
 

 

  



 

 

Skillnader mellan män och kvinnors anmälningsbenägenhet av brott 

 

 

Sammanfattning 

 

Denna studie undersökte om det finns könsskillnader angående vad man 

anger som anledning till att inte anmäla brott.  Studien gjordes med 

webbenkäter och totalt deltog 265 individer, n=108 (40,8%) män och 

n= 157 (59,2%) kvinnor. Åldersfördelningen var 18 till 78 år (m= 30,5, 

SD= 11,4). Signifikant fler kvinnor än män anmälde inte misshandel för 

att de skämdes, på grund av negativa reaktioner och för att de inte vill 

se sig själva som brottsoffer.  Signifikant fler kvinnor än män anmälde 

inte hot för att de skämdes. Slutsatsen är att det finns anledningar som 

skiljer sig åt för män och kvinnor varför de inte väljer att anmäla olika 

brott.  
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Differences between men and woman and why they choose not to report crime  

 

Abstract 

This study examined if there are any gender difference between men 

and women regarding why they choose not to report a crime. A total of 

265 individuals participated in an online survey, of which n= 108 

(40.8%) were men, and n=157 (59.2%) were women. The age 

distribution was 18 to 78 years (m=30.5, SD=11.4). Significantly more 

women than men did not report abuse because they felt ashamed, 

worried of negative reactions, and they did not want to see themselves 

as victims. Significantly more women than men did not report threats 

because they felt ashamed. The conclusion is that there are different 

reasons as to why men and women choose not to report a crime. 
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Potentiella anledningar till varför brottsoffer inte anmäler brott till polisen 

Det finns många individer som blir utsatta för brott men långt från alla anmäler det till polisen 

(Wong & Van De Schoot, 2012). Detta innebär att många brott inte kommer till polisens 

kännedom, vilket bidrar till den dolda brottsligheten i Sverige. Att studera varför brottsoffer 

inte väljer att anmäla till polisen är viktigt eftersom studier om anmälningsbenägenhet kan ge 

ökad kunskap om den verkliga brottsligheten. Det kan även ge information till framförallt 

polisen som är nödvändig för deras arbete med att utreda och bekämpa brottslighet 

(Brottsförebyggande rådet, 2008a). Det är även viktigt att få brottsoffer att anmäla brott till 

polisen i större utsträckning eftersom det kan vara brottsförebyggande. Om gärningspersoner 

vet om att det är en risk att brottet de utför kommer att bli anmält kan det avskräcka dem från 

att begå brott (Sheu & Chiu, 2010). Även brottsoffret kan vinna på att anmäla brottet till 

polisen genom att de kan få hjälp och stöd med sin utsatthet både ekonomiskt, juridiskt och 

med fysisk/ psykisk vård (Brottsförebyggande rådet, 2008a). Forskning har visat att kvinnor 

tenderar att anmäla mer än män i alla brottskategorier (Kaukinen, 2002b; Kaukinen, 2004). 

Det har dock inte kunnat visa på några märkbara könsskillnader i de anledningar som de anger 

varför de inte valde att anmäla brott. Endast några anledningar skiljde sig signifikant åt mellan 

könen (Brottsförebyggande rådet, 2008a). Därmed ämnar denna studie undersöka om det 

finns skillnader mellan män och kvinnor i de potentiella anledningar som män och kvinnor 

anger varför de inte väljer att anmäla olika brott.  

Anmälningsbenägenheten i relation till ekonomisk ersättning 

Tidigare forskning har visat att ekonomisk ersättning kan vara avgörande när brottsoffer 

väljer att inte anmäla till polisen. Om brottsoffer inte tror att de får ekonomisk ersättning för 

brottet kan det vara en anledning varför brottet inte anmäls. I tidigare forskning har det inte 

framkommit om det kan finnas skillnader mellan män och kvinnor i denna anledning 

(Brottsförebyggande rådet, 2008a; Brottsförebyggande rådet, 2016; Kääriäinen & Sirén, 2011; 

Sheu & Chiu, 2012; Skogan; 1984; Wong & Van De Schoot, 2012). Förutom i en studie som 

indikerar på att kvinnor anmälde egendomsbrott i mindre utsträckning än män om de ansåg att 

de inte kunde få ekonomisk ersättning (Sheu & Chiu, 2012). Ett teoretiskt perspektiv som 

tidigare forskning har använt för att försöka förklara varför brottsoffer inte väljer att anmäla 

brott är från teorin rationella val. Utifrån teorin är det möjligt att ekonomisk ersättning kan 

vara en potentiell anledning varför brottsoffer inte väljer att anmäla brott. Antagandet från 

teorin är att brottsoffret överväger de förväntade fördelarna och riskerna med att anmäla 

brottet (Felson, Messner, Hoskin & Deane, 2002; Greenberg & Beach, 2004; Kääriäinen & 

Sirén, 2011; Sheu & Chiu, 2012; Skogan, 1984; Wong & Van De Schoot, 2012). När 
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brottsoffret inte väljer att anmäla till polisen är när de förväntade och potentiella riskerna är 

högre än fördelarna (Greenberg & Beach, 2004). Rationalitet hos brottsoffret kan variera 

eftersom en anmälan kan ske under emotionella och stressfulla förutsättningar. Dessa forskare 

hävdar att det är ett sätt att förstå anmälningsbenägenheten genom att den grundar sig på 

rationella val och vad brottsoffret anser är bäst för den själv (Felson m.fl., 2002; Sheu & Chiu, 

2012). Enligt denna teori anmäls inte egendomsbrott i lika stor utsträckning om värdet är lågt 

för de förlorande värdesakerna eftersom brottsoffer inte blir lika motiverade och de 

förväntade fördelarna är inte lika stora (Greenberg & Beach, 2004). Detta är i linje med 

tidigare forskning som har visat att brottsoffren ansåg att det inte var någon ide att anmäla om 

de inte fick ut tillräckligt hög summa från försäkringen som täckte upp för de förlorade 

värdesakerna (Brottsförebyggande rådet, 2008; Brottsförebyggande rådet, 2016; Sheu & Chiu, 

2012).  

Anmälningsbenägenheten i relation till brottets allvarlighetsgrad 

Tidigare forskning har visat att det är faktorer som är relaterade till brottshändelsen, som 

allvarlighetsgraden, som kan förklara mest varför brottsoffer inte anmäler brott. Därmed kan 

allvarlighetsgraden på brottet vara en potentiell anledning varför brottsoffer inte väljer att 

anmäla brott. Det har inte framkommit om det finns skillnader mellan män och kvinnor hur de 

uppfattar brottets allvarlighetsgrad (Bennett & Wiegand, 1994; Brottsförebyggande rådet, 

2016; Hart & Colavito, 2011; Ranpurwala, Berg & Castell, 2016; Ruback, Gupta & Kohli, 

2004; Skogan, 1976; Skogan, 1984; Tarling & Morris, 2010). Skogan (1976) har presenterat 

olika prediktorer som kan avgöra huruvida allvarligt brottet uppfattas vara. Detta kan 

sammanfattas med att ju större förlust, skada, hot och otrygghet som brottshändelsen 

genererar i, dess mer sannolikt är det att brottet anmäls till polisen (Skogan, 1976). Brottets 

allvarlighetsgrad påverkade anmälningsbenägenheten genom att individer upplevde att 

polisen inte kunde göra någonting med anmälan om brottet inte var allvarligt nog (Meyer, 

2016; Skogan, 1976). Liknande resultat från nationella trygghetsundersökningen 2015 visade 

att 17% av brottsoffren valde att inte anmäla eftersom de ansåg att brottet var för obetydligt 

(Brottsförebyggande rådet, 2016). Andra studier visade att ju mindre allvarligt brottet ansågs 

vara ur brottsoffrets perspektiv dess mindre benägna var de att anmäla brottet (Hart & 

Colavito, 2011; Ruback m.fl., 2004; Thompson, Sitterle, Clay & Kingree, 2007). Detta kan 

bero på att de inte var medvetna om att de blivit utsatt för ett brott (Hart & Colavito, 2011; 

Ruback m.fl., 2004; Thompson m.fl., 2007). I enlighet med Skogans (1976) prediktor om 

skada har studier visat att ju allvarligare skador brottsoffret hade fått i samband med fysiskt 

våld dess allvarligare uppfattades brottet, vilket ökade anmälningsbenägenheten 
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(Brottsförebyggande rådet, 2008a; Ranpurwala m.fl., 2016; Wong & Christmann, 2008). En 

annan studie som hade mätt vad som påverkade brottsoffers anmälningsbenägenhet över tid 

visade att brottets allvarlighetsgrad fortfarande var den anledningen som flest brottsoffer 

uppgav till varför de inte valde att anmäla (Tarling & Morris, 2010). 

Det finns forskning som tyder på motsatsen att brott som tenderar att vara mindre 

allvarliga var lättare att anmäla för att de inte involverade fysiska skador. Misshandel och 

sexuella övergrepp anmäldes i mindre utsträckning eftersom brottsoffren trodde att deras 

anmälan inte skulle få en fällande dom (Sheu & Chiu, 2012). 

Anmälningsbenägenheten i relation till förtroende för att polisen kan lösa brottet 

Tidigare forskning har visat på motstridiga resultat om bristande förtroende för att polisen kan 

lösa brottet kan vara en potentiell anledning varför brottsoffer väljer att inte anmäla. Det har 

inte framkommit om det finns skillnader mellan män och kvinnor i denna anledning (Ayodele 

& Aderinto, 2014; Kääriäinen & Sirén, 2011; Torrente, Gallo & Oltra, 2016). 

Förtroende för polisen är baserat på olika förväntningar som individer har till polisen. 

Förväntningar kan handla om hur mycket individer tror och förlitar sig på att polisen kan 

skydda och tjäna dem. Individers förtroende för polisen kan påverkas av hur effektivt polisen 

är på att lösa brott. Detta innebär att när individer observerar att polisen löser brott genom att 

ta fast gärningspersoner och ställa dem inför rätta höjer det förtroendet för polisen. 

Förtroendet kan även påverkas av hur polisen använder makt som individer förlitar sig på att 

dem gör på ett etiskt och rättvist sätt. Om polisen missbrukar makten och inte använder den 

effektivt och korrekt kan förtroendet minska (Kääriäinen & Sirén 2011; Meyer, 2016; Steven, 

1998). Det finns forskning enligt en studie som har visat att polisens effektivitet att lösa 

brottet spelar en motiverande roll i brottsoffers anmälningsbenägenhet (Torrente m.fl., 2016). 

Medan en annan studies resultat visade att det inte fanns något stöd för att förtroende till 

polisen har en effekt på anmälningsbenägenheten (Kääriäinen & Sirén, 2011). Trots 

motstridiga resultat finner studier att det kan vara rimligt att tro att brottsoffer inte väljer att 

anmäla om de inte förlitar sig att polisen effektivt kan lösa brott (Kääriäinen & Sirén, 2011; 

Meyer, 2016). Enligt en rapport från brottsförebyggande rådet (2008a) visade resultatet att en 

liten andel av deltagarna angav att de avstod från att anmäla på grund av bristande förtroende 

för polisen. Deltagarna angav i större utsträckning att de avstod från att anmäla på grund av 

att de ansåg att polisen inte kunde göra något. Detta ska enligt rapporten inte förväxlas med 

förtroende för att polisen kan lösa brottet utan att det grundar sig i verklighetsförankring och 

realism över att brottet inte går att lösa (Brottsförebyggande rådet, 2008a) 
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Anmälningsbenägenheten i relation om individen känner skam över att ha blivit utsatt 

för brott. 

Att känna skam över att blivit utsatt för ett brott kan vara en potentiell anledning varför 

brottsoffer inte väljer att anmäla brottet. Det har inte framkommit om det finns skillnader 

mellan män och kvinnor i anmälningsbenägenheten huruvida de upplevde skam över sin 

utsatthet (Felson m.fl., 2002; Maddox, Lee & Barker, 2011). Enligt teoretiska perspektivet 

rationella val, kan skammen över att ha blivit utsatt för ett brott vara en nackdel som 

överväger fördelarna med att anmäla brottet. Skam kan vara en möjlig förklaring varför vissa 

brottsoffer väljer att inte anmäla brott, för att de inte vill att andra ska veta om deras utsatthet. 

Brottsoffret kan vara bekymrad över situationen och känna sig förlägen och tänka på sin 

status (Felson m.fl., 2002). En studie menade att skam är associerat med självanklagelse, 

sårbarhet, vanära, misslyckande och känslan att vara otillräcklig. Brottsoffren i studien 

skämdes över sin utsatthet och upplevde att de hade gjort någonting fel. Både män och 

kvinnor skämdes över att ha blivit utsatta för sexualbrott och skammen bidrog till att de inte 

ville anmäla brottet (Weiss, 2010). En liknande studie baserad på kvinnor visade att många 

kvinnor inte anmälde sexualbrott och misshandel för att de skämdes över sin utsatthet och de 

ville inte att andra skulle veta om att de blivit utsatt (Thompson m.fl., 2007). Detta är i linje 

med en annan studie som visade att män skämdes för sin utsatthet av misshandel, vilket 

gjorde det svårt för dem att anmäla brottet (Burcar & Åkerström, 2009). 

Anmälningsbenägenheten i relation till om den brottsutsatta ser sig själv som brottsoffer 

En annan potentiell anledning varför brottsoffer inte anmäler brott kan vara om den 

brottsutsatta ser sig själv som brottsoffer. Även om det finns få studier som undersökt denna 

anledning finns det antaganden att tro att synen på sig själv som brottsoffer kan förklara 

varför brottsoffer inte väljer att anmäla brott. Ett antagande baserat på teorin om idealiska 

offret och tidigare forskning kan vara att brottsoffer inte väljer att anmäla brott om de inte får 

legitim status och inte blir accepterad som offer. Utifrån detta kan det antas att män har 

svårare att få legitim status och bli accepterade som brottsoffer än kvinnor (Christie, 2001; 

Burcar, 2005; Burcar & Åkerström, 2009; Meyer, 2016; Senter & Caldwell, 2004; Van Wijk, 

2013; Weiss, 2010). 

Synen på sig själv som brottsoffer kan förstås genom teorin om idealiska offret som 

handlar om vilka föreställningar som finns till begreppet offer och kan påverka hur individer 

uppfattar och bemöter brottsoffer. Teorin om idealiska offret menar för att bli accepterad som 

ett offer och få legitim status måste idealiska offret nå upp till särskilda attribut. Offret ska 

vara svag eller sårbar gentemot en ond, starkare och större gärningsperson som även ska vara 
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okänd för brottsoffret. Offret ska även inte kunna bli beskylld för brottshändelsen. Offret 

måste kunna hävda sin rätt att ses som ett brottsoffer och övertyga andra individer att han eller 

hon har legitimitet till att få brottsoffer status. Män lever oftast inte upp till dessa 

föreställningar och blir icke idealiskt offer. Män som blivit utsatta för brott får sällan 

offerstatus för män anses vara starka och osårbara, vilket kan innebära att det inte anses vara 

manligt att vara ett brottsoffer. De föreställningar som kan finnas på männen kan göra det 

svårt för dem att erkänna deras offerskap för de är rädda för att inte bli betrodda (Christie, 

2001; Van Wijk, 2013). Teorin om idealiska offret kan kopplas ihop med vad tidigare 

forskning säger (Brottsförebyggande rådet, 2008a; Burcar, 2005; Burcar & Åkerström, 2009; 

Weiss, 2010). Det har framkommit att det finns skillnader mellan män och kvinnor varför de 

inte valde att anmäla våldsbrott. Dessa skillnader kan till viss del förklaras genom att män och 

kvinnor ser sig själva som brottsoffer på olika sätt (Brottsförebyggande rådet, 2008a). I en 

studie uppgav manliga brottsoffer att de inte valde att anmäla våldsbrott för att de ansåg att 

det var i deras “natur” att vara med om våldsbrott. De visste även att de kunde bli beskyllda 

för brottet och inte få legitim status som brottsoffer (Burcar, 2015). Studier har visat att män 

inte vill identifiera sig som brottsoffer eftersom begreppet offer kopplas ihop med svaghet och 

maktlöshet. Detta går emot deras mansroll som är baserad på sociala normer och kulturella 

ideologier som är allmänt vedertagna av samhället. Detta kan vara en anledning varför de inte 

valde att anmäla till polisen eller begränsar dem att göra en anmälan (Burcar & Åkerström, 

2009; Weiss, 2010). Vissa studier strider mot teoretiska perspektivet om kvinnor som 

idealiska offer och män som icke-idealiska offer. Kvinnor som har blivit misshandlade av sina 

män hade svårare att bli accepterade som brottsoffer och dessa kvinnor upplevde att de fick 

kämpa för att bli betrodda och få offerstatus (Meyer, 2016; Senter & Caldwell, 2004).   

Anmälningsbenägenheten i relation till negativa reaktioner från brottsoffrets sociala 

omgivning 

Ytterligare potentiell anledning varför brottsoffer inte väljer att anmäla kan vara reaktioner de 

får av sin sociala omgivning. Studier har visat att negativa reaktioner från brottsoffrets sociala 

omgivning kan vara en anledning varför brottsoffer inte väljer att anmäla ett brott (Burcar & 

Åkerström, 2009; Flinck, Åstedt-Kurki & Paavilainen, 2008; Goudriaan, Wittebrood & 

Nieuwbeerta, 2005; Greenberg, Ruback & Westcott, 1982; Morgan & Wells, 2016; Weiss, 

2010). Studier har visat skillnader mellan män och kvinnor genom att kvinnor som har blivit 

utsatta för brott söker stöd från familj och vänner. Till skillnad från männen som kontaktade 

polisen om de ville ha hjälp med sin utsatthet (Kaukinen, 2002a; Kaukinen, 2002b). Studier 

om manliga brottsoffer som har blivit utsatta för misshandel av sin partner visade dock att 
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männen blev påverkade av reaktioner från sin sociala omgivning. Anhöriga till männen 

uppmanade dem att inte anmäla brottet för att de ansåg att männen skulle bevisa deras 

manlighet (Flinck m.fl., 2008; Morgan & Wells, 2016). Både män och kvinnor upplevde att 

de inte blev betrodda av sin sociala omgivning när de hade blivit misshandlade av sin partner 

(Flinck m.fl., 2008; Meyer, 2016; Morgan & Wells, 2016). För kvinnor berodde detta på att 

de gick tillbaka till sin man och därmed togs inte brottet på allvar (Meyer, 2016). Kvinnor i en 

studie som blivit utsatta för sexualbrott ville inte anmäla eftersom detta skulle bidra till att 

deras omgivning skulle få veta om deras utsatthet. De var rädda för vad andra individer skulle 

tycka och att deras rykte kunde bli förstört (Weiss, 2010). 

Studier betonar vikten av reaktioner som brottsoffret får av sin sociala omgivning 

(Greenberg m.fl., 1982; Kaukinen, 2002a). Eftersom studier har visat att det är vanligt att 

brottsoffer rådfrågar sin sociala omgivning innan de bestämmer sig om de ska anmäla brottet 

(Goudriaan m.fl., 2005; Kaukinen, 2002a; Ruback m.fl., 2004). Det har även påvisats att 

brottsoffer ofta följer råd och blir påverkade av reaktioner som de får av sin sociala 

omgivning (Ruback m.fl., 2004). Detta kan indikera på att negativa reaktioner som brottsoffer 

får av sin sociala omgivning kan påverka deras val att inte anmäla brottet (Burcar & 

Åkerström, 2009; Flinck m.fl., 2008; Goudriaan m.fl., 2005; Greenberg m.fl., 1982; Morgan 

& Wells, 2016; Weiss, 2010) 

Brottsoffers anledningar till varför de inte valde att anmäla 

Brottsförebyggandet rådet (2008a) har gjort en sammanställande rapport av resultaten från 

nationella trygghetsundersökningen som genomfördes år 2006 och 2007. Syftet var att 

beskriva resultaten och hitta anledningar varför brottsoffer väljer eller inte väljer att anmäla 

brott till polisen. Denna rapport ligger till stor grund för denna studie eftersom den även 

undersöker skillnader mellan män och kvinnor. Den första trygghetsundersökningen som 

brottsförebyggande rådet genomförde var år 2006 och hade en urvalsram på 10 000 deltagare. 

Urvalet var baserat på statistiska centralbyråns register över totalbefolkningen i Sverige. 

Totalt deltog 7687 individer mellan 16–79 år, varav n= 3749 män och n= 3939 kvinnor 

(Brottsförebyggande rådet, 2007).  Från 2007 var urvalsramen 20 000 och totalt deltog 14 945 

stycken individer, varav n= 7332 män och n= 7613 kvinnor mellan åldrarna 16 till 79 år 

(Brottsförebyggande rådet, 2008b). Sammanlagt är det 22 632 deltagare som deltagit i 

nationella trygghetsundersökningar från 2006 och 2007, där svaren analyserades för att få en 

djupare karaktär på svaren än bara statistisk redogörelse. En av centrala frågorna som 

rapporten ämnade undersöka var vilka anledningar som deltagarna uppgav varför de inte 

valde att anmäla brottet till polisen samt vilka skillnader det fanns mellan brottsoffer som inte 



MÄN OCH KVINNORS ANMÄLNINGSBENÄGENHET 7 
 

valde att anmäla. Rapporten analyserade egendomsbrott och personbrott. För egendomsbrott 

inkluderades bostadsinbrott, bilstöld, stöld ur motorfordon, cykelstöld och bedrägeri. För 

personbrott inkluderades personrån, sexualbrott, misshandel och hot. Resultat visade att för 

personbrott uppgav både män och kvinnor att brottet var en bagatell som anledning att de inte 

valde att anmäla till polisen. Resultatet för egendomsbrott skilde sig signifikant för kvinnorna. 

Kvinnorna uppgav att de saknade försäkring som anledning varför de inte valde att anmäla 

brottet. För båda brottskategorierna visade resultatet att de vanligaste anledningar varför 

brottsoffren inte valde att anmäla var på grund av att de ansåg att polisen inte kunde göra 

något eller för att brottet var en bagatell (Brottsförebyggandet rådet, 2008a). 

Brister med tidigare forskning 

Det som framkommit i introduktionen är att det finns fåtal studier som studerar skillnader 

mellan män och kvinnor om vilka anledningar de anger till varför de inte väljer att anmäla 

brott. Utifrån potentiella anledningar som denna studie ämnar undersöka finns det lite 

information om hur det skiljer sig mellan män och kvinnor. Det finns även ett fåtal studier 

som kopplar olika anledningar till varför brottsoffer inte väljer att anmäla olika brott.   

Grundat på bristande forskning om könsskillnader som denna studie hittills har 

presenterat ämnar studien undersöka skillnader mellan män och kvinnor i de anledningar som 

de anger varför de inte valde att anmäla brott. För att genomföra detta är studien baserad på 

kvantitativ metod och data har samlats in med tvärsnittsdesign i form av webbenkäter.  

Denna studie 

Studien kommer undersöka sex potentiella anledningar varför brottsoffer inte väljer att 

anmäla olika brott. De brott som studien kommer undersöka är sex egendomsbrott (fickstöld, 

cykelstöld, fordonstöld, stöld ur/från fordon, bostadsinbrott och skadegörelse) och sex 

personbrott (misshandel, bedrägeri, sexualbrott, trakasserier, personrån och hot). Syftet är att 

ta reda på om det finns könsskillnader i de potentiella anledningar som män och kvinnor anger 

varför de inte väljer att anmäla olika brott.  

 Den första hypotesen är att signifikant fler kvinnor än män kommer instämma till att de 

väljer att inte anmäla brott om de anser att det inte fanns någon möjlighet att få ekonomisk 

ersättning. Detta antagande är grundat på studier som har visat att kvinnor tenderar att inte 

anmäla om det inte finns möjlighet till ekonomisk ersättning (Brottsförebyggande rådet, 

2008a; Sheu & Chiu, 2012). Den andra hypotesen är att det inte kommer finnas skillnader 

mellan män och kvinnor till att de inte anmäler brottet om de anser att brottet inte är allvarligt 

nog. Detta antagandet är grundat i att studier som har visat att det inte finns skillnader mellan 

män och kvinnor hur de uppfattar brottets allvarlighetsgrad (Bennett & Wiegand, 1994; 
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Brottsförebyggande rådet, 2008a; Hart & Colavito, 2011; Ranpurwala m.fl., 2016; Ruback 

m.fl., 2004; Skogan, 1976; Tarling & Morris, 2010). Den tredje hypotesen är att det inte 

kommer finnas skillnader mellan män och kvinnor till att de inte anmäler brott på grund av att 

de skäms över sin utsatthet. Detta antagande är grundat på att både män och kvinnor inte 

anmäler brott om de skäms över sin utsatthet (Burcar & Åkerström,2009; Felson m.fl., 2002; 

Weiss, 2010). Den fjärde hypotesen är att signifikant fler män än kvinnor kommer instämma 

till att de inte anmäler för att de inte vill se sig själva som brottsoffer. Detta antagande är 

grundat på studier som har visat att män har svårare att få offerstatus och inte vill identifiera 

sig som brottsoffer (Christie, 2001; Burcar, 2005; Burcar & Åkerström, 2009; Meyer, 2016; 

Senter & Caldwell, 2004; Van Wijk, 2013; Weiss, 2010). Den femte hypotesen är att det inte 

finns skillnader mellan män och kvinnor gällande att de inte anmäler brott på grund av 

negativa reaktioner som de har fått från sin sociala omgivning. Detta antagande grundas i 

forskning som har visat att negativa reaktioner som brottsoffer får av sin sociala omgivning 

kan vara avgörande för både män och kvinnor när de väljer att inte anmäla brott (Burcar & 

Åkerström, 2009; Flinck m.fl., 2008; Goudriaan m.fl., 2005; Greenberg m.fl., 1982; Meyer, 

2016; Morgan & Wells, 2016; Weiss, 2010). Ingen hypotes om bristande förtroende för att 

polisen skulle lösa brottet kommer att presenteras. Detta för att forskning har visat på 

motstridiga resultat om det är en potentiell anledning och har därmed inte kunnat visat på om 

det finns skillnader män och kvinnor (Ayodele & Aderinto, 2014; Kääriäinen & Sirén, 2011; 

Torrente m.fl., 2016). 

Metod 

För att besvara studiens syfte har kvantitativ metod använts för att det är möjligt att förklara 

skillnader mellan män och kvinnor. Det gör det även möjligt i förhållande till forskning och 

teori kunna förklara data som samlas in för att förstå olika mönster och sociala fenomen 

(Scott, 2009). Detta för att få ökad kunskap om varför män och kvinnor inte anmäler olika 

brott. Studien har en tvärsnittsdesign, vilket innebär att insamlingen av data har skett under 

samma tidsperiod. Studien berör ett ämne som kan vara känsligt för deltagarna att svara på 

och det är därför en fördel att deltagarna får svara på en webbenkät där de är anonyma. Med 

hjälp av en webbenkät når vi ut via sociala medier, vilket innebär att vi kan nå ut till fler män 

och kvinnor som blivit utsatt för brott.  

Urval/Deltagare 

Urvalet i denna studie har baserats på ett bekvämlighetsurval. Deltagarna till studien var 

individer som fanns tillgängliga för forskarna. Detta innebär att urvalet inte är representativt 

för någon population eftersom det inte går att uttala sig om vilken population urvalet är 
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representativt för (Bryman, 2012). Totalt deltog 268 stycken deltagare i studien. Det blev ett 

internt bortfall på tre stycken deltagare eftersom två deltagare hade svarat att de är av annat 

kön än man och kvinna. Eftersom det endast är två deltagare kommer de inte att inkluderas i 

studiens analyser och resultat. Den tredje deltagaren som togs bort hade inte blivit utsatt för 

något brott och bidrar därmed inte till studiens undersökning. Det går inte att uttala sig om det 

externa bortfallet eftersom det inte finns någon möjlighet att beräkna hur många individer som 

inte har valt att svara på enkäten.   

Analyserna har baserats på svar från N= 265 deltagare, varav n=108 (40,8%) män och 

n= 157 (59,2%) kvinnor. Åldersfördelningen för deltagarna är 18 till 78 år (m= 30,5, SD= 

11,4). Medianåldern för deltagarna är 25 år och typvärdet är 23 år. Åldersfördelningen för 

deltagarna är positiv skev (1,3), eftersom det är mest deltagare som är mot de låga värdena. 

Fördelning av huvudsysselsättning för deltagarna är n=151 (57%) studerar, n=94 (35,5) 

arbetar, n=3 (1,1%) sjukskrivna, n= 4 (1,5%) arbetslösa, n=3 (1,1%) föräldralediga, n=10 

(3,8%) som har en annan huvudsysselsättning.  Fördelningen av högst avslutad utbildning för 

deltagarna är att de flesta har en gymnasial utbildning, n= 197 (74,3%). Resterande har n = 9 

(3,4%) grundskola, n=52 (19,6%) kandidatexamen, n=4 (1,5%) magisterexamen, n= 3 (1,1%) 

masterexamen som högst avslutad utbildning. Sammanlagt rapporterade deltagarna att de 

hade blivit utsatta för 743 stycken brott och totalt hade över hälften n= 367 (49%) av brotten 

inte anmälts till polisen, se fördelningen i Tabell 1.   

 

Tabell 1  

Fördelning av antal deltagare som har blivit utsatt för respektive brott och hur många av dem 

som inte har anmält samt en könsfördelning för deltagare som inte har anmält brottet till 

polisen.  

 

Egendomsbrott 

Antal 

brottsincidenter 

Inte anmälda Män 

n (%) 

Kvinnor 

n (%) 

Fickstöld 80 30 13 (43,3) 17 (54) 

Cykelstöld 130 55 25 (45,5) 30 (40) 

Fordonstöld 26 1 1 (5,9) 0 (0,0) 

Stöld ur/från fordon 53 10 6 (18,8) 4 (19) 

Skadegörelse 55 20 11 (35,5) 9 (37,5) 

Bostad 18 1 0 (0,0) 1 (9,1) 
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Not. Värdena inom parantes representerar procentsatsen ur det totala antalet män respektive 

kvinnor som har blivit utsatta men inte anmält brottet.  

 

Material 

En webbenkät har konstruerats i Google Forms. Webbenkäten var till en början strukturerad 

med att efterfråga deltagarens demografiska faktorer som kön, ålder, huvudsysselsättning 

samt högst avslutad utbildning. Vid frågan om huvudsysselsättning kunde deltagarna välja på 

svarsalternativen studerande, arbetande, sjukskriven, arbetslös, föräldraledig samt annat. Vid 

frågan om högst avslutad utbildning kunde deltagarna välja på svarsalternativen grundskola, 

gymnasial, kandidatexamen, magisterexamen, masterexamen samt doktorsexamen. 

Deltagarna fick även svara på om de hade blivit utsatt för olika brott. Webbenkäten är baserad 

på nationella trygghetsundersökningen från 2015 (Brottsförebyggande rådet, 2016) där vi har 

utgått från samma brott som beskrivs i trygghetsundersökningen. Webbenkäten efterfrågar om 

deltagarna har blivit utsatta för sex olika egendomsbrott; cykelstöld, fordonstöld, stöld ur eller 

från fordon samt bostadsinbrott. Till skillnad från nationella trygghetsundersökning har 

brotten fickstöld och skadegörelse av egendom har lagts till för att få mer variation på olika 

brott och för att fler deltagare skulle kunna delta. Webbenkäten efterfrågar även om 

deltagarna har blivit utsatt för sex olika personbrott; misshandel, bedrägeri, sexualbrott, 

personrån, trakasserier samt hot (Brottsförebyggande rådet, 2016). Webbenkäten har använt 

samma formuleringar vid frågorna om utsattheten för olika brott. Till exempel ställs frågan 

om utsatthet av misshandel enligt följande sätt; har någon slagit, sparkat eller utsatt dig för 

fysiskt våld med avsikt för att orsaka dig smärta? Detta för att tydliggöra för deltagaren om 

vilket brott som efterfrågas (Brottsförebyggande rådet, 2016). 

Denna webbenkät är uppbyggd att vissa svarsalternativ är kopplade till följdfrågor. För 

att minimera internt bortfall var alla frågor och svarsalternativ obligatoriska. Först fick 

deltagaren svara ja eller nej om de har blivit utsatt för till exempel fickstöld. Om de svarade 

Personbrott     

Misshandel 94 55 38 (61,3) 17 (53,1) 

Bedrägeri  52 29 15 (71,4) 14 (45,2) 

Sexualbrott 99 85 15 (100) 70 (83,3) 

Trakasserier 53 40 9 (81,8) 31 (73,8) 

Personrån  17 2 2 (15,4) 0 (0,0) 

Hot  66 39 17 (60,7) 22 (57,9) 
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nej gick de direkt vidare till nästa brott som var cykelstöld. Deltagare som svarade ja att de 

har blivit utsatt för brottet fick gå vidare att svara ja eller nej om de har anmält brottet till 

polisen. Om de svarade ja gick de vidare till nästa brott eftersom studien enbart undersöker 

deltagare som inte har anmält till polisen. Deltagare som inte har anmält brottet fick gå vidare 

till att svara på några påståenden till varför de inte valde att anmäla. Totalt var det sex stycken 

påståenden som deltagarna fick ta ställning till varför de inte valde att anmäla brottet. 

Deltagarna fick svara med hjälp av en skala från ett till sex, skalan är sex gradig för att 

utesluta ett neutralt svarsalternativ. Ett på skalan är att påståendet inte stämmer alls och sex på 

skalan stämmer helt. Skalan kodades enligt följande, 1 blev “instämmer inte alls”, 2 blev 

“instämmer lite”, 3 blev” instämmer till viss del”, 4 blev “instämmer ganska bra”, 5 blev 

“instämmer bra” och 6 blev “instämmer helt”. Inför analysen kodades senare påståendena om 

till två kategorier istället för att få mer data i varje kategori. Svarsalternativen 1 till 3 blev 

“instämmer inte” och svarsalternativen 4 till 6 blev “instämmer”.   

Påståendena som deltagarna fick ta ställning till var följande (förkortningarna inom 

parentes är benämningen som påståendena kommer att presenteras i resultatet); 

 Jag anmälde inte för att brottet inte var allvarligt nog (Brottets allvarlighetsgrad) 

 Jag anmälde inte för att jag inte har något förtroende för polisen skulle lösa brottet 

(Inget förtroende för polisen skulle lösa brottet) 

 Jag anmälde inte för att jag trodde att det inte fanns någon möjlighet att få ekonomisk 

ersättning (Ingen ekonomisk ersättning) 

 Jag anmälde inte för att jag skämdes över att ha blivit utsatt för ett brott (Skäms över 

sin utsatthet) 

 Jag anmälde inte på grund av negativa reaktioner jag fick från min sociala omgivning 

(Negativa reaktioner från omgivningen) 

 Jag anmälde inte för att jag inte ville se mig själv som ett brottsoffer (Vill inte se sig 

som brottsoffer) 

För att kunna mäta skillnader i män och kvinnors anmälningsbenägenhet och för att få 

en god validitet behövdes begreppet operationaliseras (Barmark & Djurfeldt, 2015). Detta har 

gjorts genom att ta fram sex potentiella anledningar som är baserade på tidigare forskning och 

teori som presenterats i introduktionen. De är även framtagna efter vad nationella 

trygghetsundersökningen och brottsförebyggande rådets sammanställande rapport har kommit 

fram till för anledningar som brottsoffer angav (Brottsförebyggande rådet; 2008a; 

Brottsförebyggande rådet; 2016). I webbenkäten har de potentiella anledningarna formulerats 

om till sex påståenden. Eftersom denna sammansättning av potentiella anledningar ännu inte 
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har testats kan det finnas brister med hur deltagarna uppfattar och tar ställning till 

påståendena. För att stärka validiteten i påståendena genomfördes en pilotstudie inför denna 

studie och detta gjordes på sex personer som är bekanta till oss. Pilotstudien hjälpte oss att 

förtydliga några påståenden och utformningen av webbenkäten. De kommentarer som vi fick 

var att påståendena var för likartade och det blev svårt att skilja på påståendena. Vi fick även 

kommentarer om att påståendena som fanns med inte stämde överens för alla deltagare, utan 

det fanns andra anledningar varför de inte valde att anmäla brottet de hade blivit utsatt för. 

Det kan vara svårt att avgöra hur stark reliabiliteten är i denna studie eftersom 

webbenkäten inte har genomförts tidigare. Men för att stärka reliabiliteten är webbenkäten 

uppbyggd efter nationella trygghetsundersökningen (Brottsförebyggande rådet, 2016). 

Procedur 

När webbenkäten var klar publicerades den via nätverkstjänsten Facebook som är ett socialt 

forum på Internet. Först publicerades den i Facebook-gruppen, dom kallar oss studenter, där 

medlemmar till gruppen kunde få tillgång till webbenkäten. Det är en offentlig grupp som har 

fokus på studenter på Örebros universitet för att verka som ett kommunikations forum. 

Webbenkäten uppdaterades med jämna mellanrum för att den skulle finnas tillgänglig och 

synlig. Efter fyra dagar lades enkäten upp på våra privata Facebook sidor eftersom för få hade 

svarat på enkäten. Detta innebar att fler kunde få tillgång till webbenkäten eftersom den fick 

en spridningseffekt vilket resulterade i fler antal deltagare. Webbenkäten var tillgänglig på 

Facebook i totalt åtta dagar. Vid en översikt av enkäten upptäcktes att för få män hade 

deltagit. Därför tillfrågades manliga studenter på Örebro universitet om de ville delta i 

studien. Männen tillfrågades slumpmässigt i olika korridorer och grupprum.  Eftersom vi tog 

direktkontakt med män från universitetet presenterade vi oss och förklarade syftet med 

studien samt varför fler män behövde delta. Vi uppmuntrade männen att läsa 

informationsbrevet innan de började svara på enkäten. 

Det tog cirka fem till tio minuter att svara på webbenkäten, beroende på hur många brott 

som deltagaren hade blivit utsatt för. De forskningsetiska principerna har tagits i beaktande 

genom att ett informationsbrev har konstruerats (Vetenskapsrådet, 2002). För deltagarna som 

tog del av webbenkäten via Facebook fick en kort instruktion om studien och vad den innebar. 

För deltagarna som kontaktades fysiskt uppmuntrades att gå in på webbenkäten men fick även 

muntlig information om studien. Alla deltagare som gick in på webbenkäten fick ta del av 

informationsbrevet som innehöll information om studiens syfte och vilka krav som gällde för 

att delta. I denna studie kunde enbart deltagare över 18 år delta och de måste ha blivit utsatt 

för brott. Deltagarna fick information om att samtycke till deltagandet godkändes genom att 
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fullfölja webbenkäten och de kunde avbryta när som helst genom att inte fullfölja den. 

Deltagandet till studien var frivilligt och vi bad om att de skulle svara så sanningsenligt som 

möjligt. Deltagarna försäkrades om att de skulle vara helt anonyma och när resultatet 

presenterades skulle inget enskilt svar urskiljas. Deltagarna informerades även om att all data 

från datainsamlingen endast skulle användas i denna studie och behandlats varsamt. I 

informationsbrevet stod det även att det är ett känsligt ämne som vi studerar och om 

deltagaren upplevde att de ville ha stöd eller information om sin utsatthet efter att de svarat på 

enkäten fanns det information till brottsofferjourens nationella central: 0200- 21 20 19. 

Deltagarna fick även kontaktinformation till oss vid behov av frågor angående webbenkäten 

eller studien. Deltagarna som medverkat i studien fick inte någon ersättning eller annan 

belöning som tack för deltagandet. För att tillgodose individskyddskravet har vi behandlat 

deltagarna med respekt och inte gjort några påtryckningar om att delta i studien.  

När datainsamlingen var avslutad visade resultatet att många av deltagarna hade anmält 

brottet till polisen. Detta innebar att det var mindre antal deltagare som hade svarat på de 

påstående om varför de inte hade anmält brottet, eftersom studien endast undersöker de som 

inte har anmält till polisen. På grund av för få svar exkluderas brotten, bostadsinbrott, 

fordonsstöld, stöld ur eller från fordon samt personrån från analyserna. Ett beslut togs att 

analysera resterande brott även om det var få deltagare inom vissa brott, som till exempel 

skadegörelse.    

Analys 

För att kunna utföra statistiska analyser på data som samlades in, användes statistiska 

dataprogrammet SPSS. I analyserna har endast procentsatser undersökts för de män och 

kvinnor som har instämt till de olika anledningar varför de inte valde att anmäla olika brott. 

För att testa om procentsatserna mellan män och kvinnor skiljde sig åt eller inte tillämpades z-

test (Compare column proportions) (IBM, 2011). När det finns lite variation i data och när det 

är icke-parametriska data kan det vara mer lämpligt att använda procentsatser istället för 

medelvärdesskillnader data (Field, 2009).  

Resultat 

Brottets allvarlighetsgrad 

Resultatet visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor som 

instämde till att de inte valde att anmäla för att de ansåg att brottet inte var allvarligt nog, se 

Tabell 2. Detta innebär att det inte fanns könsskillnader i anledningen till varför de inte valde 

att anmäla fickstöld, cykelstöld, skadegörelse, misshandel, bedrägeri, sexualbrott, trakasserier 

och hot, se Tabell 2. Detta betyder även att hypotesen stöds om att det inte skulle finnas 
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könsskillnader. Även om det inte fanns signifikanta könsskillnader går det att utläsa i Tabell 2 

att för misshandel hade männen något högre procentsats än kvinnorna. 

Inget förtroende för polisen skulle lösa brottet 

Resultatet visade att det inte fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor som 

instämde till att de inte valde att anmäla för att de hade inget förtroende för polisen skulle lösa 

brott, se Tabell 2. Detta innebär att det inte fanns könsskillnader i anledningen till varför de 

inte valde att anmäla fickstöld, cykelstöld, skadegörelse, misshandel, bedrägeri, sexualbrott, 

trakasserier och hot, se Tabell 2. Ingen hypotes har presenterats för denna anledning. Även 

om det inte fanns signifikanta könsskillnader går det att utläsa i Tabell 2 att för fickstöld, 

skadegörelse, misshandel, bedrägeri och trakasserier var det något högre procentsatser för 

männen än för kvinnor. För sexualbrott och hot hade kvinnorna något högre procentsats än 

männen.    

Ingen ekonomisk ersättning 

Resultatet visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan män och kvinnor som 

instämde till att de inte valde att anmäla för att de ansåg att det inte fanns någon möjlighet att 

få ekonomisk ersättning, se Tabell 2. Detta innebär att det inte fanns könsskillnader i 

anledningen till varför de inte valde att anmäla fickstöld, cykelstöld, skadegörelse, 

misshandel, bedrägeri, sexualbrott, trakasserier och hot, se Tabell 2. Detta betyder att 

hypotesen inte stöds om att det skulle finnas skillnader mellan män och kvinnor, där kvinnor 

skulle skilja sig signifikant åt. Även om resultatet visade att det inte fanns signifikanta 

könsskillnader går det att utläsa i Tabell 2 att för skadegörelse var det något högre 

procentsatser för kvinnor än för männen. 

Skäms över sin utsatthet 

Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor som instämde 

till varför de inte valde att anmäla misshandel och hot för att de skämdes över sin utsatthet, se 

Tabell 2.  För båda brotten var det procentuellt fler kvinnor än män som instämde till att de 

inte valde att anmäla för att de skämdes över sin utsatthet, se Tabell 2. Detta betyder att 

hypotesen inte stöds om att det inte skulle finnas skillnader mellan män och kvinnor. 

Vill inte se sig själv som brottsoffer 

Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor som instämde 

till varför de inte valde att anmäla misshandel för att de inte vill se sig själva som brottsoffer, 

se Tabell 2. Procentuellt var det fler kvinnor än män som instämde till att de inte valde att 

anmäla misshandel för att de inte ville se sig själva som brottsoffer, se Tabell 2. Detta betyder 
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att hypotesen inte stöds eftersom det skulle vara signifikant fler män än kvinnor som skulle 

instämma till anledningen.  

Negativa reaktioner från omgivningen 

Resultatet visade att det fanns signifikanta skillnader mellan män och kvinnor som instämde 

till varför de inte valde att anmäla misshandel på grund av negativa reaktioner som de fick 

från sin sociala omgivning, se Tabell 2. Procentuellt var det fler kvinnor än män som instämde 

till att de inte valde att anmäla misshandel på grund av negativa reaktioner, se Tabell 2. Detta 

betyder att hypotesen inte stöds eftersom det inte skulle finnas skillnader mellan män och 

kvinnor. 
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Tabell 2. Procent som har instämt till anledningen varför de inte valde att anmäla olika egendoms- och personbrott samt testat skillnader mellan 

procentsatser av män och kvinnor med z-test.  

Not. * visar att det finns signifikanta skillnader p <0,05. Förklaringar till förkortningarna i tabellen: Jag anmälde inte för att brottet inte var allvarligt nog 

(brottets allvarlighetsgrad). Jag anmälde inte för att jag inte har något förtroende för polisen skulle lösa brottet (Inget förtroende för polisen skulle lösa 

brottet). Jag anmälde inte för att jag trodde att det inte fanns någon möjlighet att få ekonomisk ersättning (Ingen ekonomisk ersättning). Jag anmälde inte för 

att jag skämdes över att ha blivit utsatt för ett brott (Skäms över sin utsatthet). Jag anmälde inte på grund av negativa reaktioner jag fick från min sociala 

omgivning (Negativa reaktioner från omgivningen). Jag anmälde inte för att jag inte ville se mig själv som ett brottsoffer (Vill inte se sig som brottsoffer). 

   Brott 

Män % / Kvinnor % 

   

 

 

 

 

Fickstöld 

 

Cykelstöld 

 

Skadegörelse 

 

Misshandel 

 

Bedrägeri 

 

Sexualbrott 

 

Trakasserier 

 

Hot 

 

Anledning  

 

Män 

 

Kvinnor 

 

Män 

 

Kvinnor 

 

Män 

 

Kvinnor 

 

Män 

 

Kvinnor 

 

Män 

 

Kvinnor 

 

Män 

 

Kvinnor 

 

Män 

 

Kvinnor 

 

Män 

 

Kvinnor 

Brottets 

allvarlighetsgrad 

 

 

69,2 

 

76,5 

 

54,2 

 

54,3 

 

54,5 

 

66,7 

 

65,8 

 

41,2 

 

33,3 

 

42,9 

 

66,7 

 

51,4 

 

66,7 

 

61,3 

 

41,2 

 

31,8 

 

Inget förtroende för 

polisen skulle lösa 

brottet 

 

53,8 

 

41,2 

 

50,0 

 

50,0 

 

36,4 

 

22,2 

 

39,5 

 

17,6 

 

60 

 

42,9 

 

40 

 

51,4 

 

66,7 

 

41,9 

 

47,1 

 

63,6 

 

Ingen ekonomisk 

ersättning 

 

0,0 

 

0,0 

 

62,5 

 

76,7 

 

54,5 

 

88,9 

 

23,7 

 

17,6 

 

53,3 

 

57,1 

 

26,7 

 

21,4 

 

33,3 

 

29 

 

11,8 

 

9,1 

 

Skäms över sin 

utsatthet 

 

0,0 

 

5,9 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

22,2 

 

7,9* 

 

58,8* 

 

13,3 

 

21,4 

 

20 

 

44,3 

 

0,0 

 

9,7 

 

5,9* 

 

40,9* 

 

Negativa reaktioner 

från omgivningen 

 

15,4 

 

0,0 

 

0,0 

 

0,0 

 

9,1 

 

11,1 

 

5,3* 

 

23,5* 

 

0,0 

 

0,0 

 

13,3 

 

14,3 

 

0,0 

 

9,7 

 

0,0 

 

4,5 

 

Vill inte se sig som 

brottsoffer 

 

15,4 

 

0,0 

 

4,2 

 

0,0 

 

9,1 

 

22,2 

 

13,2* 

 

58,8* 

 

0,0 

 

7,1 

 

26,7 

 

28,6 

 

11,1 

 

19,4 

 

11,8 

 

27,3 
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Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka om det fanns skillnader mellan män och kvinnor i de 

potentiella anledningar som män och kvinnor angav till varför de inte valde att anmäla olika 

brott. Studiens resultat visade att för misshandel angav kvinnor i signifikant högre 

utsträckning än män att de inte valde att anmäla för att de skämdes över sin utsatthet, på grund 

av negativa reaktioner och för att de inte ville se sig själva som brottsoffer. För hot angav 

kvinnor i signifikant högre utsträckning än män att de inte valde att anmäla för att de skämdes 

över sin utsatthet. En slutsats är att det finns signifikanta skillnader mellan män och kvinnors 

anmälningsbenägenhet. Kvinnor angav i signifikant högre utsträckning än män att de ansåg att 

skam, negativa reaktioner och att de inte vill se sig själva som brottsoffer kan vara potentiella 

anledningar som stämmer in varför de inte valde att anmäla misshandel och hot.  

Ingen ekonomisk ersättning 

Resultatet visade att det inte fanns några könsskillnader i anledningen att de inte valde att 

anmäla om de ansåg att det inte fanns någon möjlighet att få ekonomisk ersättning. Detta går 

emot hypotesen som menade på att signifikant fler kvinnor än män skulle instämma till 

anledningen. Detta innebär även att resultatet går emot tidigare studier som har visat att 

kvinnorna tenderade till att inte anmäla egendomsbrott om det inte fanns någon möjlighet att 

få ekonomisk ersättning (Brottsförebyggande rådet, 2008; Sheu & Chiu, 2012). I 

brottsförebyggande rådets rapport var även denna anledning signifikant för kvinnorna än för 

männens anledningar till varför de inte valde att anmäla brott (Brottsförebyggande rådet, 

2008a). I denna studies resultat kunde det endast urskiljas tendenser till att kvinnor instämde 

mer till anledningen för skadegörelse. Men eftersom detta gällde något högre procentsats för 

kvinnor för ett brott, går det inte att dra vidare slutsatser om detta. En slutsats av resultatet är 

att män och kvinnors anmälningsbenägenhet inte skiljer sig åt i denna anledning. En 

reflektion över slutsatsen kan vara att det handlar om rationalitet och att brottsoffer är 

medvetna om att de exempelvis har en försäkring som täcker för det stulna värdesakerna, 

vilket är i linje med studier om rationella val och anmälningsbenägenhet (Felson m.fl., 2002; 

Greenberg & Beach, 2004; Kääriäinen & Sirén, 2011; Sheu & Chiu, 2012; Skogan, 1984; 

Wong & Van De Schoot, 2012).  

Brottets allvarlighetsgrad 

Resultatet visade att det inte fanns könsskillnader i anledningen att de inte valde att anmäla 

om de inte ansåg att brottet inte var allvarligt nog. Detta stöder hypotesen som menade på att 

det inte skulle finnas skillnader mellan män och kvinnor. Detta är även i linje med studier som 

inte har kunnat urskilja skillnader mellan män och kvinnor. Detta kan indikera på att brottets 
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allvarlighetsgrad kan ha betydelse för både män och kvinnor, eftersom tidigare forskning har 

visat att brottets allvarlighetsgrad kan vara avgörande när brottsoffer inte väljer att anmäla 

(Bennett & Wiegand, 1994; Brottsförebyggande rådet, 2008a; Brottsförebyggande rådet, 

2016; Hart & Colavito, 2011; Ranpurwala m.fl., 2016; Ruback m.fl., 2004; Skogan, 1976; 

Tarling & Morris, 2010). Det finns prediktorer som kan påverka hur allvarligt brottet tenderar 

att vara (Skogan, 1976) men allvarlighetsgraden påverkas även hur allvarligt brottet uppfattas 

vara av brottsoffret (Hart & Colavito, 2011; Ruback m. fl., 2004). Detta innebär att hur 

allvarligt brottet anses vara är en subjektiv bedömning som kan variera från brottsoffer. Det är 

därmed intressant att resultatet inte visade på några skillnader mellan män och kvinnor. Det 

skulle kunna vara att män och kvinnor uppfattar och bedömer hur allvarligt ett brott tenderar 

att vara på olika sätt. Men eftersom varken resultatet eller tidigare forskning har visat på detta, 

dras slutsatsen att både män och kvinnor anmäler inte brott om det inte är allvarligt nog. 

Inget förtroende för polisen skulle lösa brottet 

Resultatet visade att det inte fanns könsskillnader i anledningen att de inte valde att anmäla 

för att de inte hade förtroende för polisen skulle lösa brottet. Ingen hypotes har presenterats 

eftersom det var motstridiga resultat angående om det är en potentiell anledning till varför 

brottsoffer inte valde att anmäla brott (Ayodele & Aderinto, 2014; Brottsförebyggande rådet, 

2008a; Kääriäinen & Sirén, 2011; Torrente m.fl., 2016). Trots att det inte fanns signifikanta 

könsskillnader i denna studies resultat fanns det tendenser till skillnader. Det kunde utläsas att 

fler män än kvinnor procentuellt ansåg att anledningen stämde för fickstöld, skadegörelse, 

misshandel, bedrägeri och trakasserier. För sexualbrott och hot var det procentuellt mer 

kvinnor än män som ansåg att anledningen stämde. En slutsats kan vara, trots att det inte 

fanns signifikanta resultat, att det kan finnas skillnader och att de även kan bero på vilket brott 

män och kvinnor har blivit utsatta för. En reflektion över att det kan finnas könsskillnader är 

att bristande förtroende för att polisen kan lösa brottet är en subjektiv bedömning. Detta för att 

studier har visat att det grundar sig i brottsoffrets förväntningar och observationer hur polisen 

löser och bekämpar brott på ett effektivt och rättvist sätt (Kääriäinen & Sirén, 2011; Meyer, 

2016; Steven, 1998). Det kan även diskuteras att det kan vara avgörande vilka tidigare 

erfarenheter som brottsoffer har för polisen och att det kan påverka om män och kvinnor som 

har blivit utsatta för brott förlitar sig på att polisen kan lösa brottet. 

Skäms över sin utsatthet 

Resultatet visade att det fanns signifikanta könsskillnader, där fler kvinnor procentuellt ansåg 

att de inte ville anmäla misshandel och hot för de skämdes över sin utsatthet. Detta stöder inte 

hypotesen som menade på att det inte skulle finnas några skillnader mellan män och kvinnor. 
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Detta är även inte i linje med studier som inte har visat på några märkbara skillnader mellan 

män och kvinnor (Burcar & Åkerström, 2009; Felson m.fl., 2002; Maddox m.fl., 2011; Weiss, 

2010). De signifikanta skillnaderna indikerar på att kvinnor skämdes mer över att vara utsatta 

för misshandel och hot än män. Slutsatsen av resultatet är att fler kvinnor i signifikant högre 

utsträckning än män instämmer till att de inte väljer att anmäla misshandel och hot för att de 

skäms över sin utsatthet. Skam kan vara en nackdel enligt Felson m.fl. (2002) utifrån 

teoretiska perspektivet rationella val som kan vara avgörande när en del brottsoffer inte väljer 

att anmäla brottet. Eftersom risken kan bli att andra kommer att få veta om att de har blivit 

utsatt för brott (Felson m.fl., 2002). En annan möjlig förklaring är att utsattheten för olika 

brott framkallar olika reaktioner och emotioner hos brottsoffer. Det kan även vara olika för 

män och kvinnor hur de reagerar över att ha blivit utsatt för brott. Detta kan vara viktigt 

eftersom det kan vara nödvändigt vid utvecklande av strategier för en ökad 

anmälningsbenägenhet, att kvinnor kan skämmas mer än män över sin utsatthet av olika brott. 

Vill inte se sig själv som brottsoffer 

Resultatet visade att det fanns signifikanta könsskillnader, där fler kvinnor procentuellt ansåg 

mer än männen att de inte ville se sig själv som brottsoffer vid misshandel. Hypotesen stöds 

inte som menade på att signifikant fler män än kvinnor inte skulle anmäla brott för att de inte 

vill se sig själva som brottsoffer. Detta går emot teorin om idealiska offer och forskning som 

har visat att kvinnor antas bli mer accepterade som idealiska offer än män och få offerstatus. 

Introduktionen har även berört att brottsoffer inte antas anmäla brott om de inte får legitim 

status och inte bli accepterad som brottsoffer (Christie, 2001; Brottsförebyggande rådet, 

2008a; Burcar, 2005; Burcar & Åkerström, 2009; Meyer, 2016; Senter & Caldwell; Van Wijk, 

2013; Weiss, 2010). En slutsats av resultatet är att fler kvinnor i signifikant högre utsträckning 

än män instämde till att de inte valde att anmäla misshandel för att de inte vill se sig själva 

som brottsoffer. Även om resultatet går emot tidigare forskning och teorin om idealiska offer, 

kan det förstås genom att studier om kvinnor som hade blivit utsatta för misshandel av sin 

man hade svårare att bli betrodda och få en offerstatus (Meyer, 2016; Senter & Caldwell, 

2004). Detta kan indikera på om det fanns kvinnor i denna studie som har blivit misshandlade 

i en relation, kan innebära att de har svårare att få offerstatus eftersom de möjligtvis inte har 

fått en legitim offerstatus. Om de inte har blivit accepterade av andra som brottsoffer, kanske 

de har svårare att se sig själva som brottsoffer och det bidrar till varför de inte valde att 

anmäla. Studier har visat att begreppet offer kopplas ihop med svaghet och maktlöshet, därav 

varför män inte vill identifiera sig som brottsoffer (Burcar & Åkerström, 2009; Weiss, 2010). 

Men detta kan även vara en möjlig förklaring till varför kvinnor inte vill identifiera sig själva 
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med begreppet. En reflektion kan vara att kvinnor inte vill se sig själva som brottsoffer och 

inte längre blir lika accepterade som idealiska offer av andra i samhället. Detta kan vara på 

grund av ändrade attityder i samhället över hur vilka roller man har i samhället som man och 

kvinna. En ökad jämställdhet i samhället kan bidra till att kvinnor inte längre betraktas som 

det svagare könet och det kan bidra till att kvinnor får andra förväntningar att leva upp till.  

Negativa reaktioner från omgivningen 

Resultatet visade att det fanns signifikanta könsskillnader, där fler kvinnor procentuellt ansåg 

mer än männen att de inte valde att anmäla misshandel på grund av negativa reaktioner. 

Hypotesens stöds inte som menade på att det inte skulle finnas skillnader mellan män och 

kvinnor. Detta är även inte i linje med tidigare studier som har visat att både män och kvinnor 

valde att inte anmäla på grund av negativa reaktioner (Burcar & Åkerström, 2009; Flinck 

m.fl., 2008; Meyer, 2016; Morgan & Wells, 2016; Weiss, 2010). En slutsats av resultatet är 

att fler kvinnor i signifikant högre utsträckning än män instämmer till att det valde att inte 

anmäla misshandel på grund av negativa reaktioner som de fick från sin sociala omgivning. 

Resultatet kan förklaras genom att studier har visat att kvinnor söker stöd från familj och 

vänner efter sin utsatthet mer än männen (Kaukinen, 2002a; Kaukinen, 2002b). Om kvinnor 

berättar mer om sin utsatthet än männen kan detta bidra till att de får mer reaktioner från sin 

sociala omgivning. Därmed är risken större att de utsätts även för negativa reaktioner som kan 

påverka deras val att inte vilja anmäla. Eftersom forskning har visat att brottsoffer blev 

påverkade av reaktioner de fick när de skulle bestämma sig för om de skulle anmäla brottet 

(Burcar & Åkerström, 2009; Flinck m.fl., 2008; Goudriaan m.fl., 2005; Greenberg m.fl., 

1982; Morgan & Wells, 2016; Weiss, 2010). Studier visar dock att männen blev uppmanade 

av sina anhöriga att inte anmäla misshandel för att de skulle bevisa deras manlighet (Flinck 

m.fl., 2008; Morgan & Wells, 2016). Detta kan indikera på att män som blir utsatta för 

negativa reaktioner inte blir lika påverkade av det som kvinnor blir. En aspekt som är viktig 

att ta hänsyn till är att det även kan bero på vilket kontaktnät och vilka sociala band 

brottsoffret har.  

Svagheter och styrkor   

I denna studie har en ny webbenkät utvecklats för att undersöka skillnader mellan män och 

kvinnor angående anledningar som brottsoffer uppger varför de inte valde att anmäla. 

Webbenkäten som konstruerades med sex påståenden är, vad vi vet, ett nytt koncept för att 

undersöka olika anledningar varför brottsoffer inte väljer att anmäla olika brott. Detta innebär 

även att det finns en brist i att avgöra hur stark reliabiliteten är eftersom webbenkäten inte har 

testats tidigare. En svaghet med detta är att det inte går att säga om webbenkäten är tillförlitlig 
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för att mäta könsskillnader i olika anledningar. Med pilotstudien upptäcktes en svaghet med 

webbenkäten att en del deltagare inte ansåg att de anledningar som fanns med var en 

anledning för dem varför de inte valde att anmäla brott. En annan brist med webbenkäten är 

validiteten för att utformningen av påståendena kan leda till att deltagarna uppfattade frågorna 

på olika sätt. Deltagarna kan ha missförstått frågorna om olika brott och att deras svar kan ha 

blivit missvisande utifrån deras perspektiv. Eftersom det handlar om subjektiv bedömning kan 

olika deltagare uppfattat brotten på olika sätt, vilket kan ha påverkat slutresultatet. Denna 

studie har en urvalsmetod som inte var ett randomiserat urval vilket kan bidra till svårigheter 

med att generalisera resultatet till en population. Detta kan även innebära att det kan finnas 

problem med vilka brottsoffer vi kan tillämpa resultatet för. En svaghet var att vi eftersökte 

deltagare på Facebook, vilket gjorde att vi inte kunde påminna enbart deltagare som inte hade 

svarat på webbenkäten eller till de som var relevanta för denna studie. Ett alternativt 

tillvägagångssätt hade varit att försökt nå ut till fler deltagare under en längre tidsperiod. En 

annan svaghet med studien var att vi samlade in svar från deltagare som både hade anmält och 

inte anmält brott som de hade blivit utsatt för. Detta bidrog till att deltagarna som hade anmält 

brott uteslöts från analysen. Eftersom urvalet som analyserades blev mindre var det svårare att 

uttala sig om skillnader mellan män och kvinnor. Ett större urval kan ha lett till ett annat 

resultat eftersom det kan vara lättare att hitta signifikanta skillnader. Med ett litet urval kan 

det även finnas en risk att analysen hittar signifikanta skillnader som egentligen inte finns än 

om det skulle analyseras med ett större urval. Bostadsinbrott, fordonsstöld, stöld ur eller från 

fordon samt personrån exkluderades från analysen för det var för få som blivit utsatt av 

brotten. Majoriteten av deltagarna var cirka 23 år och många av dem var studenter, vilket kan 

vara en anledning varför det var få som hade blivit utsatta för bostadsinbrott för deltagarna 

kan fortfarande bo hemma hos sina föräldrar. Detta kan även vara en anledning för 

fordonsstöld och stöld ur eller från fordon för att en del studenter inte äger en bil. Studien 

skulle kunna få ett annat resultat på bostadsinbrott, fordonstöld och stöld ur eller från fordon 

om ett större antal av deltagarna hade varit äldre eftersom ju äldre man är dess större risk kan 

det finnas över att ha blivit utsatt för något brott. Personrån var det enda personbrottet som 

exkluderas från analysen, detta kan vara för att brottet är allvarligt och inkräktade på 

brottsoffrets privatliv och att de inte ansåg att det inte fanns anledning att inte anmäla. Det var 

även några brott som beslutades att ta med i analyserna trots att det var ett bristande antal 

deltagare som till exempel skadegörelse var det enbart 20 deltagare. Detta innebär att de 

signifikanta skillnaderna som kunde utläsas för skadegörelse kan ha varit annorlunda om 
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urvalet hade varit större. För några brott var det även en bristande könsfördelning, till 

exempel sexualbrott där 15 deltagare var män och 70 deltagare var kvinnor. 

Styrkor med studien är att en ny webbenkät har utvecklats som har till stor del baserats 

på nationella trygghetsundersökningen och tidigare forskning om varför brottsoffer inte väljer 

att anmäla brott, vilket stärker både reliabiliteten och validiteten med webbenkäten. Vi anser 

att webbenkäten öppnar upp nya möjligheter för brottsoffer att ange vilka anledningar de har 

till varför de inte har anmält olika brott. Fördelar med webbenkäten var att den var synlig och 

tillgänglig för en stor mängd deltagare samtidigt som det var enkelt att påminna deltagarna att 

svara på webbenkäten. En annan styrka med studien är att vi gjorde en pilotstudie för att 

stärka validiteten på frågorna. Kommentarerna som vi fick hjälpte oss att utforma frågorna 

och påståendena till att de blev mer lätta att förstå vilket gjorde det enklare att delta i 

webbenkäten. Det var även en fördel med att använda sociala medier som en 

datainsamlingsmetod, även om vi inte kunde rikta oss till den specifika gruppen deltagare som 

är relevant till oss. Men det gjorde att vi kunde nå ut till många individer och med en 

spridningseffekt på webbenkäten kunde vi snabbare samla in svar, vilket var bra när vi hade 

begränsad tid. Styrkor med denna studie är att resultatet visade att det finns könsskillnader i 

olika anledningar som brottsoffer angav varför de inte valde att anmäla olika brott. Eftersom 

detta går emot tidigare forskning är det en styrka att denna studie har kommit fram till något 

nytt och intressant, även om det inte går att säkerställa att det finns skillnader mellan män och 

kvinnor inom alla brott. 

Slutsatser och praktiska implikationer 

En slutsats av resultatet är att män och kvinnors anmälningsbenägenhet inte skiljer sig 

signifikant åt för att de inte väljer att anmäla om de inte ansåg att brottet inte var allvarligt nog 

och om de ansåg att det inte fanns någon möjlighet att få ekonomisk ersättning. En annan 

slutsats är kvinnor i signifikant högre utsträckning än män instämmer till att de inte valde att 

anmäla misshandel/hot för att de skämdes över sin utsatthet, på grund av negativa reaktioner 

och för att de inte vill se sig själva som brottsoffer. En sista slutsats är att trots att det inte 

fanns signifikanta resultat är att det kan finnas könsskillnader för bristande förtroende för 

polisen skulle lösa brottet. Dessa slutsatser ger en indikation på att det kan finnas skillnader 

mellan män och kvinnors anmälningsbenägenhet, trots studiens svagheter med att mäta vilka 

skillnader som finns mellan män och kvinnor. En övergripande reflektion över denna studie är 

att utsattheten för olika brott att det framkallar olika reaktioner för män och kvinnor och att 

det kan vara avgörande i deras val att inte anmäla brottet. 
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I vår studie var det cirka hälften av deltagarna som hade blivit utsatta för brott men som 

inte hade anmält brottet. Praktiska implikationer kan vara att ha föreläsningar på universitet 

om brottsoffers utsatthet om att ha blivit utsatt för ett brott och betona vikten av att anmäla ett 

brott. Universitet kan vara en bra plattform för att kunna informera om brottsoffers rättigheter 

och vart de kan vända sig. Förutom universitet skulle man kunna använda sociala medier eller 

andra forum för att göra informationen lättillgänglig för brottsoffer. Det kan även vara bra att 

informera om vad som är ett brott eftersom brottsoffer inte alltid är medvetna om att de blivit 

utsatt för brott. Även vid information att man tar hänsyn till att det finns skillnader mellan 

män och kvinnor och att olika strategier utvecklas för att öka anmälningsbenägenheten för 

utsattheten för olika brott. 

Framtida forskning 

Studier om att få kunskap om varför brottsoffer inte väljer att anmäla brott är viktigt ur många 

aspekter. En ökad förståelse om vad som kan förklara att brott inte anmäls kan ge möjligheter 

att utveckla strategier för en ökad anmälningsbenägenhet. Denna studies resultat öppnar upp 

för vidare forskning att studera mer om skillnader mellan män och kvinnors 

anmälningsbenägenhet. Ett förslag till framtida forskning är att replikera denna studie på ett 

större urval. Detta kan vara intressant för att se om det kan resultera i fler signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor. En ny studie skulle kunna handla om att analysera de 

potentiella anledningarna mer, med fördjupande och analyserande undersökningar för att få 

mer tillförlitlig information. Detta kan man göra genom att undersöka en anledning i taget 

kopplat till ett brott. Till exempel skulle vidare studier kunna undersöka anledningen att 

brottsutsatta inte vill se sig själva som brottsoffer för att få större perspektiv om den kan 

förklara könsskillnader till varför män och kvinnor inte väljer att anmäla sexualbrott. Detta 

skulle även kunna göras för fler anledningar än de som denna studie har berört. Till exempel 

att undersöka om det finns könsskillnader för om brottsoffer inte vill vara med i en 

rättsprocess eller om brottsoffret är bekant med gärningspersonen och koppla dessa till olika 

brott. 
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