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Enligt Brottsförebyggande rådet [BRÅ] (2014) anmäldes år 2013 1,4 miljoner brott i Sverige, 

en siffra som sett relativt lika ut även under tidigare år. Vidare visar [BRÅ] (2012) att det är 

11-17% som är oroliga för att själva bli utsatta för något brott, 25% oroar sig för att någon 

närstående ska bli utsatt och 21% känner oro för brottsligheten i samhället. Rädsla beskrevs 

som en negativ emotion som framkommer av att en person uppfattar en situation eller en 

person/flera personer som hotande (Nationalencyklopedin, 2014). Killias (1990) presenterade 

en teoretisk modell som förklarade rädsla för brott med hjälp av tre dimensioner som byggde 

på sårbarhet. Dessa tre dimensioner var riskexponering, kontrollförlust och allvarliga 

konsekvenser tillföljd av brottet. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur uppfattningen 

om rädsla för att utsättas för brott skiljer sig mellan män och kvinnor som studerar vid 

Mittuniversitetet i Sundsvall. Studien var kvantitativ och data insamlades via enkäter som 

delades ut till 148 män och kvinnor i blandade åldrar, alla studerande vid Mittuniversitetet i 

Sundsvall. Analyserna genomfördes med det icke-parametriska testet Chi-två. Resultatet 

visade att kvinnor i allmänhet var räddare än män. Kontrollförlust var den dimensionen där 

två av tre enkätfrågor uppnådde signifikanta resultat, kvinnorna uppfattade mer rädsla för 

brott än männen gällande situationer med eventuell kontrollförlust. Teorin som denna studie 

byggde på (Killias, 1990) kunde inte med hjälp av denna studie styrkas, då signifikanta 

resultat bara uppnåddes på två av tre enkätfrågor under dimensionen kontrollförlust. Studien 

kan till stor del påverkats av vilket mätinstrument som använts, vilka analyser som gjorts och 

antalet deltagare. Rädsla för brott är ett stort område att undersöka och det behöver utforskas 

vidare för att i framtiden eventuellt med hjälp av mer kunskap inom området kunna minska 

personers rädsla för brott till den grad att rädsla för att utsättas för brott inte längre styr livet, 

vilket enligt Sarnecki (2009) kan vara en konsekvens av att uppfatta rädsla för brott. 

 

Bakgrund 

 
Omfattning 

Brottsförebyggande rådet [BRÅ] (2014) presenterade att 1,4 miljoner brott anmäldes i Sverige 

år 2013. Enligt [BRÅ] (2012) uppfattade 11-17% oro för att bli utsatt för ett brott, 21% 

uppfattade oro gällande brottsligheten i samhället och 25% uppfattade oro för att någon 

närstående ska bli utsatt för brott. Vidare beskrev [BRÅ] (2014) att 8% uppfattade otrygghet 

när de gick ute sent en kväll i sitt bostadsområde och 5% uppgav att de på grund av otrygghet 

lät bli att gå ut ensamma sena kvällar. Cirka 2% uppfattade att de kände sig mycket otrygga.  

 

Invånare i Sverige är mindre rädda för att utsättas för brott än människor i andra länder 

(Sarnecki, 2009). Under 1980-talet ökade rädslan för brott något i det svenska samhället, efter 

ökningen låg rädslan på en någorlunda jämn nivå (Sarnecki, 2009). Rädslan för att utsättas för 
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brott förklarade följer samma utveckling som omfattningen av den faktiska brottsligheten och 

den faktiska risken att utsättas för brott (Sarnecki, 2009). Heber (2005) förklarade att det är 

olika typer av brott som människor är rädda för, men det är främst våldsbrott, inklusive 

sexualbrott, som genererar rädsla hos människor. Miljöbrott och ekonomiska brott är exempel 

på brott som människor inte uppfattade rädsla inför. Även inbrott och bilbrott, till exempel 

bilstölder och stölder ur bilen är typer av brott som människor uppfattade rädsla inför.  

 

Genom forskning har det framkommit att uppfattningen om rädsla för brott kan påverkas av 

var en person bor (McLaughlin, 2008). McLaughlin (2008) menade att då stadsbor måste lita 

på främlingar i större utsträckning än landsbygdsbor resulterar det i att rädslan för just 

främlingar ökar bland stadsborna. Heber (2007) menade att det kan bero på att personer 

genom alla tider alltid har uppfattat rädsla för främlingars eventuella handlingar då de är 

dolda och okontrollerbara för personen. Barkan (2012) menade också att det som genererar 

mest rädsla är främlingar och okända mörka platser där personen är ensam. Stereotypiskt är 

personer även mer rädda för unga män, än till exempel kvinnor och äldre personer. 

McLaughlin (2008) angav även att rädslan för brott varierar från person till person och detta 

beror på många olika aspekter såsom strukturella faktorer och individuella karaktärsdrag. De 

strukturella faktorerna som kan påverka en persons rädsla är bland annat sociala strukturer 

och materiella egenskaper inom miljön där personen antingen bor eller spenderar mycket tid. 

Aspekter som kön, ålder, etnicitet, tidigare erfarenhet av viktimisering och kunskap om att 

andra personer har uppfattat viktimisering är de individuella karaktärsdragen som kan påverka 

rädsla för brott. 

 

Specifika grupper i samhället uppfattar mest rädsla för att utsättas för brott (Heber, 2005). De 

grupperna som uppfattar mest rädsla är äldre kvinnor, utrikesfödda, ålderspensionärer och 

storstadsbor, även personer som tidigare har blivit utsatta för något brott uppfattar större 

rädsla (Heber, 2005). Morash (2006) menade även att vissa minoritetsgrupper i samhället 

uppfattar ökad rädsla för att utsättas för brott, speciellt kvinnor inom minoritetsgrupper. 

Sarnecki (2009) förklarade att det kan bero på att minoritetsgrupper faktiskt innehar en större 

risk och blir utsatta för brott, då främst hatbrott, i större utsträckning än personer som inte 

tillhör en minoritetsgrupp. 

 

Beskrivning av rädsla för brott 

Rädsla beskrevs av Nationalencyklopedin (2014) som en negativ emotion som framkommer 

av att en person upplever en situation eller en person/flera personer som hotande. Heber 

(2005) menade att begreppet rädsla innehåller flera olika aspekter. Rädsla kunde exempelvis 

beskrivas som en riskbedömning, ett förhållningssätt eller en emotion såsom sårbarhet eller 

ilska. Rädsla bygger på en persons subjektiva uppfattningar och tolkningar, därför är 

begreppet rädsla för brott komplext och kan ha olika betydelser (Heber, 2005). Rädsla för 

brott kan variera över tid och i omfattning. Heber (2005) beskrev även att rädsla kan vara 

bunden och förändras beroende på situationer, platser och andra människor i omgivningen. 

Enligt McLaughlin (2008)  kan en persons uppfattade rädsla uttryckas både rationellt och 

irrationellt, då rädsla generellt framkallar ångest och/eller panikkänslor då personen uppfattar 

att det finns en fara att bli viktimiserad. Morash (2006) menade att rädsla för brott påverkas av 



personens egna erfarenheter av viktimisering eller av personens vetskap om att andra personer 

har blivit utsatta för brott.  

Det finns svårigheter med att mäta rädsla för brott vilket beror på att rädsla är ett 

mångdimensionellt fenomen, därför menade Sarnecki (2009) att rädsla för brott är en speciell 

form av skada som orsakas av brottslighet. Sarnecki (2009) menade även att uppfatta en 

rädsla för att utsättas för brott kan generera negativa konsekvenser på en persons liv och 

vardag. Rädslan kan ge följder såsom ångest och panikkänslor. McLaughlin (2008) menade 

att om rädslan för brott är ihållande kan det leda till tillbakadragande och isolerande beteende. 

Rädsla för brott kan även leda till att personer tappar förtroendet för rättssystemet och 

samhället.  

 

Att rädsla kan påverka en persons beteende påvisade även Morash (2006) då rädsla för brott 

är ett fenomen som kan medföra olika effekter i en persons beteende. Att inte röra sig 

utomhus ensam, att kolla igenom hemmet vid ankomst eller att bära vapen för personligt 

skydd kan vara olika vardagsrutiner som personer anpassar livet efter för att minska den 

uppfattade rädslan för brott (Morash, 2006). 

 

Utsatthet och riskuppfattning 

Det finns inte alltid ett självklart samband mellan en person rädsla och personens faktiska risk 

att utsättas för brott (Sarnecki, 2009). I samhället är det män och yngre människor som löper 

störst risk att utsättas för ett brott, men kvinnor och äldre personer uppger i större utsträckning 

att de är rädda för att bli utsatta (Sarnecki, 2009). Vidare förklarade Sarnecki (2009) att rädsla 

även anses vara kopplad till personens sårbarhet, en äldre kvinna kan tänkas ta större psykisk 

och fysisk skada av till exempel en misshandel än vad kanske en ung man skulle göra. Enligt 

Ferraro (1996) uppfattade kvinnor inte att de har en hög risk för att utsättas för våldtäkt, trots 

detta var våldtäkt det brott som kvinnor uppfattade störst rädsla att utsättas för. Det framkom 

även att om personen bodde i ett område där våldtäkt var ett vanligt brott som ofta togs upp i 

de lokala nyheterna blev personen till följd av detta mer rädd för även andra typer av brott. I 

en studie utförd av Callanan (2012) påvisades att media kan generera ökad rädsla för att 

utsättas för brott. 

Det är inte bara olika typer av brott och gärningsmän som genererar rädsla, utan även olika 

miljöer kan anses vara mer brottsbenägna än andra (Lupton, 1999). Offentliga platser faller 

enligt Lupton (1999) in i ramen för vad personer uppfattar som den typiska brottsplatsen. 

Platsen och eventuella personer på platsen uppfattas som okontrollerbart vilket i sin tur ökar 

rädslan. Vidare förklarar Lupton (1999) att en känsla av kontroll är viktig för att en person ska 

uppfatta trygghet och därmed inte uppfatta en rädsla för brott. Att en person uppfattar att 

denne inte har kontroll över en viss situation eller kan förutsäga en annan persons handlingar 

medför att rädslan för brott ökar.  

Könsskillnader  

Det finns skillnader mellan hur män och kvinnor uppfattar rädsla för brott, generellt sätt är 

kvinnor mer rädda för att bli utsatta för brott än vad männen är (Chadee & Ying, 2013; 

Borooah & Carcach, 1997; Carcach & Mukherjee, 1999; Cops & Pleysier, 2011; Heber, 2007 

& Haynie, 1998). Kvinnor är generellt sätt mest rädda för att bli utsatta för sexualbrott (Lane, 



Gover & Dahod, 2009; Reid & Konrad, 2004; Silverman & Della-Giustina, 2001 & Ferraro, 

1996). Pain (1993) menade att andra typer av sexuella trakasserier mot kvinnor ökar 

kvinnornas rädsla att utsättas för allvarligare typer av sexualbrott. Ferraro (1996) menade 

även att kvinnors höga rädsla för att bli utsatta för sexualbrott påverkar deras rädsla för att bli 

utsatta för andra brott, speciellt våldsbrott eller inbrott.  

 

Män uppfattar inte lika mycket rädsla som kvinnor mot sexualbrott, de brott som män 

uppfattar rädsla mot är bostadsinbrott och fordonsrelaterade brott (Borooah & Carcach, 1997) 

och även bedrägeribrott (Ferraro, 1996). Kvinnor är mer rädda än män för egendomsbrott och 

personbrott (Borooah och Carcach, 1997; Reid & Konrad, 2004 & [BRÅ] 2012). Lane et. al 

(2009) menade dock att män som är medvetna om vilka risker det finns för dem att bli utsatta 

för brott också tenderar att uppfatta mer rädsla för att bli utsatta för brott. Reid och Konrad 

(2004) beskrev att män och kvinnor var lika rädda för att utsättas för ett inbrott. Kvinnor var 

räddast för de brott där det finns en möjlig risk för fysisk kontakt med gärningsmannen. 

Kvinnor kände även en ökad rädsla för att våldtäkt ska kombineras med andra brott, såsom 

inbrott eller överfall (Ferraro, 1996).  

 

Nivåerna av rapporterad rädsla för att bli utsatt för brott har gradvis ökat, kvinnor rapporterar 

i större utsträckning än männen att de uppfattar rädsla för att utsättas för brott Haynie (1998).  

Över tid har den klyftan mellan könen minskat Haynie (1998) förklarade att kvinnors nivå av 

rädsla har legat på en stabil nivå över tid, medan mäns rapporterade rädsla för att bli utsatta 

för brott successivt har ökat. Sandstig (2003) beskrev att en majoritet av kvinnorna uppfattar 

trygghet i hemmet samtidigt som det var fyra gånger vanligare bland kvinnorna än männen att 

uppfatta rädsla i hemmet. Kvinnor är räddare än män för att bli utsatta för brottet rån, vilket är 

ett brott som männen löper en större risk att utsättas för (Reid och Konrad, 2004). Carcach & 

Mukherjee (1999) presenterade att faktorer som påverkar en kvinnas rädsla för att utsättas för 

brott påverkas av tidigare erfarenheter av våld och av hur mycket rädsla deras vänner, 

familjemedlemmar och grannar uppfattar. Kvinnor som uppfattar mest rädsla för att bli utsatta 

för brott är kvinnor med en låg inkomst, äldre kvinnor och kvinnor som lever i ett förhållande 

där kvinnan är i en beroendeställning mot sin partner (Carcach & Mukherjee, 1999).  

 

Orsaker till könsskillnader 

Könsskillnader gällande uppfattade rädsla för brott menade Goodey (1997) kan förklaras 

genom att en flicka lär sig att identifiera sig själv med att bli ett potentiellt offer för specifika 

brott så som våldtäkt, medan pojkar från en tidig ålder får lära sig att visa en maskulinitet som 

bygger på att de inte känner rädsla. Goodey (1997) menade att skillnaden i rädsla för brott 

mellan män och kvinnor kan bero på att de uppfostrats på olika sätt. Flickor uppfostras till att 

vara försiktiga medan pojkarna får lära sig att vara orädda. Stanko och Hobdell (1993) 

beskrev att män ovilligt uttryckte rädsla. De tyckte det var omanligt att visa sig svag och rädd. 

Walklate (1997) menade att män och speciellt unga män är den grupp som löper störst risk för 

att utsättas för brott, men samtidigt är den grupp som är minst rädda för att utsättas för brott. 

Det kan bero på den kulturella bilden av en man. Walklate (1997) menade därför att bara för 

att en man inte uttrycker sin rädsla i ord och handlingar ska samhället eller omgivningen inte 

ta för givet att mannen inte uppfattar någon rädsla alls.  



 

Kvinnors rädsla för brott kan förklaras genom att de är mer fysiskt sårbara än män, då män 

har en kroppsbyggnad som gör dem mindre sårbara för att utsättas för brott (Stanko och 

Hobdell, 1993). Enligt Cops och Pleysier (2010) kände kvinnor enligt studien mindre kontroll 

och uppfattade större konsekvenser av brott vilket kan förklara att de uppfattade rädsla i högre 

grad än männen. Mesch (2000) menade att orsaken till att kvinnor rapporterar en högre nivå 

av rädsla för att bli utsatta för brott beror på att kvinnor är rädda för att bli utsatt för sexuella 

övergrepp och partnervåld, vilket inte män uppfattar i samma grad. Mesch (2000) förklarade 

att den främsta anledningen till kvinnors uppfattade rädsla för att bli utsatt för brott beror på 

traditionella könsroller i familjen.  

 

Studenters rädsla för brott 

Forskning gällande studenters rädsla för brott påvisar att studerande kvinnor är räddare för 

brott än studerande män (Woolnough, 2009 & Koomen, Visser & Stapel, 2000). Studerande 

kvinnor och personer som upplevt tidigare viktimisering uppfattar mer rädsla och större risk 

för att bli utsatta för brott än vad männen uppfattar (Gialopsos, 2013 & Reitz, 2000).  

 

Bland studerande kvinnor är rädsla för att utsättas för brott främst kopplad till sexualbrott, 

medan bland studerande män är rädslan för att utsättas för brott främst kopplad till uppfattad 

risk för utsatthet (Lane et al., 2009). Kvinnor uppfattar en ökad risk för att utsättas för 

sexualbrott, vilket resulterar i att kvinnor uppfattar ökad rädsla för brott (Hilinski, 2007). 

Chui, Cheng och Wong (2013) studerade studenter i Hongkong och även här rapporterade 

kvinnorna högre nivå av rädsla än männen, gällande i princip samtliga brott, speciellt gällande 

sexualbrott.  

 

Barberet och Fisher (2009) studerade studenter i England och hos de studenter som var väl 

informerade om säkerhetsåtgärder och brottsförebyggande åtgärder var rädslan för brott 

mindre än bland övriga som då ofta var rädda för framför allt inbrott och denna koppling sågs 

främst bland kvinnor. Stiles, Halim och Kaplan (2003) har även de studerat studenter och de 

visade sig då att förekomst av rädsla för att utsättas för brott är vanlig hos personer som 

uppfattade att de har fysiska hinder och begränsningar i förmågan att försvara sig. Även 

Fisher och Nasar (1995) menade att farhågor för brott var förknippat med uppfattad 

riskexponering då ett antal studenter undersöktes.  

 

Vad rädslan kan påverkas av 

Pantazis (2000) presenterade forskning som förklarar att en persons ekonomiska 

förutsättningar påverkar personens rädsla för brott. Det för att sämre ekonomiska möjligheter 

ger begränsade möjligheter för personen att till exempel skydda sin egendom eller sig själv. 

Pantazis (2000) beskrev även att personer som har dåliga ekonomiska förutsättningar 

uppfattar att de drabbas hårt av eventuella brott, då de inte alltid har råd med skyddande 

faktorer som försäkringar. Således är dåliga ekonomiska förutsättningar en faktor som kan 

påverka en persons rädsla för brott.  

 

Sarnecki (2009) menade att generellt är människor mer rädda för det som är okänt. Rädsla för 

att utsättas för brott är större på platser en person har lite kännedom om. Hemmet och 



arbetsplatsen uppfattas vanligtvis med en större trygghet. Pantazis (2000)  beskrev att hemmet 

är en plats som generellt frambringar känslor av trygghet och säkerhet. Dock är hemmet den 

vanligaste platsen för en ensamstående kvinna att råka ut för ett våldsbrott, att en kvinna ska 

råka ut för ett våldsbrott utomhus är mycket ovanligare (Pantazis, 2000). Sarnecki (2009) 

menade att rädsla för brott kan också innebära begränsningar i en persons liv på så sätt att 

vissa platser undviks. Även att en person inte går ut vid vissa tider och undviker vissa sociala 

sammanhang kan bli en möjlig konsekvens av att personen uppfattar rädsla för brott. Rädsla 

kan även leda till att en person inte till exempel vågar ingripa vid pågående brott eller inte 

vågar vittna vid en rättegång. Barkan (2012) menade att en person inser att ett eventuellt brott 

skulle påverka personen starkt vilket medför att personen då upplever rädsla för brott. 

 

Skogan (1987) menade att rädsla för brott inte enbart kan förklaras genom tidigare 

erfarenheter av utsatthet då rädsla för brott även finns bland grupper som inte blivit utsatta. 

Killias (1990) menade att kvinnor och äldre är de grupper i samhället som rapporterar högst 

nivåer av rädsla för att utsättas för brott. Generellt är kvinnor mer rädda för att utsättas för 

sexuella övergrepp (Riger, Gordon, & Bailly, 1978) vilket är en risk män inte utsätts för i 

samma utsträckning. Unga män är vanligtvis angripare i samband med brott och i förhållande 

till dem är kvinnor och äldre vanligtvis mer underlägsna och fysiskt svagare (Skogan & 

Maxfield, 1981). Fysiska angrepp på äldre och våldtäkt kan ge särskilt dramatiska och 

långvariga följder (Killias, 1990). Utifrån det menade Killias (1990) att rädsla verkar vara 

beroende av tre viktiga faktorer vilka är, exponering för icke försumbar risk, förlust av 

kontroll, (det vill säga brist på effektivt försvar, skyddsåtgärder och/eller möjligheter att fly) 

samt att förutse allvarliga konsekvenser. För att förklara det liknar Killias (1990) det vid andra 

risker vi utsätts för i livet. Till exempel är vi vanligtvis mer rädda för att bli utsatta för 

sjukdomar som ger allvarliga konsekvenser och sjukdomar som vi inte kan försvara oss mot 

eller bota.  

Teoretisk referensram 

Killias (1990) presenterade en teoretisk modell som definierar rädsla för brott med hjälp av tre 

dimensioner som bygger på sårbarhet. Den första dimensionen riskexponering innebär att 

personen bor i ett utsatt område, har ett utsatt yrke så som taxichaufför eller rör sig i områden 

där risken för att utsättas för brott är hög. Den andra dimensionen kontrollförlust innebär att 

personen inte anser sig själv ha en chans att fly eller försvara sig själv mot en typisk ung 

manlig förövare. Tredje dimensionen allvarliga konsekvenser innebär att personen kan 

föreställa sig vad konsekvenserna av att bli utsatt för ett eventuellt brott skulle bli och på så 

vis ökar det personens rädsla för att utsättas för det brottet. Dessa tre dimensioner förklaras 

och beskrivs utifrån fysiska, sociala och situationella komponenter. De fysiska 

komponenterna kan till exempel vara en persons uppfattning om möjligheter att fysiskt 

försvara sig. De sociala komponenterna kan till exempel vara personens yrke. De situationella 

komponenterna kan vara att personen bor i ett område som är utsatt för brott. 

 

Killias (1990) första dimension, angående riskexponeringens påverkan på uppfattad rädsla, 

har fått stöd i flera undersökningar (Brunton-Smith & Sturgis, 2011; Fisher & Nasar, 1995; 

Fitzgerald, 2008; Hilinski, 2007; Larsson, 2009; Lewis & Maxfield, 1980; Maxfield, 1984; 



O'Mahony & Quinn, 1999; Vilalta, 2012). Lewis och Maxfield (1980) undersökte relationen 

mellan rädsla för brott och förekomsten av brott i fyra bostadsområden i Chicago och 

presenterade där att personer som bor i speciellt brottsutsatta stadsdelar upplever mer rädsla 

för brott än personer som bor i områden där mindre brottslighet rapporteras. Maxfield (1984) 

styrker detta genom att komma fram till samma slutsats i en studie gjord i San Francisco. 

Vilalta (2012) undersökte rädsla för brott bland 1549 hushåll i Mexico City och fann att 

personer som bodde i områden som beskrevs som osäkra i högre omfattning var räddare för 

att bli utsatta för brott än de som bodde i områden som beskrevs som säkra. 

 

Även Brunton-Smith och Sturgis (2011) förklarade att förekomsten av registrerade brott i ett 

område är direkt relaterad till nivån av rapporterad rädsla i en studie som gjordes på vuxna 

som bodde i England och Wales. Personer som rapporterar att de uppfattade mer rädsla för att 

utsättas för brott är de personer som uppfattade att risken att utsättas för brott i området där de 

bodde är hög (Fitzgerald 2008). Således beskrev även Larsson (2009) att personer som bor i 

mer brottsutsatta områden uppfattar mer rädsla för att bli utsatta för ett brott än personer som 

bor i övriga områden, vilket påvisades via intervjuer med hushåll i både England och Sverige. 

O'Mahony och Quinn (1999) utförde intervjuer på slumpmässigt utvalda invånare på 

Nordirland och också drar slutsatsen att vart en person bor har en inverkan på uppfattningen 

av brott och påverkar rädslan hos personen. Då 166 studenter undersöktes fann även Fisher 

och Nasar (1995) att farhågor för brott var förknippade med upplevd riskexponering. Hilinski 

(2007) studerade collegestudenter i nordöstra USA och beskrev att då kvinnor uppfattar en 

ökad risk för att bli utsatta för sexualbrott ökade deras rädsla av detta. 

 

Även Killias (1990) andra dimension, gällande kontrollförlustens påverkan på uppfattad 

rädsla, har fått stöd i andra undersökningar (Cops & Pleysier, 2010; Cossman & Rader, 2011; 

Fisher & Nasar, 1995; Jacksson, 2009; Skogan, 1987; Snedker, 2012; Stiles et al. 2003). Cops 

och Pleysier (2010) menade att hög nivå av rädsla för att utsättas för brott kan förklaras av att 

personer känner att de har mindre kontroll än en eventuell gärningsman, vilket påvisades när 

belgiska ungdomar studerades. Även Cossman och Rader (2011) beskrev genom en studie på 

engelskspråkiga hushåll att en känsla av utsatthet leder till att människor tror att de inte skulle 

kunna skydda sig då de eventuellt skulle bli utsatta för ett brott vilket leder till att deras rädsla 

för att bli utsatt för ett brott ökar. 

 

Tillika Stiles et al. (2003) beskrev att förekomst av rädsla för att utsättas för brott är vanlig 

hos personer som upplever att de har fysiska hinder och begränsningar i förmågan att försvara 

sig, vilket framkom då amerikanska studenter undersöktes. Jacksson (2009) menade att en 

förklaring till varför framför allt kvinnor är rädda för att utsättas för brott är på grund av att de 

känner att de har en liten möjlighet att fysiskt försvara sig. Även Skogan (1987) presenterade 

att kvinnor uppfattar mer rädsla för brott än män för att de känner sig oförmögna att kunna 

motstå en eventuell attack, det förklaras utifrån en studie där 1738 personer från sju utvalda 

bostadsområden i USA undersöktes. I en studie där New Yorkbor intervjuats var enligt 

Snedker (2012) män och kvinnor som är säkra på sin förmåga att försvara sig mindre benägna 

att uttrycka rädsla för att utsättas för brott. Även Fisher och Nasar (1995) förklarade att förlust 

av kontroll är förknippat med farhågor att bli utsatt för något brott. 



Killias (1990) tredje dimension angående allvarliga konsekvensers påverkan på uppfattad 

rädsla får även den fått stöd i övrig forskning (Callanan & Teasdale, 2009; Cook & Fox, 

2012; Cops & Pleysier, 2010; Jacksson, 2009; Lane & Meeker, 2003; Moore & Shepherd, 

2007; Skogan, 1987). Enligt Lane och Meeker (2003) var det rädslan för fysisk skada som var 

den starkaste förklaringen till rädsla för att utsättas för brott, både bland män och kvinnor. 

Efter att analyser gjorts på män och kvinnor menade Cook och Fox (2012) genom sin 

undersökning att den fysiska skada som kan komma till följd av ett brott påverkar både mäns 

och kvinnors rädsla för brott.  

 

På liknande sätt förklarade Jacksson (2009)  att rädslor för brott, främst kvinnors rädslor, kan 

förklaras genom hög uppfattning av negativ påverkan som kan komma av att bli utsatt för ett 

brott vilket påträffades då 1800 Londonbor studerades. Även Callanan och Teasdale (2009) 

menade att i en jämförandestudie mellan män och kvinnor i Kalifornien tyder det på att 

kvinnors rädsla för brott beror på rädslan för möjligheten att ett brott kan orsaka fysisk skada. 

Enligt Cops och Pleysier (2010) kunde en persons uppfattning av konsekvenserna av ett brott 

förklara deras nivå av rädsla. Kvinnor uppfattar en högre nivå av rädsla än män då de 

uppfattar konsekvenserna av ett brott som värre än vad män gör. Kvinnor uppfattar mer rädsla 

för brott om de uppfattar att det eventuella brottet kan medföra allvarliga fysiska 

konsekvenser (Skogan 1987). Utifrån en studie som bygger på data från en 

brottsofferundersökning där 37 000 hushåll i Wales och England ingick menade Moore och 

Shepherd (2007) att kvinnors rädsla för brott till stor del beror på rädsla för att bli utsatt för 

någon personligskada.     

 

Killias (1990) menade att dessa tre punkter (riskexponering, kontrollförlust och allvarliga 

konsekvenser) var för sig inte är tillräckligt starka för att framkalla rädsla för brott, alla tre 

punkterna behöver framkomma tillsammans. Killias (1990) menade att denna teoretiska 

modell kan förklara kvinnors rädsla för brott, då de är i underläge rent fysiskt mot den typiska 

bilden av en förövare, vilket framkallar en kontrollförlustkänsla. De brott som de flesta 

kvinnor är rädda för är våldtäkt, vilket är ett brott med tydligt allvarliga konsekvenser. Det gör 

att rädslan ökar då kvinnan kan tänka sig hur hennes liv skulle se ut efter ett eventuellt brott. 

 

Syfte 

Som tidigare forskning redovisar ökar personers rädsla för att utsättas för brott när de 

uppfattar ökad risk för att utsättas för brott, uppfattar minskad kontroll och när de uppfattar att 

brottet ger allvarliga konsekvenser (Killias, 1990). Med det som bakgrund är det därför 

intressant att undersöka om Killias (1990) teoretiska modell även kan appliceras och förklara 

könsskilda uppfattningar av rädsla för att utsättas för brott bland studenter. Om orsakerna till 

rädslan kan klargöras är det också lättare att se vad som måste göras för att minska 

människors rädsla och på så sätt i framtiden undvika att människor uppfattar rädsla för att 

utsättas för brott. Syftet med uppsatsen var att undersöka hur uppfattningen om rädsla för att 

utsättas för brott skiljer sig mellan män och kvinnor vilka studerar vid Mittuniversitet i 

Sundsvall. 

 

Frågeställningar: 



Hur uppfattar manliga respektive kvinnliga studenter vid Mittuniversitetet rädsla för att bli 

utsatta för brott? 

Hur uppfattar studerande män och kvinnor vid Mittuniversitetet att situationer som kan 

förknippas med ökad risk för att utsättas för brott påverkar deras rädsla för att utsättas för 

brott? 

 Hur uppfattar studerande män och kvinnor vid Mittuniversitetet att situationer som kan 

förknippas med kontrollförlust för att utsättas för brott påverkar deras rädsla för att utsättas 

för brott? 

Hur uppfattar studerande män och kvinnor vid Mittuniversitetet att eventuella konsekvenser 

till följd av att bli utsatt för brott skulle påverka deras rädsla för att utsättas för brott? 

  

 

Metod 
 

Design 

Denscombe (2009) beskrev att innan en studie påbörjas finns det många val och beslut som 

ska fattas, både praktiska och etiska överväganden ska göras. Då studien har en begränsad 

tidsram skapades och valdes syfte, datainsamlingsmetod och analysmetod utifrån vad som är 

rimligt för den tid som finns för att genom föra studien. Metoden i denna studie var 

kvantitativ. Olsson och Sörensen (2011) förklarade att den kvantitativa metoden uttrycks i 

siffror. Kvantitativ metod passar då frekvens och omfattning av ett fenomen ska undersökas. 

Den kvantitativa metoden gör det enkelt att systematisera så att många olika enheter kan 

analyseras. Den kvantitativa metoden rör ofta ett begränsat antal variabler, men istället ett 

stort antal individer. 
 

Studien var en tvärsnittsstudie vilket innebär att studiens två variabler (kön och rädsla) 

undersöktes vid samma tillfälle (Borg & Westerlund, 2006). Studien utfördes även med så 

kallad mellanindividsdesign, vilket innebar att jämförelser gjordes mellan grupper med olika 

individer (Borg & Westerlund, 2006). 
 

Olsson och Sörensen (2011) beskrev att vid den kvantitativa metoden betonas distans mellan 

undersökaren och deltagarna till skillnad från vid intervjustudier då det skapas en närhet på ett 

helt annat sätt mellan undersökaren och deltagarna. Då syftet med studien var att undersöka 

mäns och kvinnors rädsla som i vissa fall kan uppfattas som ett känsligt ämne kan det vara 

lättare att få studenter att ställa upp på att svara på en enkät i större utsträckning än intervjuer. 

Detta då Olsson och Sörensen (2011) menar att enkäter känns mer privata och mindre 

utlämnande för den svarande. Det kan då uppfattas lättare att svara på känsliga frågor i en 

enkät. 
 

Material 

Studien byggde på data insamlad via en enkätundersökning. Eliasson (2013) menade att 

nackdelar med enkäter är att det är svårt att gå på djupet med en fråga och att antalet frågor 

blir något begränsat. Deltagarna kan till exempel inte ställa några kompletterande frågor, det 

kan vara svårt att ställa allt för komplicerade frågor och det går inte heller att ställa några 

följdfrågor. 



Dock beskrev Eliasson (2013) att fördelar med enkätundersökningar är att det sparar tid och 

resurser. Det är relativt enkelt att komma i kontakt med deltagare och det går att undersöka en 

större mängd deltagare jämfört med intervjustudier. Det är alltså lämpligt då det finns en 

önskan om att undersöka många enheter. Enkäter är utformade så att deltagare endast kan 

svara inom på förhand av undersökaren utformade ramar, vilket underlättar effektiva 

statistiska analyser. Att undersöka ett större urval gör att resultatet kan tolkas som mer 

trovärdigt. Valet av att dela ut enkäter kan motiveras med att det är lättare att rekrytera 

deltagare och sparar tid och resurser för både deltagare och undersökaren i jämförelse med en 

kvalitativ metod med intervjuer. 
 

Materialet i studien byggde på totalt 148 enkäter som studenter vid Mittuniversitet i Sundsvall 

svarat på under våren 2014. Då ett redan befintligt användbart instrument söktes, men inte 

gick att hitta skapades en egen enkät. Frågorna utformades utifrån en teoretisk modell (Killias, 

1990) för de olika dimensionerna av sårbarhet som baseras på fysiska, sociala och 

situationella faktorer och där exempel angavs på fall som ökar risk, kontrollförlust och 

allvarligheten av konsekvenser. Exempelvis riskfyllda yrken, avsaknad av socialtnätverk och 

utsatthet för våldtäkt. Frågorna skapades således utifrån teorin, utifrån vad som 

rekommenderades i den teoretiska modellen och inspirerades av hur frågor hade valts att 

ställas i den studien.    
 

Ejlertsson (2005) menade att en enkät måste utformas begripligt och logiskt för att den ska 

uppfattas som seriös och tas på allvar av deltagarna. Enkäten bör inte vara alltför omfattande 

och för att göra den mer lättläst bör frågor och svarsalternativ pressenteras på ett enhetligt 

sätt. Neutrala och icke-provocerande frågor ska läggas i början av enkäten och frågor som är 

mer känsliga ska komma mot slutet. Ledande frågor och negationer ska undvikas. 
 

Ejlertsson (2005) menade att en fråga måste formuleras så att den mäter det den verkligen 

avser att mäta. I de fall den gör det är validiteten i enkäten hög. Är frågorna i enkäten 

konstruerade på ett dåligt sätt kan det göra att det blir en stor slumpmässig variation i svaren, 

detta gör att upprepade mätningar troligen inte ger samma resultat, vilket betyder att enkäten 

har låg reliabilitet. Då ett nytt instrument skapades till denna studien är både validiteten och 

reliabiliteten något som är svårt att säkerställa.  
 

Enkäten (se appendix 1) inleddes med ett följebrev som utformats utifrån riktlinjer i Ejlertsson 

(2005). I följebrevet beskrevs motivet till enkäten, syftet med undersökningen och varför den 

tillfrågade personen var utvald. Följebrevet beskrev också att det är helt frivilligt att delta i 

studien och att alla svaren behandlades konfidentiellt, det vill säga ingen utomstående ska 

kunna koppla svaren till någon person. I följebrevet förklarades även att svaren endast 

kommer att användas till statistiska ändamål och inte i någon annan undersökning än den som 

angivits. Avslutningsvis framfördes i följebrevet ett tack för medverkan samt mailadress och 

telefonnummer gällande vart det går att vända sig vid eventuella frågor. 
 

Enkäten innehöll kategorisvar, Jacobsen (2007) beskrev att det är svarsalternativ där den 

tillfrågade ställs inför ett val mellan olika alternativ. En större del av frågorna i 

undersökningens enkät var så kallade rangordnande svar detta för att kunna mäta vissa 



nyanser och intensitet (Jacobsen, 2007). Denna typ av svarsalternativ gör att svaren inte bara 

visar om deltagarna skiljer sig åt utan också hur de skiljer sig åt. Enkäten utformades så att 

fråga 1-3 besvarar den andra frågeställningen, vilken motsvarade Killias (1990) dimension 

gällande ökad risk. Frågorna 4-6 besvarar den tredje frågeställningen som motsvarade Killias 

(1990) dimension gällande kontrollförlust och fråga 7-9 besvarar den fjärde frågeställningen 

och Killias (1990) dimensionen gällande uppfattningen av brottets konsekvenser. 
 

Ejlertsson (2005) beskrev att hypotetiska frågor är något som ska användas sparsamt, enkäten 

i denna studie innehöll dock en del frågor av detta slag då undersökningen byggde på ett 

intresse av att undersöka hur deltagarna förväntas bete sig i olika situationer, i detta fall 

situationer där de uppfattar sig rädda för att utsättas för brott. Studiens syfte var att studera 

studenter. Då detta inte var en grupp som det med säkerhet gick att veta att de blivit utsatta för 

ett brott och det kan uppfattas som oetiskt och känsligt att ställa en fråga kring detta var därför 

frågorna tvungna att formuleras hypotetiskt. Frågorna utformades dock på ett sådant sätt att 

situationen som beskrivs är en situation som deltagaren faktiskt kan ha upplevt och kan 

identifiera sig med och svaren kan på så sätt komma nära sanningen trots att frågan är 

hypotetisk (Ejlertsson, 2005).  
 

Deltagare 

Jacobsen (2007) beskrev att ett urval på mindre än hundra enheter gör det svårt att lyckas med 

en bra analys och felmarginalerna kan bli stora. Även Pallant (2013) menade att ett 

deltagarantal på 100 deltagare eller fler ger ett pålitligt resultat. Därför innefattade denna 

studie 148 deltagare, detta i syfte att inkludera fler än hundra deltagare. Dessa deltagare var 

ett stickprov ur populationen som i detta fall var det totala antalet studenter vid Mittuniversitet 

i Sundsvall. 
 

Undersökningen innefattade både män och kvinnor. Då undersökningen byggde på en 

jämförelse mellan män och kvinnor eftersträvades en jämn fördelning mellan dessa två 

grupper. Deltagarna kunde vara i blandade åldrar, men skulle alla vara studenter vid 

Mittuniversitet i Sundsvall.  Av de 148 undersökningsdeltagarna besvarade 92 (62.2 %) 

kvinnor och 56 (37.8 %) män enkäten.  Ålderspannet mellan kvinnorna sträcks mellan 19-54 

år med en medelålder på 26.9. Männen var mellan åldrarna 19-45 med en medelålder på 24.4.  

Efter ett genomfört t-test uppnåddes en signifikant skillnad gällande mäns (M = 24.43 SD = 

6.01) och kvinnors (M = 26.96 SD = 8.63) medelålder i denna studie t (143. 25) = 2.10, p = 

.038. Kvinnornas medelålder var signifikant högre än männens medelålder.   
 

I samband med en enkätundersökning beskrev Ejlertsson (2005) att det kan uppstå två typer 

av bortfall, externa och interna. Det externa bortfallet innebär att en eller flera deltagare 

vägrat delta i undersökningen eller inte haft möjlighet att delta i undersökningen. Internt 

bortfall innebär att enstaka frågor inte har besvarats eller besvarats på ett felaktigt sätt av de 

som deltar i undersökningen. Gällande denna studie uppfattades totalt tio interna bortfall. Nio 

av dessa bortfall uppkom då flera svarsalternativ valts istället för bara ett på fråga tio i 

enkäten (Vad av detta beskriver bäst vad som påverkar/ökar din rädsla för att utsättas för 

brott). Även på fråga nio (Hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du saknar sociala 

kontakter där du kan få hjälp och stöd efter att du blivit utsatt för ett brott) uppkom ett bortfall 



då deltagaren inte valt något alternativ på den frågan. Ejlertsson (2005) menade att bortfall 

kan påverka generaliseringar till målpopulationen. Om det är färre som svarat ökar risken för 

att resultatet påverkats av slumpen och om de personer som ingick i bortfallet avvek från 

övriga svarande kan resultatet bli snedvridet. Ett stort antal bortfall minskar kvalitén på 

studien.  
 

Procedur 

Ejlertsson (2005) beskrev att innan en enkät används till den egentliga undersökningen ska en 

så kallad pilotstudie genomföras för att testa hur enkäten uppfattas och tolkades av 

utomstående personer och för att då eventuellt kunna justera sådant som är svårt att förstå 

eller lätt att missuppfatta. I detta fall tillfrågades en mindre grupp på sex personer och de 

ombads kommentera hur de uppfattade var och en av frågorna. Då inga större frågor eller 

missuppfattningar uppkom i samband med pilotstudien gjordes inga ändringar i enkäten utan 

de kvarstod i samma form även senare vid den verkliga datainsamlingen. 
 

Urvalet i studien var ett icke-slumpmässigt bekvämlighetsurval vilket, enligt Borg och 

Westerlund (2006), är när personer i undersökarens nära omgivning tillfrågas. I detta fall 

bestod urvalet av studenter från olika typer av utbildningar som vid tillfrågningstillfället 

befann sig på undervisning vid Mittuniversitet i Sundsvall. De studenter som tillfrågades var 

de som var närvarande vid de undervisningstillfällen vi fick möjlighet att besöka under vecka 

14 och vecka 15, våren 2014. Vid fem föreläsningstillfällen tillfrågades respektive lärare om 

godkännande att genomföra en enkätundersökning på den aktuella gruppen studenter. Det 

eftersträvades att besöka olika utbildningar för att få ett bredare och mer varierat resultat. De 

utbildningar som besöktes var samhällsvetarprogrammet, kriminologprogrammet, 

sjuksköterskeutbildningen, civilingenjörer i elektroniksystem och civilingenjörer i teknisk 

design. En förklaring till syftet med besöket och enkätundersökningen beskrevs och även 

etiska förhållningar kring frivillighet och det konfidentiella beskrevs innan enkäten delades ut. 

Då en önskvärd mängd enkäter hade samlats in fördes materialet in i det statistikprogrammet 

Statistical Package for the Social Science (SPSS), version 21 för att analyseras. Resultatet 

sammanställdes och redovisades. 
 

Analys 

Via SPSS genomfördes 11 statistiska hypotesprövningar i form av chi-två test, X² . Chi-två är 

ett icke-parametriskt test och Borg och Westerlund (2006) beskrev att Chi-två används vid 

hypotesprövning av nominaldata. Det testet valdes då insamlad data i denna studie var 

nominaldata, det vill säga att variabelvärdena endast kan grupperas, och även för att studiens 

data inte var normalfördelad. α-värdet för denna analys bestäms till 0,05. Lantz (2013) 

beskrev att observerade frekvenser, antalet faktiskt observerade utfall, jämförs med 

förväntade frekvenser för var och en av de möjliga kategorierna. Då de observerade 

frekvenserna skiljer sig signifikant från de förväntade är nollhypotesen inte sann, det vill säga 

att det finns ett samband.  I fall där antalet svarande deltagande var under fem i en kategori 

användes Fisher’s Exact Test.  

 



Frågorna 1-9 på enkäten som användes för datainsamlingen utformades med fem 

svarsalternativ: minskar mycket, minskar något, påverkas inte, ökar något och ökar mycket. 

Korrigeringar av svarsalternativen genomfördes för att kunna analysera och presentera 

insamlad data. Detta gjordes genom att innan de statistiska beräkningarna genomfördes 

dikotomiserades de första två svarsalternativen (minskar mycket och minskar något) ihop till 

samma grupp, uppfattad minskad rädsla. De två sista svarsalternativen (ökar något och ökar 

mycket) lades även de ihop till uppfattad ökad rädsla. Sammanslagningarna genomfördes för 

att det var ett för lågt antal undersökningsdeltagare i varje kategori, när materialet var 

uppdelat i fyra kategorier. Med ett material uppdelat i två kategorier blev det fler antal 

undersökningsdeltagare i varje kategori vilket resulterade i att det blev lättare att genomföra 

de tänkta statistiska beräkningarna då det är svårt att genomföra sådana beräkningar med ett 

för lågt antal undersökningsdeltagare i kategorierna (Pallant, 2010).  

 

Det upptäcktes även att det var ett lågt antal undersökningsdeltagare som valde att besvara 

enkätfrågan med svarsalternativet påverkas inte. Vilket även där medförde svårigheter att med 

hjälp av Chi-två beräkningar analysera materialet på grund av det låga antalet 

undersökningsdeltagare i varje kategori (Pallant, 2010). Det upptäcktes även i efterhand att 

svarsalternativen på enkäten borde ha utformats annorlunda. Vid de statistiska beräkningarna 

framkom problem med att ha graderade svar, från ett till fem, med svarsalternativet påverkas 

inte placerad i mitten av skalan. Svarsalternativen för uppfattad ökad rädsla graderades till 4 

eller 5 poäng på skalan, medan svarsalternativen för uppfattad minskad rädsla graderades till 

1 eller 2 poäng på skalan och svarsalternativet påverkas inte graderades till 3 poäng. Det 

resulterade dock i att svarsalternativet påverkas inte som är ett neutralt svarsalternativ fick 

högre poäng än svarsalternativet för uppfattad minskad rädsla. Svarsalternativet påverkas inte 

borde ha graderats med inga poäng eller uteslutits.  

 

På grund av att det var ett få antal underökningsdeltagare som använt svarsalternativet 

påverkas inte och att det svarsalternativet blev missvisande poängsatt valdes därför att 

utesluta kategorin påverkas inte från de statistiska beräkningarna genom att koda in det 

svarsalternativet som missing. Därför redovisas inte kategorin påverkas inte, men det kunde 

ha undvikits om enkäten hade utformats på ett annorlunda vis och om det hade funnits mer 

förkunskaper vid skapandet av enkäten. 

 

Det var tre stycken enkätfrågor, den tredje, den fjärde och den sjunde, som inte kunde 

analyseras med hjälp av ett chi-två test för att det förväntade och det observerade värdet inte 

var tillräckligt högt på båda sidorna (uppfattad minskad rädsla och uppfattad ökad rädsla). 

Den sista enkätfrågan (är du i allmänhet rädd för att råka ut för något brott?) analyserades 

med hjälp av en separat chi-två beräkning. De två svarsalternativen ja eller nej analyserades 

mot slumpen. Ett t-test genomfördes för att kunna konstatera om det fanns en signifikant 

skillnad gällande medelåldern mellan de undersökta männen och kvinnorna. Ett oberoende t-

test används enligt Borg och Westerlund (2006) för att jämföra medelvärden mellan två olika 

grupper mot varandra. I det här fallet jämfördes medelvärdet av åldern mellan könen. 



 

Etik 

För att kunna genomföra en studie krävs det ofta att det görs ett visst intrång i enskilda 

individers privatliv, vilket kan skapa ett visst etiskt dilemma. För att en studie ska utföras på 

ett etiskt korrekt sätt menade Ejlertsson (2005) att det fanns vissa punkter som bör följas. 

Deltagarna i studien måste informeras om vad syftet med studien är. De måste få information 

om vad den ska användas till och det är viktigt att det framgår att deltagandet är helt frivillig. 

Etiskt sett är det också mycket viktigt att deltagarna själva fattat beslutet att de vill delta, de 

ska inte på något sätt känna sig tvingade eller bli påtryckta att delta, alla deltagare ska själva 

samtycka till en medverkan i studien. 
 

Med utgångspunkt från detta fick undersökningspersonerna tillsammans med enkäten ett 

följebrev där deltagarna informerades om undersökningens syfte, vad studien kommer att 

användas till, vilka som deltar, att deltagandet är frivilligt samt ett tack för deltagandet. 

Följebrevet förklarade också att svaren behandlas konfidentiellt. Enligt Ejlertsson (2005) 

innebar konfidentiell behandling att svaren i enkäten inte kan behandlas anonymt då 

deltagarna inte kommer att vara helt okända för oss som har genomfört studien, däremot 

kommer aldrig undersökningsdeltagarnas identiteter röjas eller missbrukas. Utomstående och 

obehöriga ska inte kunna ta del av deltagarnas personuppgifter och på något sätt kunna 

identifiera deltagarna i studien. Slutligen var också det så kallade nyttjandekravet en viktig 

etisk princip. Det vill säga att den insamlade informationen inte får utnyttjas på något annat 

sätt än vad som angetts i studiens syfte. 
 

Resultat 

Totalt svarade 148 personer på enkätfrågan, är du i allmänhet rädd för att råka ut för något 

brott? Totalt uppfattade 28 undersökningsdeltagare 19% att de i allmänhet var rädda för att 

utsättas för något brott. Totalt uppfattade 120 undersökningsdeltagare 81% att de inte var 

rädda för att i allmänhet utsättas för något brott. I den gruppen som uppfattade rädsla för att i 

allmänhet utsättas för brott var 25 kvinnor (89%) och 3 män (11%). Medan i den grupp som 

inte uppfattade någon rädsla för att i allmänhet utsättas för något brott var 67 kvinnor (56%) 

och 53 män (44%) . Efter ett genomfört chi-två test uppnåddes ett signifikant resultat X² (1, n 

= 148) = 10,801, p = ,001. Kvinnorna uppgav att de i större utsträckning än männen 

uppfattade rädsla för att i allmänhet utsättas för brott.  

 

Riskexponering 

Den första enkätfrågan (hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du skulle bo på en 

plats där du vet att det sker många brott?) uppnådde inte ett signifikant resultat på ett 

genomfört X² test, (Se tabell 1). Den andra enkätfrågan (hur påverkas din rädsla att utsättas för 

brott av att du skulle ha ett jobb som är riskfyllt och utsatt, t.ex. taxichaufför eller 

ordningsvakt?) uppnådde inte ett signifikant resultat på ett genomfört X² test. 

 

 

 



Tabell 1 Resultat av utfört X² test på studerande män och kvinnor gällande deras uppfattade rädsla för att utsättas 

för brott. 

  

Kvinnor 

 

Män 

   

      

Fråga Uppfattad 

minskad 

rädsla 

Uppfattad 

ökad rädsla 

Totalt Uppfattad 

minskad 

rädsla 

Uppfatta

d ökad 

rädsla 

Totalt 

 

X² df p 

          

1. Hur påverkas din rädsla att 

utsättas för brott av att du 

skulle bo på en plats där du 

vet att det sker många brott? 

 

0 83 83 2 45 47 .129* 1 .058 

2. Hur påverkas din rädsla att 

utsättas för brott av att du 

skulle ha ett jobb som är 

riskfyllt och utsatt, t. ex. 

taxichaufför eller 

ordningsvakt? 

 

3 68 71 0 40 40 .552* 1 .188 

3. Hur påverkas din rädsla att 

utsättas för brott av att du 

befinner dig på en 

plats/evenemang där det 

anmäls många brott? 

 

0 70 70 0 34 34    

4. Hur påverkas din rädsla att 

utsättas för brott av att du 

saknar möjlighet att fysiskt 

undkomma eller försvara dig 

i en brottssituation? 

 

0 88 88 0 42 42    

5. Hur påverkas din rädsla att 

utsättas för brott av att du är 

ute på en mörk plats? 

 

0 77 77 2 21 23 6.832 1 .009 

6. Hur påverkas din rädsla att 

utsättas för brott av att du är 

ensam när du är ute på 

natten? 

 

0 83 83 3 23 26 9.848 1 .002 

7. Hur påverkas din rädsla att 

utsättas för brott av att ser en 

risk i att brottet kommer ge 

dig allvarliga fysiska 

konsekvenser? 

 

0 83 83 0 42 42    

8. Hur påverkas din rädsla att 

utsättas för brott av att du ser 

en risk i att brottet kommer 

ge dig allvarliga psykiska 

konsekvenser? 

 

0 76 76 1 33 34 .309* 1 .133 

9. Hur påverkas din rädsla att 

utsättas för brott av att du 

saknar sociala kontakter där 

du kan få hjälp och stöd efter 

att du har blivit utsatt för ett 

brott? 

0 55 55 1 19 20 .267* 1 .095 

          

Not. X² = Chi-två värde. df = frihetsgrader. p = signifikansvärde. * = Fisher värde. 

 



Kontrollförlust 

Den femte enkätfrågan (hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du är ute på en 

mörk plats?) uppnådde ett signifikant resultat på ett genomfört X² test, (Se tabell 1). Av 

undersökningsdeltagarna som angav att scenariot ökade deras uppfattade rädsla var 77 

kvinnor (79%) och män 21 (21%). Det var 2 män som uppfattade att det beskrivna scenariot 

minskade deras uppfattade rädsla. Den sjätte enkätfrågan (hur påverkas din rädsla att utsättas 

för brott av att du är ensam när du är ute på natten?) uppnådde ett signifikant resultat på ett 

genomfört X² test. 83 kvinnor (78%) och män 23 (22%) uppfattade att det beskrivna scenariot 

ökade deras uppfattade rädsla. Det var 3 män som svarade att det beskrivna scenariot 

minskade deras uppfattade rädsla. 

 

Allvarliga konsekvenser 

Den åttonde enkätfrågan (hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du ser en risk i att 

brottet kommer ge dig allvarliga psykiska konsekvenser?) uppnådde inte ett signifikant 

resultat på ett genomfört X² test, (Se tabell 1). Den nionde enkätfrågan (hur påverkas din 

rädsla att utsättas för brott av att du saknar sociala kontakter där du kan få hjälp och stöd efter 

att du har blivit utsatt för ett brott?) uppnådde inte ett signifikant resultat på ett genomfört X² 

test.  

Diskussion 

Genomgående har tidigare forskning visat på att kvinnor uppfattar större rädsla för att utsättas 

för brott än män (Borooah & Carcach, 1997; Chadee & Ying 2013; Carcach & Mukherjee, 

1999; Cops & Pleysier, 2011; Heber, 2007). Syftet med denna uppsats var att undersöka hur 

uppfattningen om rädsla för att utsättas för brott skiljer sig mellan män och kvinnor vilka 

studerar vid Mittuniversitet i Sundsvall. Det undersöktes utifrån fyra frågeställningar, hur 

uppfattar manliga respektive kvinnliga studenter vid Mittuniversitetet rädsla för att bli utsatta 

för brott? Hur uppfattar studerande män och kvinnor vid Mittuniversitetet att situationer som 

kan förknippas med ökad risk för att utsättas för brott påverkar deras rädsla för att utsättas för 

brott? Hur uppfattar studerande män och kvinnor vid Mittuniversitetet att situationer som kan 

förknippas med kontrollförlust för att utsättas för brott påverkar deras rädsla för att utsättas 

för brott? Hur uppfattar studerande män och kvinnor vid Mittuniversitetet att eventuella 

konsekvenser till följd av att bli utsatt för brott skulle påverka deras rädsla för att utsättas för 

brott? Resultatet visade på att kvinnor i allmänhet uppfattade högre rädsla för att utsättas för 

brott än män. Det visade även på flest signifikanta svar vid dimensionen gällande 

kontrollförlust som visade på att kvinnor uppfattade ökad rädsla för att utsättas för brott vid 

ökad kontrollförlust i högre grad än vad män gjorde vid samma fråga.  

 

Resultatdiskussion 

I denna studie uppnåddes ett signifikant resultat på enkätfrågan, är du i allmänhet rädd för att 

råka ut för något brott?, vilken besvarar uppsatsens första frågeställning, hur uppfattar 

manliga respektive kvinnliga studenter vid Mittuniversitetet rädsla för att bli utsatta för brott? 

Det finns en statistiskt bevisad skillnad att kvinnorna i denna studie uppfattar mer rädsla för 

att utsättas för brott i allmänhet än vad männen uppfattade. Tidigare forskning (Borooah & 



Carcach, 1997; Chadee & Ying 2013; Carcach & Mukherjee, 1999; Cops & Pleysier, 2011; 

Heber, 2007) har också funnit att kvinnor uppfattar mer rädsla än männen för att utsättas för 

brott. Goodey (1997) menar att skillnaden mellan mäns och kvinnors rapporterade uppfattning 

för rädsla för brott beror på uppfostran. Då män utifrån detta ogärna uttrycker rädsla, medan 

en flicka lär sig att identifiera sig själv med att bli ett potentiellt offer för specifika brott, som 

våldtäkt. Pojkar får istället från en tidig ålder lära sig att visa en maskulinitet som bygger på 

att de inte känner rädsla. Enligt detta skulle de studier som visar på att män är mindre rädda än 

kvinnor (Borooah & Carcach, 1997; Chadee & Ying 2013; Carcach & Mukherjee, 1999; Cops 

& Pleysier, 2011; Heber, 2007) bara visa det resultatet för att män inte vill och vågar svara 

sanningsenligt med vad de verkligen känner. Det är svårt att spekulera runt detta då det enligt 

Goodey (1997) är flera generationer som har byggt en barriär för männen. Goodey (1997) 

menar att vara orädd är något stereotypiskt manligt, en identitet som grundas under 

barndomen. Det är mycket möjligt att männen rapporterar att de känner mindre rädsla för att 

utsättas för brott omedvetet. Det är inte nödvändigtvis en medveten tanke att inte rapportera 

rädsla, men på grund av uppväxt och normer kan det uppfattas som naturligt. 

 

Det är männen som är mest utsatta för brott, men generellt är det kvinnorna som uppfattar 

mest rädsla (Borooah & Carcach, 1997; Chadee & Ying 2013; Carcach & Mukherjee, 1999; 

Cops & Pleysier, 2011; Heber, 2007). Det finns studier (Ferraro, 1996 & Callanan, 2012) med 

resultat på att media spelar en avgörande roll för att öka personers rädsla för att utsättas för 

brott. Nyhetsrapporteringen gällande brott som männen blir utsatta för kan tendera att få 

mindre utrymme i media, vilket resulterar i att männen inte blir informerade på samma sätt 

om riskerna att bli utsatt för brott, medan kvinnorna får mycket information om hur utsatta 

kvinnor är (Soothill, 2004). 

 

Enkätfrågorna, hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du är ute på en mörk plats 

och hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du är ensam när du är ute på natten?, 

uppnådde även de signifikanta resultat i denna studie. De besvarar uppsatsens tredje 

frågeställning gällande förlust av kontroll. Att kontrollförlust är något som ökar rädslan för att 

utsättas för brott menade även Killias (1990) i sin teoretiska modell. Kvinnorna i studien 

uppfattade mer rädsla än männen för dessa två scenarion. Abrahamson (2006) menar att unga 

kvinnor oftare än män undviker att vistas utomhus ensamma på kvällen/natten. Det är 

vanligare bland kvinnor att ordna alternativa möjligheter till att vistas utomhus ensam, till 

exempel kan de ta följe med flera personer, ta en taxi eller sova över hos personer för att 

säkrare kunna ta sig hem nästa dag. Det kan vara ett sätt att inte uppfatta kontrollförlust. 

Våldtäkt är ett av de brotten som kvinnor generellt uppfattar störst rädsla för att utsättas för 

(Ferraro, 1996). Det kan vara så att kvinnor ser mörka utomhusmiljöer på kvällen/natten som 

platser där de skulle vara mest sårbara för en eventuell våldtäkt, att det är något som minskar 

deras kontroll och vidare ökar deras rädsla för att utsättas för brott. 

 

Signifikanta resultat i denna studie visade på att kvinnor uppfattade mer rädsla mer av 

kontrollförlust än vad männens rädsla gjorde. Det resultatet kvinnorna visade i denna studie 

överensstämmer med den teoretiska modell som denna uppsats bygger på som menar att 



kontrollförlust ökar rädslan för att utsättas för brott (Killias, 1990) En förklaring till det 

resultatet kan vara att utifrån Stanko och Hobdell (1993) studie är kvinnor generellt fysiskt 

svagare än män, vilket medför att kvinnor blir mer sårbara vid en eventuell våldsam situation. 

Kvinnors fysiska sårbarhet kan öka deras uppfattade rädsla för att utsättas för brott i 

situationer där de till exempel uppfattar att det kan vara svårare att snabbt få hjälp i form av 

polis och sjukvård. Även Skogan och Maxfield  (1981) menar på att kvinnor är i ett fysiskt 

underläge mot män och vilket gör dem sårbara vid ett eventuellt brottstillfälle. Då detta är 

något som kvinnor är medvetna om kan det skapa en rädsla för att en sådan situation ska 

uppstå där de inte har kontroll och exempelvis saknar möjlighet att fly eller försvara sig. Då 

rädsla för brott även rapporteras som hög bland äldre personer (Skogan & Maxfield, 1981 & 

Killias 1990) och även den gruppen i samhället är fysiskt sårbara och underlägsna i 

förhållande till den typiska gärningsmannen stärker det resonemanget kring kontrollförlustens 

påverkan på rädsla för att utsättas för brott. 

 

I denna studie gick det således att se en signifikant skillnad mellan män och kvinnor i resultat 

på frågeställningarna, hur uppfattar manliga respektive kvinnliga studenter vid 

Mittuniversitetet rädsla för att bli utsatta för brott? Hur uppfattar studerande män och kvinnor 

vid Mittuniversitetet att situationer som kan förknippas med kontrollförlust för att utsättas 

för brott påverkar deras rädsla för att utsättas för brott? Dessa resultat visade att kvinnor i 

allmänhet var signifikant mer rädda och att kontroll förlust signifikant påverkade kvinnor mer 

än män. Gällande de övriga två frågeställningarna hur uppfattar studerande män och kvinnor 

vid Mittuniversitetet att situationer som kan förknippas med ökad risk för att utsättas för brott 

påverkar deras rädsla för att utsättas för brott? Hur uppfattar studerande män och kvinnor vid 

Mittuniversitetet att eventuella konsekvenser till följd av att bli utsatt för brott skulle påverka 

deras rädsla för att utsättas för brott? gick det inte att se någon signifikant skillnad mellan 

könen. Det fanns således en signifikant skillnad mellan mäns och kvinnors påverkan av 

Killias (1990) dimension gällande kontroll förlust, men ingen signifikant könsskillnad 

gällande de två dimensionerna ökad risk och upplevelse av konsekvenser. 

 

Killias (1990) menar dock att rädsla för brott påverkas av flera dimensioner och inte bara utav 

en av de tre dimensioner. Det är när alla tre dimensionerna är uppfyllda som en person 

uppfattar rädsla. Det är flera komponenter som måste påverkas, både något fysiskt, den 

aktuella situationen och den möjliga framtiden. Det leder till att det troligen inte skulle räcka 

med att en kvinna fick bättre möjligheter att försvara sig, kvinnan skulle fortsätta uppfatta 

rädsla om hon samtidigt uppfattade det som att hon befann sig i ett riskfyllt område och att 

konsekvenserna för att utsättas för ett eventuellt brott skulle bli allvarliga.  

 

Metoddiskussion 

I denna studie ingick elva enkätfrågor som användes för att besvara syfte och frågeställningar, 

av dessa elva enkätfrågor var det bara tre stycken som uppnådde signifikanta resultat trots att 

tidigare forskning (Brunton-Smith & Sturgis, 2011; Callanan & Teasdale, 2009; Cook & Fox, 

2012; Cops & Pleysier, 2010; Cossman & Rader, 2011; Fisher & Nasar, 1995; Fitzgerald, 

2008; Hilinski, 2007; Jacksson, 2009; Larsson, 2009; Lane & Meeker, 2003; Lewis & 

Maxfield, 1980; Maxfield, 1984; Moore & Shepherd, 2007; O'Mahony & Quinn, 1999; 



Skogan, 1987; Snedker, 2012; Stiles et al. 2003; Vilalta, 2012;) tydde på att fler frågor skulle 

göra det. Det kan eventuellt berott på att andra studier har använt andra analytiska tester eller 

att de har använt andra typer av instrument och att det skiljer sig från vårat då vi skapat vårat 

eget instrument och utgått från det. Det var väldigt få personer som angav att deras rädsla 

minskade vid de angivna scenariorna, och även få som angav att deras uppfattade rädsla inte 

påverkades, det gick då att se att de allra flesta personerna i denna studie angav att de 

uppfattade att deras rädsla ökade vid de angivna scenariorna. Det försvårade genomförandet 

av analyserna och hade en stor påverkan på att resultatet blev signifikant eller inte. 

 

Metoden i denna studie innehåller eventuella begränsningar som kan ha påverkat resultatet i 

studien. Om ett högre deltagarantal hade använts i studien skulle resultatet ha blivit starkare, 

då ett högt deltagarantal ökar sannolikheten för att resultatet ska anses vara trovärdigt, även 

om ett deltagarantal över hundra anses ge ett säkert resultat (Pallant, 2013). Det kan även 

diskuteras hur resultatet skulle kunnat se ut om det varit ett högre antal män i denna studie. Ett 

högre deltagarantal skulle även eventuellt ha bidragit med en jämnare könsfördelning, om fler 

personer hade tillfrågats hade således fler män kunna inkluderats i studien. I den genomförda 

studien var könsfördelningen ojämn då 62.2% var kvinnor och 37.8% var män. En bidragande 

orsak till detta kan vara att en större andel kvinnor än män studerar vid universitet och 

högskolor (Statistiska centralbyrån, 2014) vilket gjorde att det fanns fler kvinnor att tillgå vid 

datainsamlingen. För att undvika den ojämna könsfördelning kunde ett mer aktivt uppletande 

av män till studien gjorts, då denna sneda fördelning kan ha haft en viss påverkan på resultatet 

i studien. Resultatet i studien visade på att kvinnorna uppfattade mer rädsla än männen, vilket 

även tidigare studier visat på (Borooah & Carcach, 1997; Chadee & Ying 2013; Carcach & 

Mukherjee, 1999; Cops & Pleysier, 2011; Heber, 2007) men på grund av snedfördelning kan 

resultatet ses som något osäkert. Av de sammanlagt 148 insamlade enkäterna i denna studie 

upptäcktes bortfall vid sammanlagt tio enskilda enkätfrågor. Det uppfattades inte som ett stort 

bortfall och antogs inte ha haft någon större påverkan på det totala resultatet. Det som kunde 

ha genomförts för att minska det interna bortfallet var att göra enkäten lättare att besvara. 

Ejlertsson (2005) menar att enkäter måste vara tydliga och lättbegripliga, men då 

enkätfrågorna var hypotetiska i denna enkät kan de ha uppfattats som något svåra att tolka. 

 

En annan faktor som påverkade deltagarantalet var tidsramen och resurserna som denna studie 

innefattades utav. Deltagarantalet begränsades på grund utav att det tidsmässigt och 

resursmässigt inte var möjligt att bearbeta flera hundra enkäter. Tid och resurser påverkade 

även utformningen av enkäten, då det var av vikt att tidsramen upprätthölls. Vilket till 

exempel innebar att en grundlig pilotstudie inte kunde genomföras, vilket i sin tur leder till en 

osäker validitet och reliabilitet. Validiteten för enkäten som har använts i denna studie kan ha 

påverkats av många olika faktorer, till exempel att enkäten bygger på en teoretisk modell, 

utformningen av enkätfrågorna och svarsalternativen. Utformningen av enkäten är något som 

har påverkat resultatet, då enkäten är det instrument som har använts för att samla in data. 

Deltagare kan tolka ett ord eller begrepp i en fråga på olika vis, då kan frågan få olika 

innebörd och deltagarna svara således inte på samma företeelse. Detta påverkar validiteten då 

enkäten inte mätt samman fenomen (Jacobsen, 2007). Denna studies syfte byggde på Killias 

(1990) teoretiska modell om rädsla för brott, då inget tidigare instrument för att mäta detta 



hittades var ett nytt tvunget att skapas. Enkäten utformades utifrån Killias (1990) dimensioner 

och vad som ansågs vara passande frågor för att fånga upp dessa dimensioner. Det finns dock 

många olika sätt att tolka både den teoretiska modellen och de exempel som Killias (1990) 

gav på hur detta skulle mätas, vilket resulterar i att detta instrument bara är en variant av en 

tolkning av Killias (1990) teoretiska modell.  

 

Det finns många sätt som enkätfrågorna kan ha påverkat resultatet i denna studie. Den 

språkliga formuleringen av frågorna kan ha påverkat hur en undersökningsdeltagare uppfattar 

frågan eller om frågan är dåligt formulerad och undersökningsdeltagaren inte förstår frågan 

eller uppfattar den felaktigt. Enkätfrågorna var hypotetiska frågor som beskrev olika 

situationer som undersökningsdeltagaren skulle ta ställning till. Jacobsen (2007) menar att 

antaganden och förutfattade meningar är ett resultat av en livslång socialisering där vi lär oss 

betrakta världen på olika sätt. Det finns därför många faktorer som kan ha påverkat en 

undersökningsdeltagare att besvara en viss beskriven situation på ett visst sätt, bland annat, 

tidigare erfarenheter, eventuell tidigare viktimisering och närståendes upplevelser.  Efter 

genomförd datainsamling upptäcktes problem med svarsalternativet påverkas inte, då denna 

kategori placerades i mitten av svarsskalan på enkäten vilket medförde att det 

svarsalternativet som var neutralt fick högre poäng än vad kategorin uppfattad minskad rädsla 

erhöll. Antal undersökningsdeltagare som använde svarsalternativet påverkas inte var lågt, 

vilket resulterade i att det blev svårigheter med att genomföra statistiska beräkningar (Pallant, 

2010). I och med dessa problem med kategorin påverkas inte valdes den bort. När data 

presenterades i studien framkommer det bara beräkningar på de undersökningsdeltagare som 

uppfattade minskad rädsla och de som uppfattade ökad rädsla vid de beskrivna situationerna i 

enkäten. De undersökningsdeltagarna som besvarade någon enkätfråga med svarsalternativet 

påverkas inte redovisas inte i studien vilket medför att inte alla åsikter framkommer. Att den 

grupp deltagare som svarade att deras rädsla inte påverkades vid det angivna scenariot valdes 

att inte analyseras gav till viss del ett felaktigt resultat i studien då uppfattningen att inte 

påverkas av en situation också är ett svar på studiens syfte, hur studenterna uppfattade att de 

påverkades. Därför kan det ses som att syftet inte fullt ut besvaras. Det är en brist som 

önskvärt skulle ha åtgärdats redan i det stadium då enkäten för studien utformades, men på 

grund utav bristande förkunskaper upptäcktes problemet först efter åt.  

 

För att testa enkäten innan insamlingen utfördes en pilotstudie, vilket Ejlertsson (2005) 

beskriver är ett bra underlag för att se hur enkäten tolkas och uppfattas av den tänkta 

målgruppen. Pågrund av brist på resurser och framför allt tid var dock pilotstudien för denna 

studie liten och gruppen som tillfrågades var inte studenter utan en grupp som för tillfället var 

mer tillgängliga. Av det kan slutsatsen dras att en mer omfattande pilotstudie skulle ha kunnat 

bidra med en starkare enkät. En grundligare pilotstudie hade kunnat säkerställa reliabiliteten 

och validiteten på ett helt annat sätt. Eftersom denna studie inte har använt en redan testad 

enkät med bevisad reliabilitet och validitet kan slutsatser om den använda enkätens reliabilitet 

och validitet inte dras. Det som skulle behövas för att med säkerhet kunna genomföra ett 

uttalande om reliabiliteten och validiteten är studier som undersökte reliabiliteten och 

validiteten på enkäten som användes i denna studie. 

 



Slutsats  

Resultaten i denna studie tyder på att de undersökta kvinnorna uppfattade mer rädsla än 

männen för att utsättas för brott, vilket även stöds i tidigare forskning (Borooah & Carcach, 

1997; Chadee & Ying 2013; Carcach & Mukherjee, 1999). Slutsatsen av denna studie är att 

liknande studier bör genomföras, fast då med reliabla och validerade instrument samt i större 

omfattning, det för att undersöka om till exempel en annan undersökningspopulation skulle 

svara annorlunda. Rädsla för brott är ett stort område att undersöka och det behöver utforskas 

vidare för att i framtiden eventuellt med hjälp av mer kunskap inom området kunna minska 

personers rädsla för brott till den grad att rädsla för att utsättas för brott inte längre styr livet, 

vilket enligt Sarnecki (2009) kan vara en konsekvens av att uppfatta rädsla för brott. 

 

Antal ord: 10151 
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Appendix 1 

 
Till Dig som är student på Mittuniversitetet! 

Forskning visar på att rädsla för att utsättas för brott påverkas av olika faktorer. Vi är två kriminologstudenter 

som är intresserade av att undersöka uppfattningar om rädslor för brott. Syftet är att undersöka hur uppfattningen 

om rädsla för att utsättas för brott skiljer sig mellan manliga och kvinnliga studenter på Mittuniversitetet i 

Sundsvall.  

 

Du är slumpmässigt utvald att delta i denna enkät och din medverkan är naturligtvis helt frivillig, men vi skulle 

uppskatta om du skulle vilja delta. Dina svar i denna enkät kommer att behandlas konfidentiellt, vilket innebär 

att ingen utomstående kommer att kunna koppla dina svar till dig. Svaren kommer endast användas till statistiska 

ändamål för vår C-uppsats och inga andra undersökningar. 

 

Deltagandet tar cirka 5 minuter. Välj endast ett svarsalternativ per fråga. 

 

 

Hur gammal är du?  ______________ År 

 

Kön:  Man  Kvinna  

 

1. Hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du skulle bo på en plats där du vet att  

det sker många brott?  

 

                                                                       
Minskar         Minskar          Påverkas                        Ökar     Ökar  

Mycket     Något                           Inte                  Något Mycket 

 

2. Hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du skulle ha ett jobb som är riskfyllt och 

utsatt, t.ex. taxichaufför eller ordningsvakt? 

 

                                                                       
Minskar         Minskar          Påverkas                        Ökar     Ökar  

Mycket     Något                           Inte                  Något Mycket 

 

3. Hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du befinner dig på en plats/evenemang där det 

anmäls många brott?  

 

                                                                       
Minskar         Minskar          Påverkas                        Ökar     Ökar  

Mycket     Något                           Inte                  Något Mycket 

 

 

4. Hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du saknar möjlighet att fysiskt undkomma 

eller försvara dig i en brottssituation? 

 

                                                                    
Minskar         Minskar          Påverkas                        Ökar     Ökar  

Mycket     Något                           Inte                  Något Mycket 



 

5. Hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du är på en mörk plats? 

 

                                                                       
Minskar         Minskar          Påverkas                        Ökar     Ökar  

Mycket     Något                           Inte                  Något Mycket 

 

6. Hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du är ensam när du är ute på natten? 

 

                                                                    
Minskar         Minskar          Påverkas                        Ökar     Ökar  

Mycket     Något                           Inte                  Något Mycket 

 

 

7. Hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du ser en risk i att brottet kommer ge dig 

allvarliga fysiska konsekvenser? 

 

                                                                    
Minskar         Minskar          Påverkas                        Ökar     Ökar  

Mycket     Något                           Inte                  Något Mycket 

 

 

8. Hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du ser en risk i att brottet kommer ge dig 

allvarliga psykiska konsekvenser? 

 

                                                                    
Minskar         Minskar          Påverkas                        Ökar     Ökar  

Mycket     Något                           Inte                  Något Mycket 

 

 

9. Hur påverkas din rädsla att utsättas för brott av att du saknar sociala kontakter där du kan få 

hjälp och stöd efter att du blivit utsatt för ett brott? 

 

                                                                    
Minskar         Minskar          Påverkas                        Ökar     Ökar  

Mycket     Något                           Inte                  Något Mycket 

 

 

10. Vad av detta beskriver bäst vad som påverkar/ökar din rädsla för att utsättas för brott? 

 

Situationen/platsen du befinner dig i/på   

Om du saknar möjlighet att skydda dig   

De konsekvenser brottet skulle få för dig   

Inget påverkar    

 

11. Är du i allmänhet rädd för att råka ut för något brott?  

 

Ja  Nej          



Stort tack för din medverkan! 

Frågor gällande undersökningen maila: Kajsa Nyström, kany1103@student.miun.se 

Frågor gällande utsatthet för brott ring: Brottsofferjouren, 010-568 00 87 

 

 

 

 

 


