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Problematiken med kvinnors högre rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån nyhetsmedias 

påverkan 

 

Sammanfattning 

 

Föreliggande studie undersökte skillnader mellan män och kvinnor i 

rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering om 

våldsbrott, samt skillnader mellan män och kvinnor gällande vilken form 

av nyhetsmedia som bidrog till högst rädsla att utsättas för våldsbrott. De 

olika formerna av nyhetsmedia som undersöktes var TV-nyheter, 

tidningsnyheter, radionyheter och internet-nyheter. En enkät besvarades 

av totalt 178 personer bestående av manliga (n=84) och kvinnliga (n=94) 

studenter vid Örebro universitet. Resultatet påvisade att kvinnor hade en 

signifikant högre rädsla än män att utsättas för våldsbrott utifrån 

nyhetsmedias rapportering om våldsbrott. Internet-nyheter var den form 

av nyhetsmedia som både män och kvinnor i störst utsträckning 

konsumerade samt den form som respondenterna enligt känslouttryck 

bidrog till högst rädsla att utsättas för våldsbrott. TV-nyheter var den 

form av nyhetsmedia som i störst utsträckning ledde till att 

respondenterna omsatte sin rädsla att utsättas för våldsbrott i praktiken 

genom beteendeförändring. Slutligen kunde det konstateras att kön var 

den starkaste prediktorn för rädsla att utsättas för våldsbrott. Studien 

belyste problematiken med kvinnors högre rädsla att utsättas för 

våldsbrott, och genom kunskap om nyhetsmedia som en bidragande 

orsak kan det trygghetsfrämjande arbetet utvecklas.  

 

Nyckelord: könsskillnader, rädsla att utsättas för våldsbrott, 

nyhetsmedia, former av nyhetsmedia  
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The issue with women’s higher fear of violent crime based on the impact of news media 

 

Abstract 

 

The present study examined gender differences in fear of violent crime 

based on news media reporting about violent crime, and also differences 

between men and women in what forms of news media that created the 

most fear of violent crimes. The various forms of news media that were 

examined included TV, newspaper, radio and internet. A questionnaire 

was answered by a total of 178 people, consisting of students of Örebro 

University which consisted men (n=84) and women (n=94). The result 

showed that women had a significantly higher fear than men of violent 

crime based on news media reporting about violent crime. Internet was 

the forms of news media that both men and women consumed the most, 

and created the most fear of crime according to the respondent’s 

emotional expressions. TV was the form of news media that to a large 

extent led to the respondents turning their fear of violent crime in practice 

through behavioural change. Finally, it was concluded that gender was 

the strongest predictor for fear of violent crime. The study highlights the 

problem of women’s higher fear of violent crime, and through the 

knowledge of news media as a contributing cause, safety-promoting 

work can be developed.  

 

Keywords: gender differences, fear of crime, fear of victimization, news 

media.  
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Könsskillnader gällande rädsla för våldsbrott utifrån nyhetsmedias påverkan 

Kriminologiprofessorn Jerzy Sarnecki säger “Allt man läser i tidningarna, ser på nyheterna 

och i medieflödet spär på rädslan” (Sseruwagi, 2018). I dagens informationssamhälle nås 

människor dagligen av nyheter i olika former (Ghersetti, 2018) och det finns en relation 

mellan hög mediekonsumtion och upplevd rädsla för våldsbrott (Hollis, Downey, Del 

Carmen & Dobbs, 2017; Smolej & Kivivuori, 2006). Det påvisas även skillnader mellan 

könen där kvinnor upplever en högre rädsla att utsättas våldsbrott än män 

(Brottsförebyggande rådet [Brå], 2018a). Denna studie syftar därmed till att undersöka 

skillnader mellan män och kvinnors rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån nyhetsmedias 

rapportering om våldsbrott, samt skillnader mellan män och kvinnor gällande vilken form av 

nyhetsmedia som bidrar till högst rädsla att utsättas för våldsbrott. 

Begreppet fear of crime används frekvent i internationella studier och är en generell 

term för att mäta fenomenet rädsla för brott (Lagrange & Ferraro, 1989; Ugwu & Britto, 

2015; Scott, 2003; Smith & Torstensson, 1997). Då flertalet studier som använder begreppet 

fear of crime handlar om rädsla för våldsbrott (Callanan & Rosenberger, 2015; Callanan & 

Teasdale, 2009), utgår även den aktuella studien från begreppet men använder istället 

översättningen rädsla för våldsbrott. I svenska undersökningar används varierande begrepp 

såsom rädsla för brott eller oro för brott. Brottsförebyggande rådet använder begreppet oro 

för brott (Brå, 2018a; 2019a; 2019b), vilket är en bredare term för rädsla för brott. Oro och 

rädsla för brott kommer i denna studie avgränsas till att enbart omfatta rädsla för våldsbrott. 

Föreliggande studie mäter rädsla att utsättas för våldsbrott på två sätt; genom känslouttryck 

enligt självskattning samt genom beteendeförändring där rädslan omsätts i praktiken. Den 

aktuella studien kommer använda Brottsförebyggande rådets definition av våldsbrott som 

innefattar dödligt våld, försök till mord eller dråp, misshandel, våldtäkt, grov 

kvinnofridskränkning, fridskränkning samt olaga förföljelse (Brå, 2018b). I nationella 

trygghetsundersökningens definition innefattas rädsla att själv utsättas för brott samt rädsla 

för att en närstående ska utsättas för brott (Brå, 2019b). Denna studie kommer dock avgränsa 

begreppet till att enbart omfatta rädsla att själv utsättas för våldsbrott. 

Rädslan för brottsligheten i samhället har blivit större, vilket utgör ett problem då rädsla 

påverkar individens livskvalité samt är kostsamt för samhället (Brå, 2018a; Dolan & 

Peasgood, 2006). Det föreligger tydliga skillnader mellan män och kvinnor gällande rädsla 

för olika typer av våldsbrott (Brå, 2018a). Sett till rädsla att utsättas för misshandel eller 

överfall uppger 23 % av kvinnorna respektive 9 % av männen att de upplever rädsla. Kvinnor 
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är betydligt mer rädda än män att utsättas för våldtäkt eller andra sexuella angrepp, där 20 % 

av kvinnorna respektive 2 % av männen är rädda ganska ofta eller mycket ofta (Brå, 2019b). 

Utifrån dessa siffror kan det tydligt urskiljas att kvinnor upplever en högre rädsla att utsättas 

för våldsbrott än män. Rädsla att själv utsättas för våldsbrott kan influeras av nyhetsmedias 

rapportering (Callanan, 2012). Under de senaste decennierna har relationen mellan medier 

och brottslighet blivit allt mer intensiv då medias utveckling har lett till en frekvent 

våldsrapportering i både mängd och form (Pollack, 2001). Detta samtidigt som 

våldsbrottsligheten har ökat under de senaste 50 åren (Brå, u.å.). Den aktuella studien 

kommer avgränsa begreppet media till att innefatta nyhetsmedia. Nyhetsmedia är källan där 

många människor skapar sin uppfattning om våldsbrottslighet (Dorfman & Schiraldi, 2001) 

som når allmänheten genom flera former av nyhetsmedia, såsom TV, tidningar och internet 

(Baranauskas & Drakulich, 2018; Intravia, Paez, Gibbs & Wolff, 2017).  

Rädsla att utsättas för våldsbrott medför stor problematik då det påverkar stora delar av 

människors beteendemönster, såsom vart de väljer att bo, arbeta och handla (Ferraro, 1995; 

Liska, Sanchirico, & Reed, 1988; Rader, May & Goodrum, 2007). Även den bild av 

brottslighet som media porträtterar har en stor inverkan på dessa vardagliga val. Rädsla för 

brott leder till begränsningar i människors vardagsliv genom att personer känner sig tvingade 

att förändra sina rörelsemönster, exempelvis vägval och färdsätt, vilket främst unga kvinnor 

upplever (Brå, 2019a). Det är därför viktigt att undersöka skillnader mellan män och kvinnor 

i rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån olika former av nyhetsmedias rapportering om 

våldsbrott. I den föreliggande studien kommer nyhetsmedierna TV-nyheter, radionyheter, 

tidningsnyheter i pappersform samt internet-nyheter såsom webbtidningar och nyhetsbloggar 

inkluderas för att undersöka vilken form av nyhetsmedia som bidrar till högst rädsla att 

utsättas för våldsbrott. 

Könsskillnader gällande rädsla för våldsbrott 

Flertalet studier har påvisat en skillnad mellan män och kvinnor vad gäller rädsla att utsättas 

för våldsbrott (Callanan & Teasdale, 2009; Callanan & Rosenberger, 2015; May, Rader & 

Goodrum, 2010; Starkweather, 2007; Yavuz & Welch, 2010). Kön har därmed påvisats vara 

den mest stabila prediktorn för rädsla för våldsbrott (May, m.fl., 2010). Det har fastställts en 

signifikant skillnad i män och kvinnors rädsla där kvinnor var betydligt mer rädda än män att 

själva utsättas för våldsbrott (Dobbs, Shelley & Waid, 2007). Detta förklaras av att kvinnor 

upplever en högre risk att utsättas för brott och beter sig därmed undvikande och defensivt. 

En annan studie som påvisade en signifikant skillnad mellan män och kvinnors rädsla att 
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utsättas för våldsbrott som förklarade kvinnors högre rädsla med deras särskilda rädsla för 

fysisk skada (Callanan & Teasdale, 2009). Förhållandet mellan kön och rädsla för våldsbrott 

kan förklaras av att kvinnor upplever tre gånger högre rädsla att utsättas för brott än män, 

framför allt våldsbrott, trots det faktum att kvinnor är mindre sannolika brottsoffer och löper 

en lägre risk att utsättas för våldsbrott (Lagrange & Ferraro, 1989; Logan, 2013; Ugwu & 

Britto, 2015; Scott, 2003; Smith & Torstensson, 1997).  

Flera möjliga förklaringar har framförts till varför kvinnor är mer rädda än män (Yavuz 

& Welch, 2010). En av dessa är att kvinnor tenderar att se fler risker i olika situationer, 

samtidigt som de upplever större känslighet för riskerna på grund av deras större fysiska och 

sociala sårbarhet. Män har däremot en större tendens att neutralisera rädslan eftersom de är 

socialiserade till att inta en skyddande roll i samhället och till tron att deras fysiska förmåga 

kan förebygga eller hantera riskfyllda situationer. En annan förklaring till kvinnors rädsla är 

hur de socialiseras in i samhället, där flickor och kvinnor ofta blir uppmanade av föräldrar 

eller genom nyhetsrapporteringar att vara misstänksamma mot offentliga platser och 

främmande män (Starkweather, 2007).  

Rädsla för våldsbrott utifrån nyhetsmedia och dess olika former  

Nyhetsmedia är den form av media som fokuserar på att sprida nyheter till allmänheten 

(Strömbäck, 2008). Nyhetsmedia är en huvudkälla till var människor hämtar information om 

våldsbrott som spelar en viktig roll i att forma människors föreställningar och övertygelser 

om rädslan att utsättas för våldsbrott (Weitzer & Kurbin, 2004; Baranauskas & Drakulich, 

2018). Våldsbrott är ett vanligt förekommande ämne i nyhetsmedias rapporteringar (Beale, 

2006; Callanan, 2012; Doyle, 2006; Marsh, 1991), som även föredras av dess tittare och 

läsare (Sacco, 1995; Williams & Dickinson, 1993). En möjlig anledning till detta är det 

rådande stora intresset för våldsbrottslighet (Callanan, 2012). Människors uppfattningar om 

våldsbrott bildas snarare utifrån vad de tar del av i nyheter än utifrån deras personliga 

erfarenheter (Dorfman & Schiraldi, 2001). I en studie har framkommit att tre fjärdedelar av 

allmänheten uppgett att deras uppfattningar om våldsbrott skapats utifrån nyhetsmedia.  

Relationen mellan mediekonsumtion och rädsla för våldsbrott har länge studerats 

(Baranauskas & Drakulich, 2018). Forskning har visat att nyhetsmedia kan vara en viktig 

prediktor för rädsla att själv utsättas för våldsbrott (Callanan, 2012; Weitzer & Kubrin, 2004). 

Därmed påvisades en stark relation mellan hög mediekonsumtion och upplevd rädsla för 

våldsbrott (Hollis, m.fl., 2017). Det har indikerats att olika medier skapar uppfattningar om 

våldsbrottsligheten, som i sin tur påverkar individens livskvalitet. Genom att nyhetsmedierna 
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påminner människor om att våldsbrott ständigt begås och formar människors bild av 

våldsbrottslighet (Heber, 2007). Detta sker särskilt genom nyhetsmedias val om vilka 

händelser som rapporteras om samt hur allvarliga händelser beskrivs.  

Forskning har visat att medierapporteringens påverkan på rädsla för våldsbrott kan 

variera beroende på vilken form av nyhetsmedia som konsumeras (Baranauskas & Drakulich, 

2018; Callanan & Rosenberger, 2015; Weitzer & Kubrin, 2004). De källor människor hämtar 

information om våldsbrott från är vanligtvis TV, tidningar samt via internet (Baranauskas & 

Drakulich, 2018; Intravia, m.fl., 2017). I tidigare studier har nyhetsmedia delats in i 

traditionell media; TV-nyheter och tidningsnyheter (Williams & Dickinson, 1993) samt 

modern media; nyheter via internet (Roche, Pickett & Gertz, 2016). Traditionella 

medieformer är den mest undersökta formen av nyhetsmedia (Baranauskas & Drakulich, 

2018). Allmänhetens intresse för traditionell media minskar och nyare medieformer är de 

nyhetskällor som konstant ökar. Individer som tar del av flera olika former av nyhetsmedia 

har visats vara mer rädda för våldsbrott än de som endast tar del en (Smolej & Kivivuori, 

2006).  

TV-nyheter. Forskning om mediekonsumtion och rädsla för våldsbrott har visat att 

konsumtion av TV-nyheter har ett samband med rädsla för våldsbrott (Chiricos, Gertz & 

Padgett, 2000). I en studie refererade deltagarna till TV-nyheter när de beskrev deras rädsla 

för våldsbrott och menade att dess beskrivning av våldsbrott skapade mer rädsla (Heber, 

2007). Sambandet mellan rädsla för våldsbrott och konsumtion av TV-nyheter har visats vara 

starkt (Smolej & Kivivuori, 2006). Rädslan att utsättas för våldsbrott som TV-nyheter bidrog 

till kunde för vissa människor leda till ett undvikande beteende vilket kunde yttra sig i 

exempelvis undvikande av vissa platser.  

Tidningsnyheter. Flertalet studier har visat ett samband mellan tidningsnyheter och 

rädsla att själv utsättas för våldsbrott (Koomen, Visser & Stapel, 2000; Smolej & Kivivuori, 

2006; Zhu, Krever & Choi, 2018). I en studie uppgav deltagarna att beskrivningarna av 

våldsbrott i tidningsnyheter skapade rädsla för brott (Heber, 2007). Rädsla att själv utsättas 

för våldsbrott kan förklaras av en lägre känsla av personlig säkerhet, som är starkt förknippat 

med att läsa om våldsbrott i tidningsnyheter (Williams & Dickinson, 1993). Trots att många 

studier har visat på ett samband (Koomen, m.fl., 2000; Smolej & Kivivuori, 2006; Zhu, m.fl., 

2018), visade en studie att tidningar var associerat med en lägre rädsla för våldsbrott (Kohm, 

Waid-Lindberg, Weinrath, Shelley & Dobbs, 2012). Det har även visats att de som hade TV-
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nyheter som sin primära nyhetskälla var mer rädda än de som hade tidningar som primär 

nyhetskälla. (Weitzer & Kubrin, 2004) 

Radionyheter. Tidigare studier har påvisat ett samband mellan radionyheter och rädsla 

för våldsbrott (Chiricos, Eschholz & Gertz, 1997; Grabe & Drew, 2007). En förklaring till 

sambandet var att flertalet individer ständigt exponerades för nyheter när radion stod på i 

bakgrunden i hemmet (Grabe & Drew, 2007). Detta innebar att personer kunde ta del av 

nyheter utan att aktivt behöva läsa om dem. Trots att studier har visat på ett samband mellan 

konsumtion av radionyheter och rädsla för våldsbrott (Chiricos, m.fl., 1997; Grabe & Drew, 

2007), har det även påvisats att de som använde radio som nyhetskälla uppvisade en lägre 

rädsla för våldsbrott än de med TV-nyheter som primär nyhetskälla (Weitzer & Kubrin, 

2004). 

Internet-nyheter. Internetanvändningen som en prediktor för rädsla för våldsbrott är 

ett relativt nytt fenomen som behöver forskas mer om (Kohm, m.fl., 2012). Användningen av 

internet som informationskälla ökar ständigt. Det finns ett stort utbud av nyheter på internet, 

dock är dessa källor av olika trovärdighet och därför behöver läsaren vara mer selektiv i val 

av vilken nyhetssida de använder. Därmed kan rädslan för våldsbrott variera beroende på hur 

selektiv läsaren är samt vilken nyhetssida de väljer att använda. Det har genom att undersöka 

studenter framkommit att internet-nyheter associerats med en lägre rädsla för våldsbrott. Det 

har påvisats att individer som främst tog del av internet-nyheter var mindre rädda för 

våldsbrott än de som främst tog del av TV-nyheter (Weitzer & Kubrin, 2004). I jämförelse 

med TV-nyheter, tidningsnyheter samt radionyheter var internet-nyheter den form av 

nyhetsmedia som bidrog till minst rädsla för våldsbrott.  

Könsskillnader gällande rädsla för våldsbrott utifrån nyhetsmedias former  

Tidigare studier har huvudsakligen undersökt mediekonsumtionens effekter utifrån att rädslan 

för våldsbrott skulle variera i olika grad beroende på deltagarnas demografiska faktorer, 

såsom kön (Intravia m.fl., 2017; Callanan, 2012; Callanan & Rosenberger, 2015). Det har 

påvisats skillnader mellan män och kvinnor gällande rädsla för våldsbrott utifrån medias 

påverkan (Callanan, 2012). Medias effekter på rädsla för våldsbrott har undersökts utifrån hur 

ofta respondenterna tittade på TV, lyssnade på radio och läste tidningsnyheter (Chiricos, 

m.fl., 1997). Vid kontroll för faktorn kön påvisades att endast konsumtionen av TV-nyheter 

var signifikant relaterat till rädsla för våldsbrott för kvinnor, men inte för män. När individer 

själva fick bedöma sin risk och rädsla att utsättas för våldsbrott samt i vilken frekvens och 

form av media de konsumerade, framkom en liten skillnad mellan könen (Callanan & 
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Rosenberger, 2015). För kvinnor ökade tidningsnyheter rädslan att utsättas för våldsbrott, 

men inte i lika hög grad hos män. Resultatet visade även att TV-nyheter ökade rädslan för 

våldsbrott hos kvinnor, men att det fanns en indirekt påverkan av att kvinnor i allmänhet 

upplever risken att utsättas för våldsbrott som högre än vad män gör. 

Teorin om doing gender 

Genusteorin doing gender har sin utgångspunkt i att kön är en social konstruktion (West & 

Zimmerman, 1987). Ett av teorins grundantagande är att en person inte enbart föds till ett kön 

med vissa personliga egenskaper utan snarare är en produkt som kontinuerligt skapas genom 

beteenden (Logan, 2013). Kön uppkommer därmed i den sociala interaktionen som sker varje 

dag genom att människor i omgivningen dömer utifrån särskilda förväntningar på hur 

människor ska uppträda i enlighet med deras könstillhörighet (West & Zimmerman, 1987). 

Detta då människan av naturen vill skapa kategorier, där man och kvinna länge har varit ett 

sätt att differentiera människor.  

Teorin framhåller en huvudsaklig orsaksmekanism bakom skillnader mellan män och 

kvinnor gällande rädsla att utsättas för våldsbrott (West & Zimmerman, 1987). Skillnaden 

förklaras av att män socialiserats till att vara dominanta och kvinnan till att vara underlägsen 

och visa hänsyn, vilket kan resultera i maktskillnader och en social hierarki. Därmed omfattar 

teorin beteenden, attityder och känslor som kan anses vara antingen feminina eller maskulina 

(Cops & Pleysier, 2011). Individer förväntas vara antingen en pojke eller man, flicka eller 

kvinna, och kön skapas i enlighet med det (Logan, 2013). Det finns inget verkligt samband 

mellan de egenskaper som tillskrivs könet och könstillhörighet, utan de är endast en social 

konstruktion.  

En studie som undersökt teorin om doing gender påvisar att kön anses vara den 

viktigaste och starkaste faktorn vid mätning av rädsla för våldsbrott, där kvinnor konsekvent 

rapporterar högre nivåer av rädsla än män (Cops & Pleysier, 2011). En orsaksmekanism 

bakom detta är effekten av socialiseringsprocessen som börjar under barnets uppväxt, där 

pojkar socialiseras till att bli orädda män och flickor till att bli rädda och försiktiga kvinnor. 

Utifrån det socialiseras män till föreställningen om att visa rädsla är ett tecken på svaghet 

(Rader, 2008). Därför anses rädsla för våldsbrott vara en mer feminin känsla (Cops & 

Pleysier, 2011). Därmed kan teorin om doing gender förklara varför kvinnor upplever en 

högre rädsla att utsättas för våldsbrott och den aktuella studien kommer använda teorin för att 

förklara detta. 
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Kultivationsteorin 

Kultivationsteorins utgångspunkt är begreppet kultivation, vilket inom teorin innebär en 

process där människors uppfattning av verkligheten påverkas av mediekonsumtion (Alitavoli 

& Kaveh, 2018; Morgan, Shanahan & Signorielli, 2015; Romer, Jamieson & Aday 2003). 

Om verklighetsbilden som media porträtterar är falsk eller snedvriden får det sannolikt 

konsekvenser för människors beteenden, val och attityder. Orsaksmekanismen bakom rädsla 

för våldsbrott är enligt teorin att ju större mängd medieinnehåll som konsumeras, desto mer 

formas människors världsbild utifrån det materialet (Antoni, 2003). En frekvent exponering 

av nyheter om våldsbrott snedvrider människors uppfattningar om världen (Shi, 2018; 

Weitzer & Kurbin, 2004). Exponeringen ökar sannolikheten att människors föreställningar 

om världen kommer likna det som avbildas i media. Medias rapportering tenderar dessutom 

att bortse från brottsmönster, ge mindre uppmärksamhet åt brottets orsaker samt ge intryck av 

våldsbrott som slumpmässiga och oförklarliga. Den missvisande bilden kan skapa en 

uppfattning om världen som en farlig plats och få människor att övervärdera riskerna att 

utsättas för våldsbrott (Cronström, 2000; Weitzer & Kurbin, 2004). En upprepad exponering 

kan generera rädsla och osäkerhet hos användarna, vilket i sin tur kan bidra till en ökad rädsla 

för våldsbrott (Göteborg universitet, 2018).  

Medievärlden ses som annorlunda från verkligheten, särskilt den bild av 

våldsbrottslighet som presenteras i TV (Shi, 2018; Weitzer & Kurbin, 2004). TV-nyheters 

rapportering är fylld av homogent återkommande inslag som konsumeras av en TV-publik 

med ett stort antal människor i olika åldrar. Långvarig konsumtion av medias rapporteringar 

påverkar kumulativt människors uppfattning om verkligheten (Callanan & Rosenberger, 

2015; Antoni, 2003). Tron på risken att utsättas för våldsbrott kan bli avsevärt högre jämfört 

med vad den faktiska risken är.  

Medielandskapet har förändrats sedan kultivationsteorin skapades, till att idag innehålla 

flertalet kanaler och former av nyhetsmedia med olika innehåll (Göteborg universitet, 2018). 

Det har visats att användningen av den nyutvecklade tekniken sannolikt förstärker 

kultivationen, snarare än minskar den. Den nya tekniken bör därmed främst ses som en ny 

medieform för samma innehåll i större mängd. Ursprungligen handlade teorin om TV-

nyheter, men på senare tid har undersökningar gjorts gällande nyare former av nyhetsmedia 

(Morgan, m.fl., 2015). Teorin är tillämpbar över tid och på olika former av media, detta då 

spridningen av information är det väsentliga. Den aktuella studien kommer därmed inkludera 
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TV-nyheter, radionyheter, tidningsnyheter samt internet-nyheter. Kultivationsteorin kommer 

användas för att förklara medias påverkan på rädslan att utsättas för våldsbrott.  

Den aktuella studien  

Det har klarlagts att kvinnor är mer rädda att utsättas för våldsbrott, vilket vilar på en stark 

forskningsgrund (Callanan & Teasdale, 2009; Callanan & Rosenberger, 2015; May, m.fl., 

2010; Starkweather, 2007). Även skillnader mellan män och kvinnor i rädsla för våldsbrott 

utifrån mediekonsumtion är väl utforskat i internationella studier (Callanan & Rosenberger, 

2015; Weitzer & Kubrin, 2004). De nyhetsmedier som länge studerats är TV-nyheter, 

radionyheter samt tidningsnyheter (Chiricos, m.fl., 1997; Chiricos, m.fl., 2000; Grabe & 

Drew, 2007; Heber, 2007; Smolej & Kivivuori, 2006; Williams & Dickinson, 1993).  

Författarna har däremot kunnat konstatera en kunskapslucka i tidigare forskning som 

undersöker skillnader mellan män och kvinnor i rädsla för våldsbrott utifrån nyhetsmedias 

rapportering i en svensk kontext. Det finns också ett begränsat antal studier som undersöker 

skillnader mellan män och kvinnor i rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån olika former av 

nyhetsmedias rapportering om våldsbrott (Callanan & Rosenberger, 2015). Eftersom formen 

internet-nyheter är ett relativt nytt fenomen innebär det en kunskapslucka och därmed ett 

behov av mer forskning inom området (Kohm, m.fl., 2012; Weitzer & Kubrin, 2004). Det är 

därför av vikt att vidare utforska både traditionella former av nyhetsmedia såsom TV-nyheter, 

tidningsnyheter och radionyheter samt nyare former av nyhetsmedia, såsom internet-nyheter. 

Detta för att kunna urskilja de olika formerna av nyhetsmedias betydelse för rädsla att utsättas 

för våldsbrott utifrån skillnader mellan män och kvinnor samt kontrastera formerna mot 

varandra. 

Föreliggande studie undersöker skillnader mellan män och kvinnor i rädsla att utsättas 

för våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering kring det, samt utifrån olika former av 

nyhetsmedia, genom en kvantitativ tvärsnittsdesign. Metoden är lämplig för att undersöka 

skillnader mellan män och kvinnor då den möjliggör datainsamling från många respondenter 

(Borg & Westerlund, 2012). Då kvinnor upplever att rädslan att utsättas för våldsbrott 

begränsar deras vardagsliv (Brå, 2019a) ämnar den aktuella studien därav att studera 

skillnader mellan manliga och kvinnliga universitetsstudenters rädsla att utsättas för 

våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering kring det. Därigenom kan trygghetsfrämjande 

strategier utarbetas för att minska människors, speciellt kvinnors, upplevda rädsla att utsättas 

för våldsbrott. Studiens syfte var således att undersöka skillnader mellan män och kvinnor i 

rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering om våldsbrott, samt 
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skillnader mellan män och kvinnor gällande vilken form av nyhetsmedia som bidrar till högst 

rädsla att utsättas för våldsbrott. Utifrån syftet formulerades följande frågeställningar:  

1. Skiljer sig män och kvinnors känslouttryck av rädsla att utsättas för våldsbrott 

utifrån nyhetsmedias rapportering? 

2. Skiljer sig män och kvinnors beteendeförändring av rädsla att utsättas för 

våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering?  

3. Skiljer sig män och kvinnors känslouttryck av rädsla att utsättas för våldsbrott 

utifrån rapportering i olika former av nyhetsmedia?  

4. Vad är sannolikheten för beteendeförändring av rädsla att utsättas för våldsbrott 

vid kontroll för kön samt olika former av nyhetsmedia? 

Den första hypotesen var att kvinnor hade en högre rädsla att utsättas för våldsbrott än 

män, utifrån nyhetsmedias rapportering om våldsbrott. Hypotesen i den aktuella studien 

grundade sig i tidigare forskning som hade visat på ett samband mellan kvinnor och högre 

nivåer av rädsla att utsättas för våldsbrott (Callanan, 2012; Callanan & Rosenberger, 2015; 

Callanan & Teasdale, 2009; Lagrange & Ferraro, 1989; May, m.fl., 2010; Scott, 2003; Smith 

& Torstensson, 1997; Starkweather, 2007; Ugwu & Britto, 2015; Young, 1992). Hypotesen 

grundade sig även i teorin om doing gender som påvisat att kön var den viktigaste och 

starkaste faktorn vid mätning av rädsla för våldsbrott, där kvinnor hade högre nivåer av rädsla 

(Cops & Pleysier, 2011). Hypotesen baserades även på tidigare forskning som påvisat att 

konsumtion av nyhetsmedia hade en effekt på rädsla att utsättas för våldsbrott, med en 

konstaterad könsskillnad där kvinnor rapporterade en högre rädsla att utsättas för våldsbrott 

än män (Callanan, 2012; Callanan & Rosenberger, 2015; Chiricos, m.fl., 1997). 

Den andra hypotesen var att TV-nyheter var den form av nyhetsmedia som bidrog till 

högst rädsla hos både män och kvinnor, och att TV-nyheter bidrog till mer rädsla hos kvinnor 

än hos män. Hypotesen baserades på tidigare forskning som visat att konsumtion TV-nyheter 

var den form av nyhetsmedia som till störst del bidrog till rädsla att utsättas för våldsbrott 

(Weitzer & Kubrin, 2004), samt att kvinnor upplevde en högre rädsla än män utifrån de TV-

nyheter som de tog del av (Chiricos, m.fl., 1997). Hypotesen grundade sig även i 

kultivationsteorin som påvisade att konsumtion av TV-nyheter i större omfattning bidrog till 

en högre rädsla att utsättas för våldsbrott (Antoni, 2003; Shi, 2018; Weitzer & Kurbin, 2004). 
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Metod 

En kvantitativ ansats med en tvärsnittsdesign användes för att uppfylla studiens syfte och 

besvara dess frågeställningar samt hypoteser. Datainsamlingen utgjordes av en webbaserad 

enkät för att undersöka skillnader mellan män och kvinnors rädsla att utsättas för våldsbrott 

utifrån nyhetsmedias rapportering kring det. Enkäten undersökte även vilken form av 

nyhetsmedia som bidrog till högst rädsla för våldsbrott, utifrån skillnader mellan män och 

kvinnor. Respondenterna i studien bestod av manliga och kvinnliga studenter vid Örebro 

universitet. Studien utgick från en mellanindividsdesign då den avsåg att mäta olika individer 

vid endast ett tillfälle som var oberoende av varandra, såsom män och kvinnor (Borg & 

Westerlund, 2012).  

Urval 

Studiens teoretiska population utgjordes av 15200 manliga och kvinnliga studenter vid 

Örebro Universitet (Örebro universitet, 2019). Rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån 

nyhetsmedias rapportering undersöktes på universitetsstudenter dels då unga kvinnor har en 

hög rädsla för våldsbrott (Brå, 2019a), dels då ålderskategorin yngre vuxna utgjorde en stor 

grupp bland studenterna (Statistiska centralbyrån, 2012). Många studenter har ett stort 

samhällsintresse (Södertörns högskola, u.å). Författarna till uppsatsen resonerade därmed att 

studenter tog del av nyhetsmedias rapportering i stor utsträckning då de på grund av ett visst 

samhällsintresse aktivt själva söker och tar del av nyheter.  

Urvalet gjordes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att studiens respondenter 

utgjordes av de personer som fanns tillgängliga vid undersökningstillfället (Borg & 

Westerlund, 2012). En fördel med bekvämlighetsurval var tids- och kostnadseffektiviteten 

(Bryman, 2011). Valet av bekvämlighetsurval utgjorde en begränsning då generalisering av 

resultatet var omöjligt, vilket innebar att inga slutsatser kunde dras om stickprovet var 

representativt för populationen. Därmed kunde studiens resultat enbart generaliseras till de 

respondenter som besvarat webbenkäten och inte till populationen studenter vid Örebro 

universitet. Då könsfördelningen på Örebro universitet var ungefär 60 % kvinnor och 40 % 

män (Örebro universitet, 2018) där medelålder var 27 år (T. Skog, personlig kommunikation, 

9 maj, 2019), var det önskvärt att få en liknande fördelning i de insamlade enkätsvaren.  

Urvalsgruppen blev ett stickprov av manliga och kvinnliga studenter vid Örebro 

universitet. Enkäten delades ut till respondenterna genom publicering i Facebookgruppen 

“Dom kallar oss studenter”. Gruppen hade i skrivande stund totalt 19744 medlemmar. Det 

togs i beaktning att personer som inte längre var studenter fortfarande kunde vara medlemmar 
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i Facebook-gruppen. Detta kontrollerades genom en enkätfråga om respondenten för tillfället 

studerar vid Örebro universitet. De individer som var studenter vid Örebro universitet men 

som inte var medlemmar i Facebook-gruppen hade ingen möjlighet att delta i 

enkätundersökningen. Därmed utgjordes dessa som externt bortfall då de skulle deltagit i 

studien men slutligen inte inkluderades (Borg & Westerlund, 2012).  

Risken för internt bortfall minskade genom att otydliga frågor kunde uppmärksammas 

och omformuleras via pilotstudien samt att frågorna gjordes obligatoriska att besvara. Dock 

kunde tillvägagångssättet med obligatoriska frågor medföra en lägre svarsfrekvens då risken 

var högre att respondenter avstod från att skicka in formuläret på grund av irritation för att 

behöva svara på alla frågor (Trost & Hultåker, 2016).  

Ett inklusionskriterie i studien var att respondenterna behövde svara ja på frågan om de 

för tillfället var student vid Örebro universitet. Innan analysen genomfördes togs 13 svar bort 

på grund av att de ej uppfyllt det nödvändiga kriteriet. Ett ytterligare svar togs bort innan 

analysen genomfördes som utgjordes av en respondent som svarat nej på frågan om samtycke 

till att delta i studien. Ingen respondent besvarade svarsalternativet “Annat” på frågan om 

könstillhörighet, därför kunde resterande enkätsvar användas, sett utifrån kriteriet om kön. 

Därav utgjordes det interna bortfallet av totalt 14 svar (7,3 %) som exkluderades från 

datamaterialet innan analysen genomfördes.  

Slutligen inkluderades totalt 178 respondenter varav 94 kvinnor (52,81 %) och 84 män 

(47,19 %) i urvalet, vilket var en något skev fördelning jämfört med populationen. 

Åldersspannet för respondenterna var mellan 19-55 år där medelåldern var 25 år. Jämfört 

med populationen var även åldersfördelningen något skev. 

Material 

För att mäta skillnader gällande rädsla att utsättas för våldsbrott mellan män och kvinnor samt 

vilken form av nyhetsmedia som bidrog till mest rädsla att utsättas för våldsbrott, utifrån 

skillnader mellan män och kvinnor, konstruerades en strukturerad webbenkät. Enkäten 

inspirerades av faktorer som tidigare forskning och teorier lyft fram om skillnader mellan 

män och kvinnor i rädsla för våldsbrott samt utifrån formerna av nyhetsmedierna: TV, 

tidningar, radio och internet (Cops & Pleysier, 2011; Chiricos, m.fl., 2000; Grabe & Drew, 

2007; Kohm, m.fl., 2012; Lagrange & Ferraro, 1989; Scott, 2003; Smith & Torstensson, 

1997; Smolej & Kivivuori, 2006; West & Zimmerman, 1987; Young, 1992; Zhu, m.fl., 

2018). Utifrån dessa faktorer konstruerade författarna till den aktuella studien frågorna med 

tillhörande svarsalternativ.  
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För att stärka den aktuella studiens interna validitet togs ett flertal aspekter i beaktning 

vid utformningen av enkäten (Borg & Westerlund, 2012). Studiens syfte och frågeställningar 

var utgångspunkten för att formulera frågor med svarsalternativ. Användandet av tidigare 

forskning och teorier i utformningen av enkäten bidrog också till att stärka den interna 

validiteten (Bryman, 2011). Likaså användandet av begreppsdefinitioner som redan 

operationaliserats, exempelvis definitionen av våldsbrott (Brå, 2018b) och att förändra sina 

rutiner (Brå, 2019a). Frågorna var även inspirerade av Brås skolundersökning (Brå, 2016). 

Detta genom att använda uppbyggnaden på frågorna samt svarsalternativen vid utformningen 

av studiens enkätfrågor, med anpassningar för att passa studiens. syfte och design. 

Exempelvis användes frågan ”Har du under de senaste 12 månaderna blivit hotad så du känt 

dig allvarligt rädd?” med svarsalternativen Nej/Ja/1 gång/ Ja 2 gånger eller fler. Frågan och 

svarsalternativet omformulerades för att passa området som studeras i den aktuella. Studiens 

externa validitet var svag då resultatet inte kunde generaliseras till andra platser eller personer 

(Borg & Westerlund, 2012). 

Denna externa reliabilitet i studien stärktes genom en noggrann beskrivning av studiens 

tillvägagångssätt samt av hur mätinstrumentet utformats för att undersöka studiens syfte 

(Bryman, 2011). Genom denna beskrivning möjliggörs replikering av den aktuella studien. 

Ett reliabelt mätinstrument är en förutsättning för att studiens genomförande ska vara av god 

kvalitet och ge ett tillförlitligt resultat (Borg & Westerlund, 2012). För att testa 

mätinstrumentets reliabilitet för samtliga index som mätte rädsla att utsättas för våldsbrott 

utifrån olika former av nyhetsmedia användes Cronbach´s alfa (a) vilket mätte den interna 

konsistensen (Pallant, 2016). Värdet på Cronbachs alfa bör vara 0,7 eller högre för att det ska 

föreligga en god intern reliabilitet. 

Webbenkät. Enkäten inleddes med en kryssfråga om samtycke till deltagande i 

studien. Därefter ställdes frågor om olika demografiska faktorer såsom ålder och kön, vilket 

även utgjorde en kontrollfråga då studiens syfte var att undersöka skillnader mellan män och 

kvinnor (Trost & Hultåker, 2016). För att kontrollera könstillhörighet fick respondenten 

identifiera sig som “Man”, “Kvinna” eller “Annat”. En ytterligare kontrollfråga var om 

respondenten för tillfället var student vid Örebro universitet. Därefter ställdes en fråga om 

vilken institution respondenten tillhörde, med tillhörande kryssalternativ. 

Rädsla för våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering. Efter kontrollfrågorna 

följdes enkäten av ett avsnitt med frågor om rädsla att utsättas för brott utifrån nyhetsmedias 

rapportering om våldsbrott, utan form av nyhetsmedia inräknat. Detta utan former av 
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nyhetsmedia inräknat. Rädsla att utsättas för våldsbrott mättes genom två frågor där den ena 

variabeln fångade rädslan genom respondentens känslomässiga uttryck och den andra 

variabeln fångade rädslan genom respondentens beteendeförändringar. 

Känslouttryck. Respondenterna fick inledningsvis besvara en självskattande fråga om 

de tyckte att nyhetsmedia bidrog till deras rädsla att utsättas för våldsbrott, utan form av 

nyhetsmedia inräknat. Detta för att låta respondenterna självskatta sin egen rädsla. 

Svarsalternativen utformades som en likertskala där respondenten fick ange graden av 

upplevd rädsla på en skala mellan 1-5 där 1 var inte alls och 5 var mycket.  

Beteendeförändringar. Respondenterna fick besvara två frågor gällande om de, någon 

gång under de senaste 12 månaderna, hade förändrat sina rutiner eller valt att stanna hemma 

på grund av rädsla att utsättas för våldsbrott. Förändring av rutiner beskrevs som att ändra 

sina rörelsemönster såsom vägval eller färdsätt. Frågan ställdes för att fånga respondenternas 

rädsla att utsättas för våldsbrott utan att uttryckligen ställa en direkt fråga om den. 

Svarsalternativen var Ja, en gång/Ja, två eller fler gånger/Nej. Dessa frågor samt tillhörande 

svarsalternativ konstruerades med inspiration från Brottsförebyggande rådets 

skolundersökning om brott (Brå, 2016). 

Rädsla för våldsbrott utifrån olika former av nyhetsmedia. Denna del av enkäten var 

konstruerad utifrån fyra avsnitt, ett för varje form av nyhetsmedia; TV-nyheter, radionyheter, 

tidningsnyheter samt internet-nyheter. För att tydliggöra för respondenterna vad de olika 

formerna av nyhetsmedia omfattade beskrevs att radionyheter inkluderade vanlig radio samt 

podcasts, att tidningsnyheter endast gällde i pappersformat, TV-nyheter innebar analog TV, 

samt att internet-nyheter inkluderade webbtidningar och nyhetsbloggar. Dessa fyra avsnitt om 

de olika formerna av nyhetsmedia följde samma struktur. 

Avsnitten började med en faktafråga för att ta reda hur ofta respondenten tog del av 

formen av nyhetsmedia. Ett exempel på en sådan faktafråga var; “Hur ofta tar du del av 

nyheter via TV?”. Frågan besvarades genom att respondenten fick kryssa i ett av alternativen 

“Dagligen”, “6-5 ggr/veckan”, 4-3 ggr/veckan” 2-1 ggr/veckan”, “Några ggr/månaden”, 

“Några ggr/år” eller “Aldrig”. Rädslan att utsättas för våldsbrott utifrån olika former av 

nyhetsmedia mättes genom två frågor. Den ena variabeln fångade rädslan genom 

respondentens känslomässiga uttryck och den andra variabeln fångade rädslan genom 

respondentens beteendeförändringar.  

Känslouttryck. Därefter fick respondenterna besvara en fråga om de tyckte att formen 

av nyhetsmedia bidrog till deras rädsla att utsättas för våldsbrott. Denna fråga konstruerades 
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för att respondenterna själva skulle få skatta sin rädsla att utsättas för våldsbrott. 

Svarsalternativen var 1-5 där 1 var inte alls och 5 var mycket. Indexet för frågorna som mätte 

rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån de olika formerna av nyhetsmedia genom 

känslouttryck testades tillsammans genom Cronbachs alfa och uppnådde ett a-värde på 0,91. 

Samtliga frågor erhöll tillsammans ett högt a-värde vilket indikerade att enkätfrågorna som 

mätinstrument hade en god reliabilitet. 

Beteendeförändringar. Respondenterna tillfrågades på samma sätt som tidigare genom 

att ställa en fråga om de någon gång under de senaste 12 månaderna ändrat sina rutiner på 

grund av rädsla att utsättas för våldsbrott. Som tidigare nämnts konstruerades frågan för att 

fånga respondenternas rädsla att utsättas för våldsbrott utan att uttryckligen ställa en direkt 

fråga om det. Svarsalternativen var Ja, en gång/Ja, två eller fler gånger/Nej. Även denna fråga 

med tillhörande svarsalternativ konstruerades med inspiration från Brås skolundersökning om 

brott (Brå, 2016). Indexet för frågan som mätte rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån olika 

former av nyhetsmedia genom beteendeförändring testades genom Cronbachs alfa och 

uppnådde ett a-värde på 0,87. Genom att frågan erhöll ett högt a-värde kunde en god 

reliabilitet på enkätfrågan som mätinstrument konstateras.  

Pilotstudie. Innan enkäten publicerades offentligt genomfördes en pilotstudie genom 

att enkäten skickades ut till fem studenter vid Örebro universitet. Detta för att säkerställa att 

enkäten inte var problematisk utifrån ett etiskt perspektiv samt för att kontrollera om någon 

fråga var svårförstådd eller kunde missuppfattas (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Towns & 

Wängnerud, 2017). Genom pilotstudien kunde studiens validitet och reliabilitet stärkas (Borg 

& Westerlund, 2012). De frågor som respondenterna i pilotstudien uppfattade som 

svårförståeliga eller lätta att missförstå kunde revideras innan enkäten publicerades. En 

förändring var att begreppsdefinitionen av våldsbrott flyttades från missivbrevet till 

beskrivningen av varje avsnitt i enkäten. En ytterligare förändring var exempelvis att ordet 

“uppskatta hur mycket” byttes ut till “tycker du att”. Genom att ställa enkätfrågorna på ett 

neutralt sätt och undvika ledande frågor, minskades risken att påverka respondenternas svar. 

Ett enkelt språk och undvikandet av negationer i frågorna ökade sannolikheten att 

respondenterna tolkade frågorna på samma sätt (Bryman, 2011). 

Procedur  

Ett missivbrev utgjorde inledningen i webbenkäten. Missivbrevet innehöll all information 

som respondenten behövde för att kunna ta ställning till sitt deltagande i studien 

(Vetenskapsrådet, 2002). Respondenten fick en introduktion till ämnet och informerades om 
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studiens syfte samt kontaktuppgifter till studiens ansvariga samt lämplig stödorganisation. 

Instruktioner om tillvägagångssättet av hur enkäten skulle besvaras, såsom att endast ett 

svarsalternativ fick markeras redogjordes för. Även att tidsåtgången för att besvara enkäten 

var 10-15 minuter beskrevs. Vidare utgick missivbrevet från de fyra forskningsetiska 

huvudkraven vilka är informationskravet, samtyckeskravet, nyttjandekravet och 

konfidentialitetskravet. Ingen ersättning utgick för deltagandet i studien.  

Webbenkäten publicerades i Facebook-gruppen “Dom kallar oss studenter” den 23 april 

2019. Inlägget innehöll kort information om studien samt en länk till webbenkäten. Efter tre 

dygn uppdaterades inlägget i Facebook-gruppen på nytt, för att öka synligheten och därmed 

få in fler enkätsvar. Eftersom föreliggande studie syftade till att undersöka skillnader mellan 

män och kvinnor krävdes en relativt jämn fördelning av de som besvarade enkäten. Efter 

ytterligare två dygn var majoriteten av enkätsvaren besvarade av kvinnor, därför lades den 

upp en tredje gång i Facebook-gruppen “Dom kallar oss studenter” med en efterfrågan om 

fler manliga respondenter. Det informerades även om att datainsamlingen inom kort skulle 

avslutas men att det fortfarande fanns tid till att besvara enkäten. Två dagar efter den tredje 

publiceringen på Facebook-gruppen stängdes svarsfunktionen av och det var därmed inte 

längre möjligt att besvara enkäten. Totalt var enkäten upplagd och möjlig att besvara under 

en veckas tid. 

Etik 

En medvetenhet om känsligheten i att ställa frågor om upplevd rädsla för våldsbrott fanns i 

åtanke under hela arbetets gång. Detta togs i särskild beaktning vid utformningen av enkäten. 

Missivbrevet, enkätfrågorna samt enkätsvaren bearbetades flertalet gånger, där flera 

revideringar gjordes. Exempelvis gjordes ett förtydligande av hur materialet skulle förvaras 

med en noggrannare beskrivning av att inga obehöriga kommer ha åtkomst till det insamlade 

materialet då en lösenordsskyddad dator kommer användas. 

Missivbrevet innehöll information i enlighet med de forskningsetiska huvudkraven 

(Vetenskapsrådet, 2002). I överensstämmelse med informationskravet informerades 

respondenten om det övergripande syftet med studien samt tidsåtgången för att besvara 

enkäten. Respondenten informerades om att deltagandet var helt frivilligt samt deras 

möjlighet att avbryta sin medverkan utan att behöva uppge en anledning. Vidare 

informerades respondenten om att inga personuppgifter samt enkätsvar kunde härledas till en 

specifik person (Vetenskapsrådet, 2017). Respondenterna informerades även, i enlighet med 

nyttjandekravet, att det insamlade materialet inte skulle användas till något annat än till 
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studiens syfte. Enligt konfidentialitetskravet informerades respondenterna om att materialet 

skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet och förvaras i en lösenordsskyddad 

dator så inga obehöriga kunde ta del av det. Slutligen, i enlighet med samtyckeskravet, 

inhämtades samtycke till studien genom en enkätfråga om respondenten samtycker till att 

delta i studien, med svarsalternativen Ja/Nej.  

Webbenkäten utformades i programmet Google formulär för att säkerställa anonymitet 

i enlighet med konfidentialitetskravet. På det sättet togs även hänsyn till GDPR, då inga e-

postadresser eller andra personuppgifter som kunde kopplas till respondenten hanterades 

(Vetenskapsrådet, 2017). Enkätsvaren överfördes till Excel-format som därefter förvarades 

konfidentiellt på endast en dator med lösenordsskydd. Ingen obehörig kunde därmed få 

åtkomst till det insamlade materialet. I samband med överföringen raderades enkäten samt 

enkätsvaren från Google formulär. En etisk aspekt som resonerades kring var valet av 

obligatoriska enkätfrågor. Då frågorna kan vara av känslig karaktär kan det därav vara etiskt 

problematiskt att göra de obligatoriska. Efter genomförd pilotstudie tillfrågades 

respondenterna om hur känsliga de ansåg frågorna vara och samtliga besvarade att frågorna 

inte var särskilt känsliga. Därav valdes utformningen av enkätfrågorna som obligatoriska. 

Det är viktigt att forskarna ansvarar för samt hanterar eventuella konsekvenser som 

studiens frågor kan leda till hos respondenterna (Vetenskapsrådet, 2017). Frågor om rädsla 

för våldsbrott är av känslig karaktär, därför informerades respondenterna i slutet av 

missivbrevet om kontaktuppgifter till Campushälsan vid Örebro Universitet. Dit kunde 

respondenterna vända sig om det skulle uppkomma känslor såsom rädsla eller obehag under 

tiden eller efter deras deltagande i studien.  

Statistiska analyser 

Datamaterialet som samlades in via enkätsvar sammanställdes i en excelfil som exporterades 

till databearbetningsprogrammet IBM SPSS Statistics 25.0 för bearbetning genom statistiska 

analyser. Deskriptiv statistik användes för att ge en beskrivande bild av respondenterna 

(Pallant, 2016). Detta gällande frekvens och procent av användning av olika former av 

nyhetsmedia utifrån män och kvinnor. Samtliga skillnadsanalyser hade en förbestämd 

signifikansnivå (p=0,05). Cohen’s d användes som riktlinje för att visa hur stor den 

signifikanta skillnaden faktiskt var. Detta då ett p-värde endast kan visa om resultatet beror 

på slumpen eller inte (Pallant, 2016). Cohen’s riktlinjer användes för att bedöma 

effektstorleken, där ett värde på 0,2 eller mindre gav en liten effekt, ett värde på 0,5 gav en 

måttlig effekt och ett värde på 0,8 eller högre gav en stor effekt (Cohen, 1988, refererat i 
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Pallant, 2016). I de oberoende t-testen och chi2-test of independence kunde resultatet av 

analyserna visa huruvida skillnaden mellan de två oberoende grupperna var signifikant i de 

olika frågeställningarna. 

Oberoende t-test. De oberoende t-testen genomfördes för att undersöka skillnader 

mellan män och kvinnor i känslouttryck på grund av rädsla att utsättas för våldsbrott, en 

analys utan form av nyhetsmedia inräknat samt en för varje form av nyhetsmedia. De olika 

formerna av nyhetsmedia var TV-nyheter, tidningsnyheter, radionyheter samt internet-

nyheter. Självskattningen av känslouttryck var på skalnivån scale. 

Chi2-test of independence. Ett chi2-test of independence genomfördes för att 

undersöka skillnader mellan män och kvinnor i beteendeförändring på grund av rädsla att 

utsättas för våldsbrott. Efter dikotomisering av variablerna Nej/Ja 1 gång/Ja 2 gånger eller 

fler till Ja/Nej kunde ett chi2-test of independence genomföras då variablerna var på 

nominalnivå. 

Logistisk regression. En logistisk regression genomfördes för att undersöka 

sannolikheten för beteendeförändring på grund av rädsla att utsättas för våldsbrott vid 

kontroll för kön samt omfattning av de olika formerna av nyhetsmedia. Svarsalternativen på 

den beroende variabeln dikotomiserades från Nej/Ja 1 gång/Ja 2 gånger eller fler till Ja/Nej 

för att möjliggöra genomförandet av en logistisk regression. Den beroende variabeln var på 

nominalnivå och de förklarande variablerna var på nominalnivå samt ordinalnivå. I variabeln 

kön var män kodade som det lägre värdet (1) och kvinnor var kodade som det högre värdet 

(2). Omfattningen av de olika formerna av nyhetsmedia dikotomiserades till ofta och sällan. 

Multikollinearitet kontrollerades för i genomförandet av analysen. 

 

Resultat 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka skillnader mellan män och kvinnor i rädsla 

att utsättas för våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering om våldsbrott, samt skillnader 

mellan män och kvinnor gällande vilken form av nyhetsmedia som bidrog till högst rädsla för 

våldsbrott. Resultatet för studiens fyra frågeställningar samt två hypoteser presenteras i 

nedanstående stycken med hjälp av tabeller.  

De deskriptiva resultaten visade att internet-nyheter var den form av nyhetsmedia som 

respondenterna tog del av i störst utsträckning, där majoriteten män och kvinnor använde det 

dagligen eller flertalet gånger i veckan (se Tabell 1). Den form av nyhetsmedia som var näst 

mest använd hos männen och kvinnor var TV-nyheter. Gällande tidningsnyheter tog både 
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männen och kvinnorna del av det näst minst. Den form av nyhetsmedia som var minst använd 

hos männen och kvinnorna var radionyheter.  

 

Tabell 1 

Frekvens och procent för män respektive kvinnor gällande användning av olika former av 

nyhetsmedia. 

   Män    Kvinnor    

  Ofta  Sällan  Ofta  Sällan   

  %       n %       n %       n %       n  

 

TV 

  

79 

 

66 

 

21 

 

18 

 

78 

 

73 

 

22 

 

21 

 

RADIO 

TIDNING 

 38 

62 

32 

52 

62 

38 

52 

32 

32 

53 

30 

50 

68 

47 

64 

44 

 

INTERNET  99 83 

 

1 

 

1 

 

96 

 

90 

 

4 4  

Not. n = antal respondenter; Ofta = Dagligen, 6-5 gånger/ veckan, 4-3 gånger/ veckan, 2-1 

gånger/ veckan; Sällan = Några gånger/ månaden, Några gånger/ år, Aldrig. 

 

Könsskillnader gällande rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån nyhetsmedias 

rapportering  

Känslouttryck. Resultatet av det oberoende t-testet visade en signifikant skillnad 

mellan män och kvinnors självskattade rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån nyhetsmedias 

rapportering, utan form av nyhetsmedia inräknat (se Tabell 2). Kvinnor rapporterade en 

signifikant högre nivå av rädsla för våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering om 

våldsbrott än män. För t-testet gjordes antagandet att varianserna i grupperna var homogena, 

och därför behövde frihetsgraderna inte justeras. Effektstorleken för skillnader mellan män 

och kvinnor i rädsla för våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering kring det var 0,80 vilket 

innebar att den signifikanta skillnaden var stor.  
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Tabell 2 

Medelvärdesjämförelser mellan män och kvinnors rädsla att utsättas för våldsbrott genom 

känslouttryck, utifrån nyhetsmedias rapportering utan form av nyhetsmedia inräknat, 

genomfört med oberoende t-test. 

 

 Män   Kvinnor   

n M SD  n M SD fg t               d d 

 

RVNG 

 

84 

 

2,49 

 

1,16 

 

  

94 

 

3,47 

 

1,27 

 

 

176 

 

 -5,36***       0,80  

 

Not. n = antal respondenter; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; d 

= effektstorlek med Cohen’s d; RVNG = Rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån 

nyhetsmedias rapportering. 

* p < 0,05; ** p < 0,01;  *** p < 0,001 

  

Beteendeförändring. Resultatet av ett chi2–test of independence visade en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor i att omsätta sin rädsla att utsättas för 

våldsbrott i praktiken genom att ändra sina rutiner (se Tabell 3). Det var statistiskt 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor att ha förändrat sina rutiner de senaste 12 

månaderna. Av de kvinnor som förändrat sina rutiner på grund av rädsla att utsättas för 

våldsbrott var andelen större än de män som förändrat sina rutiner på grund av rädsla att 

utsättas för våldsbrott. Då phi-koefficienten endast var 0,23 betraktas det endast vara en 

liten effekt enligt Cohens riktlinjer (Cohen, 1988, refererat i Pallant, 2016). Kvinnorna 

var därmed mer benägna att förändra sina rutiner utifrån nyhetsmedias rapportering om 

våldsbrott än vad männen var, där skillnaden var liten.  
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Könsskillnader gällande form av nyhetsmedia som bidrar till högst rädsla att utsättas 

för våldsbrott  

Känslouttryck. För att undersöka skillnader mellan män och kvinnor genomfördes fyra 

separata medelvärdesjämförelser med oberoende t-tester. Av resultatet framgick att det fanns 

signifikanta skillnader mellan män och kvinnor gällande rädsla att utsättas för våldsbrott 

utifrån de fyra olika formerna av nyhetsmedia (se Tabell 4). Kvinnor rapporterade signifikant 

högre nivåer av rädsla att utsättas för våldsbrott än män, gällande alla fyra former av 

nyhetsmedia. För t-testet gjordes antagandet att varianserna i grupperna var homogena, och 

därför behövde frihetsgraderna inte justeras. Effektstorleken för skillnader mellan män och 

kvinnor i rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån de olika formerna av nyhetsmedias 

rapportering om våldsbrott var för TV-nyheter, tidningsnyheter och internet-nyheter omkring 

0,8 vilket innebar att de signifikanta skillnaderna var stora. För radionyheter var den 

signifikanta skillnaden mellan män och kvinnor endast måttlig då effektstorleken var omkring 

0,5.  

 

 

Tabell 3 

Analys av skillnader mellan män och kvinnor i beteendeförändring de senaste 12 månaderna på 

grund av rädsla att utsättas för våldsbrott, utifrån nyhetsmedias rapportering utan form av 

nyhetsmedia inräknat, genomfört med Chi2 –test. 

 
Ja Nej Total  

% n % n % N Chi2          fg       phi           

 

Kön 
Man  41,7 35 58,3 49 100 84 

8,72**     1      0,23 

 Kvinna 64,8 61 35,1 33 100 94 

Not: % = proportionen av individer; N = totalt antal respondenter i hela urvalet; n = antal 

respondenter i en urvalsgrupp; fg = frihetsgrader; phi = styrkan i associationen. Ja= har förändrat 

sina rutiner en eller fler gånger de senaste 12 månaderna; Nej=  har inte förändrat sina rutiner de 

senaste 12 månaderna. 

* p < 0,05; ** p < 0,01;  *** p < 0,001 
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Tabell 4 

Medelvärdesjämförelser mellan män och kvinnors känslouttryck av rädsla att utsättas för 

våldsbrott utifrån olika former av nyhetsmedias rapportering, genomfört med oberoende t-

tester. 

 

 Män   Kvinnor  

n M SD  n M SD fg     t              d  
 

TV 

 

84 

 

2,26 

 

1,16 

  

94 

 

3,31 

 

1,24 

 

176 

 

-5,80***    0,87 

 

RADIO 

 

84 

 

1,69 

 

0,82 

  

94 

 

2,14 

 

1,16 

 

176 

 

-2,94**      0,44 
 

TIDNING 

 

84 

 

1,94 

 

0,96 

  

94 

 

2,86 

 

1,31 

 

    176 

 

-5,30***    0,80 
 

INTERNET 

 

84 

 

2,65 

 

1,22 

  

94 

 

3,62 

 

1,22 

 

176 

 

-5,26***    0,79 

Not. n = antal respondenter; M = medelvärde; SD = standardavvikelse; fg = frihetsgrader; d 

= effektstorlek med Cohen’s d; TV = Rädsla för att utsättas för våldsbrott utifrån TV-

nyheter; RADIO = Rädsla för att utsättas för våldsbrott utifrån radionyheter; TIDNING = 

Rädsla för att utsättas för våldsbrott utifrån tidningsnyheter; INTERNET = Rädsla för att 

utsättas för våldsbrott utifrån internet-nyheter. 

  * p < 0,05; ** p < 0,01;  *** p < 0,001 

 

Beteendeförändring. En logistisk regression genomfördes för att se sannolikheten för 

att kön samt om de olika formerna av nyhetsmedia predicerade beteendeförändring på grund 

av rädsla att utsättas för våldsbrott (se Tabell 5). Modellen innehöll fem oberoende variabler; 

kön samt omfattning av TV-nyheter, radionyheter, tidningsnyheter och internet-nyheter. 

Modellen som innehöll alla prediktorer var statistiskt signifikant, som indikerade att modellen 

kunde skilja på de respondenter som rapporterade rädsla att utsättas för våldsbrott och de som 

inte gjorde det. Hela modellen förklarade mellan 9,9 % (Cox och Snell R square) och 13,3 % 

(Nagelkerke R squared) av variansen i rädsla att utsättas för våldsbrott. En indikation för hur 

bra modellen predicerar den beroende variabeln var 66,3 %. Det förelåg ingen 

multikollinearitet i modellen, vilket var önskvärt.  
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Enbart två oberoende variabler bidrog till modellen och visade statistiskt signifikans, 

kön och omfattning av TV-nyheter. Den starkaste prediktorn för att rapportera rädsla att 

utsättas för våldsbrott var kön, som predicerade rädsla att utsättas för våldsbrott mer än tre 

gånger så mycket än de olika formerna av nyhetsmedia, kontrollerat för de andra faktorerna i 

modellen. Då kvinnorna var kodade som det högre värdet och beta-värdet i regressionen var 

positivt innebär det att kvinnorna var mer benägna att förändra sina rutiner på grund av rädsla 

att utsättas för våldsbrott än vad männen var. Gällande TV-nyheter var respondenterna mer 

än 1 gång mer sannolika att rapportera rädsla att utsättas för våldsbrott, än efter att ha tagit 

del av de övriga tre formerna av nyhetsmedia samt faktorn kön. Respondenterna som tog del 

av internet-nyheter var mer än 1 gång mer sannolika att rapportera rädsla att utsättas för 

våldsbrott, än de övriga tre formerna av nyhetsmedia samt faktorn kön. Respondenterna som 

tog del av tidningsnyheter var mindre sannolika att rapportera rädsla att utsättas för 

våldsbrott, än de övriga tre formerna av nyhetsmedia samt kön. Gällande i vilken omfattning 

respondenten tog del av radionyheter var de som tog del av radionyheter minst sannolika att 

rapportera rädsla att utsättas för våldsbrott, kontrollerat för de andra faktorerna i modellen. 

Kön var den faktor som till störst del predicerade rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån 

nyhetsmedias rapportering om våldsbrott. Gällande de olika formerna av nyhetsmedia var det 

TV-nyheter som till störst del predicerade att förändra sina rutiner på grund av rädsla att 

utsättas för våldsbrott.  
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Tabell 5 

Jämförelse av sannolikhet för beteendeförändring av rädsla att utsättas för våldsbrott i 

praktiken vid kontroll för kön samt omfattning av de olika formerna av nyhetsmedia, 

genomfört med logistisk regression.  

  B SD Wald fg Odds 

Ratio 

95% 

konfidensintervall 

för Odds Ratio 

 

 

KÖN 

  

1,18*** 

 

0,33 

 

12,66 

 

1 

 

3,27 

Lägre 

1,70 

Högre 

6,30 

TV  0,18* 0,08 4,26 1 1,20 1,00 1,42 

RADIO  -0,11 0,08 1,86 1 0,89 0,75 1,05 

TIDNING  -0,00 0,09 0,00 1 0,99 0,82 1,20 

INTERNET  0,03 0,09 0,13 1 1,03 0,86 1,22 

KONSTANT  -0,97 0,74 1,71 1 0,37   

Not. B = betakoefficient; SD = standardavvikelse; Wald = signifikans hos enskilda 

koefficienter; fg = frihetsgrader; Odds Ratio = kvoten för oddsen. 

* p < 0,05; ** p < 0,01;  *** p < 0,001 

 

Diskussion 

Syftet med studien var att undersöka skillnader mellan män och kvinnor i rädsla att utsättas 

för våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering om våldsbrott, samt skillnader mellan män 

och kvinnor gällande vilken form av nyhetsmedia som bidrog till högst rädsla att utsättas för 

våldsbrott.  

Resultatet visade utifrån respondenternas känslouttryck på grund av rädsla att utsättas 

för våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering om våldsbrott, är högre hos kvinnorna än hos 

männen. Detta utan former av nyhetsmedia inräknat. Det föreligger en signifikant skillnad 

mellan könen där effektstorleken påvisas vara stor. Resultatet utifrån hur respondenterna 

omsatte sin rädsla i praktiken visade att kvinnor är mer benägna för en beteendeförändring på 

grund av sin rädsla att utsättas för våldsbrott, utifrån nyhetsmedias rapportering. Även detta 
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utan former av nyhetsmedia inräknat. Det påvisas en signifikant skillnad mellan män och 

kvinnor men med en låg effektstorlek, vilket innebär att skillnaderna är små. Därmed 

bekräftas den första hypotesen om att kvinnor har en högre rädsla att utsättas för våldsbrott 

utifrån nyhetsmedias rapportering om våldsbrott än män. Detta innebär att nollhypotesen 

kunde förkastas och att sannolikheten för att slumpen påverkat resultatet är låg.  

Det påvisades att män och kvinnor hade ett någorlunda liknande konsumtionsmönster 

gällande olika former av nyhetsmedia. Däremot skilde sig konsumtionsmönstret. Något 

mellan män och kvinnor när det gällde tidningsnyheter och radionyheter, där männen tog del 

av dem i något större utsträckning. Resultatet visade att internet-nyheter är den form av 

nyhetsmedia som enligt medelvärdet av känslouttryck bidrar till högst rädsla att utsättas för 

våldsbrott hos både män och kvinnor. Skillnaden mellan män och kvinnor var signifikant och 

hade en hög effektstorlek, vilket innebär att skillnaderna var stora. Resultatet för skillnader 

mellan män och kvinnor i hur de olika formerna av nyhetsmedia bidrar till rädsla att utsättas 

för våldsbrott är signifikant, vilket innebär att nollhypotesen kunde förkastas. Resultatet 

visade att kön är den faktor som har störst sannolikhet att predicera beteendeförändring på 

grund av rädsla att utsättas för våldsbrott, vid kontroll för de fyra formerna av nyhetsmedia. 

Gällande vilken form av nyhetsmedia som predicerar en beteendeförändring på grund av 

rädsla att utsättas för våldsbrott hade TV-nyheter störst förklaringsgrad på förändring av 

rutiner på grund av rädsla att utsättas för våldsbrott. Detta  med det enda signifikanta värdet 

hos både männen och kvinnorna. Efter TV-nyheter följer först internet-nyheter, sedan 

tidningsnyheter och till sist radionyheter, dock samtliga utan signifikans. Därmed kan den 

andra hypotesen om att TV-nyheter är den form av nyhetsmedia som bidrar till högst rädsla 

hos både män och kvinnor delvis bekräftas då olika resultat kunde påvisas mellan 

känslouttryck samt beteendeförändring Den del av den andra hypotesen om att TV-nyheter 

bidrog till mer rädsla hos kvinnor än hos män kan bekräftas då TV-nyheter bidrog till en 

högre rädsla hos kvinnor än hos män. 

Studiens resultat utifrån tidigare forskning  

Den aktuella studien bidrar med kunskap om nyhetsmedias påverkan på rädsla att utsättas för 

våldsbrott utifrån skillnader mellan män och kvinnor (Callanan & Rosenberger, 2015). 

Således bidrar studiens resultat med kunskap om nyhetsmedias påverkan på kvinnors högre 

rädsla att utsättas för våldsbrott. Studien bidrar även med kunskap om nyare former av 

nyhetsmedias påverkan på rädsla att utsättas för våldsbrott. Således erhåller studien särskilt 



KÖNSSKILLNADER GÄLLANDE RÄDSLA FÖR VÅLDSBROTT UTIFRÅN 
NYHETSMEDIAS PÅVERKAN 
 

25	

vetskap om internet-nyheter som därav fyller den identifierade kunskapsluckan i tidigare 

forskning (Kohm, m.fl., 2012; Weitzer & Kubrin, 2004).  

Den aktuella studien påvisar, i likhet med tidigare studier, skillnader mellan män och 

kvinnor i rädsla att utsättas för våldsbrott (Callanan & Teasdale, 2009; Callanan & 

Rosenberger, 2015; May, m.fl., 2010; Starkweather, 2007; Yavuz & Welch, 2010). Studiens 

resultat om att kvinnor är mer rädda än män att utsättas för våldsbrott utifrån nyhetsmedias 

rapportering om våldsbrott har framhållits i tidigare forskning (Dobbs, m.fl., 2007; Lagrange 

& Ferraro, 1989; Ugwu & Britto, 2015; Scott, 2003; Smith & Torstensson, 1997; Young, 

1992). I likhet med tidigare undersökningar kan även denna studie visa att kvinnor förändrar 

sina rutiner på grund av rädsla att utsättas för våldsbrott i större utsträckning än män (Brå, 

2019a).  

Den aktuella studien kan också framföra kön som den starkaste prediktorn för rädsla att 

utsättas för våldsbrott (May, m.fl., 2010). Likt tidigare forskning visar studiens resultat att 

TV, tidningar och internet är de former av nyhetsmedia som människor tar del av i störst 

omfattning (Baranauskas & Drakulich, 2018; Intravia, m.fl., 2017). Konsumtionen av nyare 

former av nyhetsmedia såsom internet ökar medan traditionella former såsom TV, tidningar 

och radio minskar (Baranauskas & Drakulich, 2018), vilket också bekräftas av studiens 

resultat.  

I linje med vad som tidigare konstaterats, påvisas TV-nyheter samt tidningsnyheter till 

viss del bidra till en ökad rädsla att utsättas för våldsbrott (Chiricos, m.fl., 2000; Smolej & 

Kivivuori, 2006; Zhu, m.fl., 2018). Att konsumera TV-nyheter är relaterat till högre nivåer av 

rädsla att utsättas för våldsbrott hos kvinnor, enligt både tidigare studie (Chiricos, m.fl., 1997) 

samt den aktuella studien. Då den tidigare studien mätte rädsla på ett liknande sätt genom 

användningen av en likertskala samt att kontrollera för kön och omfattning av nyhetsmedia är 

resultatet jämförbart med den aktuella studiens resultat. I den tidigare studien var TV-nyheter 

den form av nyhetsmedia som bidrog till högst rädsla hos både män och kvinnor, där 

kvinnorna upplevde en högre rädsla än männen (Chiricos, m.fl., 1997). Detta visade även den 

aktuella studiens resultat då TV-nyheter predicerade förändring av rutiner på grund av rädsla 

att utsättas för våldsbrott.  

I likhet med tidigare studier framkommer i den aktuella studien en liten skillnad mellan 

könen gällande tidningsnyheter, där rädslan att utsättas för våldsbrott ökade hos kvinnor men 

inte lika mycket hos män (Callanan & Rosenberger, 2015). 
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Radionyheter har i tidigare studier påvisats bidra till rädsla att utsättas för våldsbrott 

hos både män och kvinnor, där kvinnor hade en högre rädsla än män (Chiricos, m.fl., 1997; 

(Grabe & Drew, 2007). Den aktuella studien bekräftar att radionyheter bidrar till mer rädsla 

för kvinnor än hos män, däremot har radio har en låg påverkan på rädsla att utsättas för 

våldsbrott. En möjlig förklaring att det skiljer sig mellan den aktuella studien och tidigare 

forskning är att studierna om radionyheter var relativt gamla samt att nyare former av 

nyhetsmedia har ersatt de traditionella formerna.  

Föreliggande studie påvisar enligt känslouttryck att internet-nyheter bidrar till en högre 

rädsla att utsättas för våldsbrott, där kvinnor har en högre rädsla än männen. Därmed 

överensstämmer inte den aktuella studiens resultat med en tidigare studies resultat om att ta 

del av internet-nyheter var relaterat till en lägre rädsla att utsättas för våldsbrott (Kohm, m.fl., 

2012). Att den aktuella studien enligt känslouttryck visar att internet-nyheter bidrar till en 

högre rädsla att utsättas för våldsbrott kan bero på internets framväxt i dagens moderna 

samhälle.  

Studiens resultat utifrån teorin om doing gender och kultivationsteorin 

Föreliggande studies resultat gällande kvinnornas högre rädsla att utsättas för våldsbrott kan 

förklaras av det som teorin om doing gender framhåller som orsaksmekanism till 

könsskillnader gällande rädsla att utsättas för våldsbrott (West & Zimmerman, 1987). Rädsla 

är enligt teorin en feminin känsla (Cops & Pleysier, 2011) och den aktuella studien kan 

indikera detta då kvinnorna själva rapporterar högre rädsla att utsättas för våldsbrott än vad 

männen gör, utifrån nyhetsmedias rapportering om våldsbrott. Utifrån detta kan det resoneras 

att en anledning till männens självrapporterade lägre rädsla att utsättas för våldsbrott beror på 

att den stereotypa bilden av rädsla inte är en maskulin känsla. Dock finns aspekter av teorin 

om doing gender som den aktuella studiens resultat inte kan förklara, såsom 

socialiseringsprocessen som orsaksmekanism (West & Zimmerman, 1987). Då studien endast 

undersöker respondenternas könsidentitet har socialiseringen som orsaksfaktor till rädslan för 

våldsbrott ej kunnat kontrolleras för. 

Enligt kultivationsteorin kan omfattningen av nyhetsmedia förklara effekterna av 

mediekonsumtion (Antoni, 2003). Detta går i linje med vad den aktuella studien kunnat 

fastställa, då internet-nyheter är den form av nyhetsmedia som respondenterna tar del av i 

störst mängd samt den form som enligt känslouttryck bidrar till högst rädsla. 

Respondenternas uppfattning om världen kan utifrån de olika nyhetsmedierna, framför allt 

internet-nyheter, få människor att tro att risken att utsättas för våldsbrott är högre än den 
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egentliga risken (Cronström, 2000; Weitzer & Kurbin, 2004). Detta på grund av den 

upprepade exponeringen för nyheter om våldsbrott (Göteborg universitet, 2018). 

Andra möjliga förklaringar till kvinnors högre rädsla att utsättas för våldsbrott 

Det kan finnas andra möjliga förklaringar till studiens resultat som inte lyfts i studiens 

litteraturgenomgång. En sådan förklaring kan vara teorin shadow of sexual assault, som 

klarlägger att kvinnors högre rädsla att utsättas för våldsbrott beror på rädslan för sexualbrott, 

vilket männen inte upplever i lika stor utsträckning (Fisher & Sloan, 2003). Studiens resultat 

visar på en liten effektstorlek mellan könen gällande förändring av rutiner på grund av 

nyhetsmedias rapportering om våldsbrott, vilket innebär att en tillräckligt stor del av 

variansen inte förklaras av resultatet. Detta anses som något förväntat då det sedan tidigare 

finns kunskap om flertalet faktorer som påverkar rädsla att utsättas för våldsbrott (Heber, 

2008). Bostadsområde och låg socioekonomisk status kan vara andra möjliga förklaringar till 

förändring av rutiner på grund av rädsla att utsättas för våldsbrott (Newburn, 2013). Det kan 

även finnas andra bakomliggande orsaksfaktorer som denna studie inte kontrollerar och som 

har en påverkan på resultatet (Borg & Westerlund, 2012). Ett exempel är faktorn tidigare 

utsatthets påverkan på rädsla att utsättas för våldsbrott. Det finns även andra former av 

nyhetsmedia som den aktuella studien inte undersöker som kan påverka rädsla att utsättas för 

våldsbrott, exempelvis sociala medier (Intravia m.fl., 2017).  

Intressanta fynd i den aktuella studien 

Ett något förväntat och intressant resultat är att internet-nyheter är den form av 

nyhetsmedia som både männen och kvinnorna tar del av i störst utsträckning. Det är även 

internet-nyheter som både männen och kvinnorna självskattar bidrar till högst rädsla att 

utsättas för våldsbrott. Ett antagande är därmed att internet-nyheter kan bidra till högre rädsla 

att utsättas för våldsbrott på grund av att respondenterna tar del av mer internet-nyheter 

jämfört med de andra formerna av nyhetsmedia och får därmed större delen av sina intryck 

därifrån.  

Ett intressant fynd var att vilken form av nyhetsmedia som bidrog till störst rädsla att 

utsättas för våldsbrott skilde sig beroende på respondenternas känslouttryck genom 

självskattning samt beteendeförändring genom att omsätta rädslan i praktiken. Därmed kan 

resoneras att respondenterna tror sig påverkas mest av internet-nyheter när det egentligen är 

TV-nyheter som påverkar rädslan att utsättas för våldsbrott. Ytterligare ett intressant fynd är 

att internet-nyheter och TV-nyheter är de formerna av nyhetsmedia som enligt 

respondenternas självskattade känslouttryck har störst påverkan på beteendeförändring på 
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grund av rädsla att utsättas för våldsbrott. Utifrån detta resonerar författarna att 

medieformatet kan vara en bidragande faktor till att framkalla rädsla att utsättas för 

våldsbrott. Både TV-nyheter och internet-nyheter innehåller ofta rörliga bilder och ljud. 

Medan radio endast innehåller ljud, samt tidningar endast innehåller text och bilder. Detta 

kan möjligtvis innebära en skillnad i hur de olika medieformaten text, ljud, bilder och rörliga 

filmer påverkar rädslan att utsättas för våldsbrott. 

Metodologiska överväganden 

Det föreligger ett antal begränsningar gällande studiens utformning. Den största 

begränsningen är valet av ett bekvämlighetsurval, vilket medför en låg extern validitet och en 

omöjlighet att generalisera resultatet till andra individer än de som ingick i urvalsgruppen 

(Bryman, 2011). Detta innebär att studiens resultat inte kan generaliseras till Örebro 

universitets studenter, utan endast till de 178 personer som besvarat enkäten. Urvalsmetoden 

innebär även att det inte kan säkerställas att den grupp individer som besvarade enkäten är 

representativ för studenter generellt. Den något skeva könsfördelningen samt 

åldersfördelningen kunde innebära att urvalsgruppen var något annorlunda från populationen. 

Dock hade detta haft en mer avgörande betydelse om studiens resultat hade kunnat 

generaliseras till populationen. Trots de begränsningar som ett bekvämlighetsurval medför 

gjordes övervägandet att använda den typen av urval, framför allt på grund av 

tidseffektiviteten. Dock togs begränsningarna ständigt i beaktning vid tolkningar kring 

resultatet i studien. 

Den första hypotesen grundades i fynd från tidigare studier som visat signifikanta 

skillnader mellan män och kvinnor i rädsla för våldsbrott, där kvinnor var mer rädda än män. 

Dessutom ligger den aktuella studiens resultat i linje med tidigare studier. Det är dock värt att 

betänka möjliga risker med litteraturöversikten, såsom risken för publikationsbias 

(Socialstyrelsen, 2013). Detta innebär att studier som påvisar stora skillnader med 

signifikanta resultat har större chans att bli publicerade. Detta utgör ett problem då studier 

som inte fått några stora resultat eller visat på negativa resultat möjligtvis inte har blivit 

publicerade. Därmed föreligger risken för missvisande litteraturöversikt i den aktuella 

studien. 

Eftersom respondenterna aktivt valt att klicka på länken och besvara enkäten kan det 

medföra att en viss typ av människor valt att delta (Christensen, Johnson & Turner, 2014). 

Detta kan innebära en risk för selektionsbias, vilket innebär att vissa personer kan ha större 
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benägenhet att delta i studier och därav missas andra tilltänkta respondenter. Detta medför ett 

hot mot den interna validiteten som en randomisering av urvalet hade kunnat motverka.  

Att den aktuella studien hade ett relativt litet urval utgör en begränsning (Pallant, 2016). 

Styrkan i analysen är starkt beroende av urvalsstorleken och när en urvalsstorlek är stor, är 

styrkan inte något problem. De riktlinjer som finns angående tillräcklig urvalsstorlek är att ett 

urval på fler än 100 personer är tillräckligt stort för att kunna genomföra statistiska analyser 

på ett lämpligt sätt. Det finns olika krav på urvalsstorlek i de olika analyserna, vilket medför 

en känslighet för typ I-fel eller typ II-fel. Det är generellt lättare att identifiera stora skillnader 

i mindre urval, men svårt att få signifikanta resultat för små skillnader. Därför behövs ett 

större urval. Chi2-test är känsliga för mindre urval, vilket medför en risk att skillnaderna ser 

större ut än vad de egentligen är. Detta kan därmed innebära en svaghet för det utförda chi2-

testet i studien då urvalsstorleken var relativt liten. De oberoende t-testen är inte lika känsliga 

för mindre urval då en tillräckligt stor urvalsstorlek för varje oberoende grupp är större än 30. 

Därmed innebär det att studiens urvalsstorlek som var större än 30 i varje oberoende grupp 

inte medförde några problem för att kunna genomföra analysen med testerna.  

Vid genomförandet av en regressionsanalys blir studiens urvalsstorlek en begränsning 

då ett större urval är bättre, eftersom det är ett känsligt test (Pallant, 2016). I en regression 

medför ett litet urval och många oberoende variabler ett problem i analysen, därmed behövs 

ett större urval. Eftersom samtliga respondenter ingick i varje grupp som utgjorde de 

oberoende variablerna var därmed urvalsstorleken större än om de hade delats upp efter de 

olika fyra formerna av nyhetsmedia. Dock kan detta öka risken för multikollinearitet, då de 

oberoende variablerna kan vara lika varandra. När den logistiska regressionen genomfördes 

framkom att multikollinearitet inte förelåg, därmed var de oberoende variablerna inte starkt 

korrelerade med varandra.  

Den aktuella studien har även flertalet styrkor. En av dessa är att en pilotstudie 

genomfördes innan publicering på Facebook-gruppen “Dom kallar oss studenter”, vilket 

bidrar till att stärka studiens interna validiteten (Borg & Westerlund, 2012). Dock deltog 

endast fem respondenter i pilotstudien, vilket inte kan anses vara representativt för den 

teoretiska populationen.  

Ytterligare en styrka med studien är att den statistiska styrkan ökade då 

könsfördelningen blev mer jämn när fler svar från manliga studenter efterfrågades, antalet 

manliga respondenter ökade då från 19 % till 47 %. Genom att den statistiska styrkan ökade, 

minskade risken för att begå typ II-fel (Borg & Westerlund, 2012). I den aktuella studien kan 
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den statistiska styrkan anses vara relativt hög då skillnaderna mellan män och kvinnor är 

statistiskt signifikanta. Dock är det viktigt att vara medveten om att när risken för typ II-fel 

minskar, ökar istället risken för att begå typ I-fel. Detta kontrollerades dock genom att ha en 

förbestämd signifikansnivå p<0.05. 

Att den största delen av studiens resultat går i linje med tidigare forskning samt teorier 

stärker studiens validitet (Bryman, 2011). Trots att studiens resultat inte är generaliserbara 

kan det bidra med en indikation på respondenternas rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån 

nyhetsmedias rapportering om våldsbrott samt dess olika former, vilket studien syftade till. 

Således är en styrka med studien att dess resultat och slutsatser kan fungera som en 

språngbräda till vidare forskning. 

Framtida forskning och praktiska implikationer 

Den aktuella studiens resultat kan ge en viktig indikation på att det föreligger skillnader 

mellan manliga och kvinnliga studenter i rädsla att utsättas för våldsbrott utifrån 

nyhetsmedias rapportering. Därmed kan vidare studier replikera den aktuella studiens 

tillvägagångssätt med ett randomiserat samt större urval för att få generaliserbara resultat. 

Med tanke på att en stor andel av respondenterna i den aktuella studien minst en gång har 

förändrat sina rutiner bör framtida forskning undersöka detta närmare, och mer specifikt 

skeendet av dessa förändringar av rutiner. Detta med förhoppningen till konkreta 

trygghetsfrämjande lösningar som minskar rädslans påverkan på människors vardagliga 

rutiner.  

Då internet-nyheter är den form av nyhetsmedia som inte utforskats tillräckligt (Kohm, 

m.fl., 2012), och som bidrar till en högre rädsla för våldsbrott enligt känslouttryck, indikerar 

detta ett behov av ytterligare forskning. Samhället utvecklas ständigt och likaså kommer 

rädslan att utsättas för våldsbrott utifrån påverkan av nyhetsmedias rapportering förändras till 

nyare former och uttryck. De former av nyhetsmedia som kombinerar rörliga bilder med ljud 

såsom TV-nyheter och internet-nyheter behövs mer forskning om genom experimentell 

design för att undersöka hur det kan påverka rädslan. Att kombinera rörliga bilder med ljud 

kan även tillämpas praktiskt i det trygghetsfrämjande arbetet. Detta genom att använda 

samma kanaler som bidrar till att öka rädsla att utsättas för våldsbrott till att även förmedla 

det som kan skapa trygghet. På så sätt kan den trygghetsfrämjande informationen förmedlas 

på ett effektivt sätt med en jämn fördelning med innehållet som skapar rädslan. Genom att 

redovisa positiva resultat om brottsbekämpning och beskriva mer om arbetet för att öka 

tryggheten, kan framföras att våldsbrottsligheten prioriteras och därigenom öka människors 
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trygghet. Detta kan specifikt bidra till att minska kvinnors högre rädsla att utsättas för 

våldsbrott, vilket är viktigt då rädslan framför allt påverkar unga kvinnors vardagliga liv (Brå, 

2019a).  

Slutsatser 

De slutsatser som kan dras utifrån studiens resultat är att kvinnor har en högre rädsla än män 

att utsättas för våldsbrott utifrån nyhetsmedias rapportering om våldsbrott. Det kan även 

konstateras att internet-nyheter är den form av nyhetsmedia som konsumeras i störst 

utsträckning. Enligt respondenternas känslouttryck genom självskattning skapar internet-

nyheter högst rädsla att utsättas för våldsbrott hos både män och kvinnor, där kvinnorna har 

en något högre rädsla än männen. Dock påvisas att TV-nyheter är den form av nyhetsmedia 

som predicerar beteendeförändringar genom att omsätta sin rädsla att utsättas för våldsbrott i 

praktiken och förändra sina rutiner. Slutligen kan konstateras att kön är en starkare prediktor 

för rädsla att utsättas för våldsbrott än omfattningen av de olika formerna av nyhetsmedia. 

Därför är det viktigt använda de former av nyhetsmedia som har en påverkan på rädsla att 

utsättas för våldsbrott för att arbeta trygghetsfrämjande. Detta specifikt för att arbeta med 

problematiken gällande kvinnors högre rädsla att utsättas för våldsbrott.  
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