

 

24. Har media haft inflytande på din oro för att utsättas för cykelstöld? 

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Inget inflytande och 7= Stort inflytande 

 

1     2     3     4     5     6     7 

 

25. Känner du eller vet du någon som blivit utsatt för cykelstöld under det senaste året? 

Om nej/vet ej hoppa till fråga 26. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

25a. Om ja, har detta haft inflytande på din oro för att själv bli utsatt för cykelstöld?  

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Inget inflytande och 7= Stort inflytande  

 

1     2     3     4     5     6     7 
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26. Har du någon gång blivit utsatt för cykelstöld? 

Om nej/vet ej hoppa till fråga 27. 

Ja 

Nej 

Vet ej 

 

26a. Om ja, anmälde du cykelstölden? 

  Ja 

  Nej 

 

26b. Om du anmälde cykelstölden, varför anmälde du?  

 

________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________ 

 

26c. Fick du tillbaka din anmälda cykel? 

  Ja 

  Nej 

 

26d. Om du inte anmälde cykelstölden, hur kommer det sig att du inte anmälde? 

   Orkade inte bry mig 

  Kändes inte som att det skulle ge mig något 

  Bristande tro på att jag skulle få tillbaka stöldgodset 

  Jag har ingen försäkring, så kan inte få ut något på försäkringen 

  Övrigt:_______________________________________________ 

 

26e. Vart blev cykeln stulen? 

  Hemma på gården 

  Hos vän/bekant 

  På skolan 

  På arbetet 

   Vid mataffär/annan affär 

  Centrum 

   Övrigt:_______________________________________________ 

 

27. Vilket förtroende har du för polisens arbete gällande cykelstölder? 

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Inget förtroende och 7= Stort förtroende 

 

1      2     3     4     5     6     7 
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28. Har tidigare utsatthet för cykelstöld minskat/ökat ditt förtroende för polisen?  

Om du inte tidigare blivit utsatt hoppa till fråga 29.  

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Minskat och 7= Ökat 

 

1      2      3     4     5     6     7 

 

29. Hur osannolikt/sannolikt tror du att det är att du kommer att utsättas för cykelstöld 

under det närmsta året?  

Skatta utifrån en skala på 1-7, där 1= Mycket osannolikt och 7= Mycket sannolikt 

 

1      2     3     4     5     6     7 

 

 

 

 

Tack för din medverkan! 
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Appendix B 

Hej! 

Vi heter Malin Schymberg och Victoria Öhman och vi går sista året på 

Kriminologprogrammet vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Vi arbetar just nu med vårt 

examensarbete vars syfte är att beskriva och undersöka utsattheten och oron för att utsättas för 

bostadsinbrott respektive cykelstöld. Därför delar vi ut en enkät till dig och cirka 150 andra 

utvalda elever vid Mittuniversitetet i Sundsvall. Enkäten tar cirka 5 minuter att fylla i och ditt 

deltagande i undersökningen är naturligtvis frivillig, men det är betydelsefullt för 

undersökningens kvalitet och du kan avbryta din medverkan när som helst under enkätens 

gång.  

 

Dina svar kommer givetvis att behandlas konfidentiellt det vill säga att dina svar inte kommer 

att kunna kopplas till dig som person. Svaren kommer enbart att analyseras och presenteras på 

gruppnivå. Vi är tacksamma om du kan besvara frågorna så fullständigt som möjligt och 

genom att besvara enkäten ger du ditt samtycke till att vi använder informationen i vårt 

examensarbete.  

 

Om du har några synpunkter på enkäten eller har problem med att besvara frågorna tveka då 

inte att kontakta någon av oss. Du kan även kontakta oss om du vill ta del av resultatet efter 

att studien är genomförd. Om du känner obehag efter din medverkan finns även 

brottsofferjourens telefonnummer nedan.  

 

Vi hoppas att du vill hjälpa oss att öka kunskapen om utsattheten och oron att utsättas för 

bostadsinbrott och cykelstöld.  

 

Tack för visat intresse!  

 

Malin Schymberg 073-833 69 98 eller mask1101@student.miun.se 

 

Victoria Öhman 070-338 58 87 eller vioh1100@student.miun.se 

 

Brottsofferjouren Sundsvall jourtelefon 0200 - 21 20 19 
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Appendix C 

Hej! 

Vi är två tjejer från Kriminologprogrammet termin 6 och håller just nu på med vårt 

examensarbete om bostadsinbrott och cykelstölder. Vi undrar om vi skulle kunna få komma 

till någon av dina föreläsningar (tid) (klass) och dela ut enkäter? Att fylla i enkäten tar ca 5 

minuter.  

 

Med vänlig hälsning, Malin Schymberg & Victoria Öhman 

 


