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Brottsförebyggande åtgärder, anmälda bilstölder och inbrott i Europa – En Google-studie 

 
Sammanfattning 

 

Föreliggande studie undersökte om samband kunde identifieras mellan 

kriminalstatistik över anmälda bilstölder och inbrott och nivåer av 

Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder. Studien 

inspirerades av tidigare utförd studie i USA och ämnade att undersöka 

huruvida tydliga samband mellan antalet brott samt minskningar av 

brott och Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder även 

återfanns i en europeisk kontext. Studien innefattade kvantitativ 

korrelationsanalys av sökningsdata från Google och kriminalstatistik 

över anmälda bilstölder och inbrott i 23 europeiska länder. Av 

resultatet kunde ett tydligt samband inte identifieras, med endast ett 

begränsat negativt samband hos en av sex inkluderade 

brottsförebyggande åtgärder och inga samband mellan minskningar av 

anmälda bilstölder och inbrott och Googlesökningar i Europa. 

Studiens slutsats är att europeiska länder skiljer sig i sökandet efter 

brottsförebyggande åtgärder från USA och att det finns ett behov av 

mer detaljerad kriminalstatistik för att ge ökade möjligheterna till att 

utnyttja internetstatistik inom innovativ kriminologisk forskning som 

kan spela en viktig roll i framtida brottsförebyggande arbete. 

 

Nyckelord: Googlesökningar, bilstölder, inbrott, brottsförebyggande 

åtgärder, kriminalstatistik  

 

                     

 

 

 

 

 

 



  

            

 

 

 

Crime prevention, reported car theft and burglary in Europe – A Google study 

                                                 

Abstract 

 

The present study investigated whether correlations could be 

identified between crime statistics of reported car thefts and burglaries 

and levels of Google searches for crime preventive measures. The 

study was inspired by a previously conducted study in the US and 

intended to investigate whether clear links between crime rates and 

reductions in crime and Google searches for crime prevention were 

also found in a European context. The study included quantitative 

correlation analysis of Google search data and crime statistics of 

reported car thefts and burglaries in 23 European countries. From the 

results could a clear relationship not be identified, with only a limited 

negative association with one of six included crime prevention 

measures and no association between reductions in reported car thefts 

and burglaries and Google searches in Europe. The study concludes 

that European countries differ in searching for crime prevention from 

the US and that there is a need for more detailed crime statistics to 

provide increased opportunities to utilize internet statistics in 

innovative criminological research that may play an important role in 

future crime prevention. 

Keywords: Google searches, car thefts, burglaries, crime prevention, 

crime statistics 
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Brottsförebyggande åtgärder, anmälda bilstölder och inbrott i Europa  

- en Google-studie 

 

Internet är idag en allt större del av våra liv, där allt fler har tillgång till internet samt 

använder det mer frekvent (Internetstiftelsen, 2019). Andelen europeiska hushåll med 

internettillgång har ökat från 6 av 10 år 2007 fram till 9 av 10 stycken 2017 (Eurostat, 2019a), 

vilket förmodas vara ännu högre idag. Vid en närmare analys av vad internetanvändarna 

gjorde online visade det sig att 78 % av dem använde internet för informationssökning 

(Eurostat, 2018). Inhämtning av information via internet är därför en allt större del av vår 

kunskapsbildning men erbjuder även möjligheter att inhandla produkter. På detta sätt spelar 

internet en stor roll i det brottsförebyggande arbetet, då det söks efter samt beställs produkter 

såsom säkrare lås, larmsystem och övervakningskameror i brottsförebyggande syfte på daglig 

basis. Amerikanska forskare har med detta i åtanke påvisat tydliga samband mellan 

Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder och antalet egendomsbrott som begås 

(Stubbs-Richardsson, Cosby, Bergen & Cosby, 2018). Studiens resultat visade på att antalet 

Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder korrelerade med antalet egendomsbrott 

men även med minskningen av brott efter stora mängder sökningar. Här menar forskarna att 

en ny form av brottsförebyggande har tagit form, med ett individuellt ansvar i grunden, med 

ett utökat fokus på att förebygga brott på egen hand, så kallad Do-It-Yourself inom 

brottsförebyggande arbete.  

Syftet med den här studien är att testa denna tes vidare genom att skifta fokus över 

Atlanten och pröva en jämbördig metod i Europa. Denna studie avser därför att undersöka 

förhållandet mellan användning av Google och nivån av anmälda bilstölder och inbrott i 23 

europeiska länder. På detta vis avser den att undersöka huruvida om Stubbs-Richardsson m.fl. 

(2018) liknande kopplingar mellan sökningar efter brottsförebyggande åtgärder och brott 

återfinns även i en europeisk kontext.  

Informationssökning och beteendemönster 

Denna studie inbegriper analys av sökningsdata från Google. Google står idag för cirka 90% 

av sökningar av information via nätet (Statista, 2019) och är en databas av intresse inom 

flertalet forskningsgrenar. Idag används statistik från Google till exempel för att identifiera 

ekonomiska förändringar via konsumtionsmönster (Choi & Valarian, 2012; Vosen & 

Schmidt), sjukdomsepidemier (Chan, Sahai, Conrad & Brownstein, 2011; Eysenbach, 2006; 
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Ginsberg, Mohebbi, Patel, Brammer, Smolinski & Brilliant, 2009; Hulth, Rydevick & Linde, 

2009) samt prediktion av narkotikabrott (Gamma, Schleifer, Weinmann, Buadze & Liebrenz, 

2016).  

Internet har sedan början av 90-talet haft en stor inverkan på hur allmänheten inhämtar 

sin kunskap, då internetanvändare idag ser söktjänster på nätet som självklara källor för 

inhämtande av information (Trevisan, 2014; Van Couvering, 2008). Internetsökningar kan på 

detta sätt ses som ett beteendemönster av en individs intresse för en specifik fråga och 

användas för att förstå mänskligt beteende, då det konstant efterlämnas ett digitalt avtryck 

som speglar en individs såväl som en populations behov (Granka, 2009). Forskare har även 

påvisat att det kan finnas fördelar med att använda analyser av internetsökningar jämfört med 

traditionella enkätundersökningar (Stephens-Davidowitz, 2014; Trevisan, 2014). Dels 

eftersom materialet finns tillgängligt utan någon kostnad samtidigt som kontroversiella och 

känsliga ämnen enklare kan undersökas och detta avger samlade dynamiska insikter om 

människors intressen för olika frågor. Sökningarna ger en bild av människors behov på en 

sammanlagd nivå och kan på detta sätt gestalta en samhällsbild i ett bredare perspektiv, vilket 

kan göra sökningsdata värdefull inom framtida kriminologisk forskning.  

Den kriminologiska nyttan av mönster i informationssökning 

Analyser av internetanvändning är en ny och relativt outforskad gren inom det kriminologiska 

området. En kvantitativ studie från 2018 utförd i USA undersökte förhållandet mellan 

egendomsbrott och internetsökningar mellan 2003-2014 (Stubbs-Richardson m.fl., 2018). Här 

analyserades statistik över anmälda egendomsbrott från Uniform Crime Reporting [UCR] 

(Federal Bureau of Investigation [FBI], 2014) ihop med Googlesökningsdata efter 

brottsförebyggande åtgärder. (Stubbs-Richardson m.fl., 2018). Studien undersökte i första 

hand kopplingen mellan Googlesökningar och antalet anmälda egendomsbrott, men även 

huruvida det finns ett samband mellan Googlesökningar och minskningar av brott (Stubbs-

Richardson m.fl., 2018). Resultatet i studien påvisade att samband mellan Googlesökningar 

och egendomsbrott tydligt kunde identifieras, samt att stater med högst frekvens av 

egendomsbrott visade sig ha högst frekvens av sökningar efter brottsförebyggande åtgärder. 

Minskningen av kriminaliteten var överlag större i stater med mer sökningar, studien kunde 

med detta påvisa en betydande minskning av brott till följd av hög sökfrekvens efter 

brottsförebyggande åtgärder. Studien påvisade på detta sätt att användning av 

Googlesökningsdata kan fungera som en bra metod för att studera relationen mellan internet 

och brott samt se förändringar inom kriminalitet (Stubbs-Richardson m.fl., 2018).  
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Den metod som Stubbs-Richardson m.fl., (2018) använt sig av är än så länge en extremt 

ovanlig metod, speciellt i relation till brottsförebyggande arbete, men att utnyttja sökningsdata 

har i viss mån använts även i andra kriminologiska sammanhang. En amerikansk studie kunde 

med hjälp av statistik från Google påvisa att våldsbrottsligheten var högre och ökade i städer 

där engagemang mot polisvåld var som störst (Gross & Mann, 2017). I en annan studie har 

det påvisats hur individers bruk av metamfetamin kan förutses med hjälp av statistik från 

Google (Gamma, Schleifer, Weinmann, Buadze & Liebrenz, 2016). På dessa sätt har forskare 

påbörjat att undersöka den kriminologiska användbarheten hos stora mängder sökningsdata, 

där vissa menar på att ett utvecklat bruk av dessa kan få stora effekter på det polisiära och 

kriminologiska fältet, och kan ge ännu tydligare översikter över samhällets intressen på ett 

nytt och innovativt sätt (Chan & Bennett Moses, 2016; Stubbs-Richardsson m.fl., 2018). Stora 

mängder digital data ger oss då ökade möjligheter att dynamiskt studera en samlad 

populations uppfattningar än genom exempelvis traditionella enkätundersökningar (Trevisan, 

2014) och tar idag allt större plats inom det kriminologiska området.  

Teoretiska utgångspunkter 

Föreliggande studie undersöker samband mellan sökningar efter brottsförebyggande åtgärder 

och två former av egendomsbrott utifrån en europeisk kontext. Kopplingen mellan dessa kan 

vidare förstås med individualistisk teori. Denna är av relevans då den menar på att individen 

agerar efter det uppfattade individuella ansvaret att hantera problem, vilket styrs utav 

samhälleliga förutsättningar och beteendemönster (Bauman 2002; Beck & Beck-Gernsheim, 

2002). På detta sätt regleras benägenheten och den förväntan att agera mot utsatthet för brott 

på egen hand som uppfattas. Detta leder i sin tur till att individen eftersöker 

brottsförebyggande åtgärder. Denna benägenhet och förväntan kan därför skilja sig mellan 

samhällen och i sin tur länder varpå denna studie undersöker den europeiska kontexten, till 

skillnad från tidigare studie inriktad på endast USA (Stubbs-Richardsson m.fl., 2018).  

Ytterligare utgår studien från säkerhetshypotesen (Farrell, 2013; Farrell, Tilley & 

Tseloni, 2014), som menar på att en ökad och förbättrad teknologisk övervakning leder till 

minskade brottsmöjligheter. Utifrån denna teoris grunder undersöks söktermer baserade på 

brottsförebyggande åtgärder som forskningsbaserat minskar brott i denna studie. Teorins 

slutsatser grundar sig i de minskningar av egendomsbrott som skett sedan 90-talet i 

västvärlden, vilket kopplas till den teknologiska utveckling som skett inom åtgärder (Baumer, 

Vélez & Rosenfeld, 2018; Berg, Baumer, Rosenfeld & Loeber, 2016; Farrell, 2013; Lauritsen, 

Rezey & Heimer, 2016; Tonry, 2014; Truman & Rand, 2011). På detta sätt menar 
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säkerhetshypotesen att egendomsbrotten styrs av brottslingens uppfattade möjligheter till 

brott. Dessa är baserade på faktorer som uppfattad risk, tillgänglighet av objekt och belöning 

(Clarke, 2012; Felson & Clarke, 1998). Dessa faktorer influeras i sin tur av 

brottsförebyggande åtgärder, såsom att förstärka och övervaka stöldbegärliga objekt med lås, 

larm och övervakningskamera (Reynald, 2015; Tseloni, Wittebrood, Farrell & Pease, 2004) 

varpå söktermer som inkluderats i denna studie baserats på dess relevans till övervakning och 

förstärkning av objekt. 

Syfte och frågeställningar  

Den föreliggande studien inspirerades av Stubbs-Richardsson m.fl. (2018) studie utförd i 

USA och avsåg att genomföra liknande metod i en europeisk kontext. För att undersöka den 

europeiska kontexten användes data från 23 europeiska länder och på så sätt få ett 

övergripande perspektiv över skeendet i Europa.  

Syftet med denna studie är således att undersöka om ett samband kan identifieras mellan 

nivåer av anmälda bilstölder och inbrott och nivåer av Googlesökningar efter relaterade 

brottsförebyggande åtgärder. Studien syftar även till att undersöka om ett samband kan 

identifieras mellan minskning av anmälda bilstölder och inbrott och sökningar efter 

brottsförebyggande åtgärder. Studien genomförs inom tidsperioden 2008-2017, med 

kriminalstatistik och data över Googlesökningar inom denna utvalda tidsram. Insamlad 

statistik från Google innefattar sökningar efter utvalda söktermer (se bilaga 1) relaterade till 

att öka ansträngningen och att öka risken för förövare (Clarke, 1995; Brottsförebyggande 

rådet [Brå], 2019a) genom att fokusera på att förstärka och övervaka stöldbegärliga objekt 

(Reynald, 2015; Tseloni, Wittebrood, Farrell & Pease, 2004). Åtgärder som inkluderats som 

söktermer är följande: dörrlås, säkerhetsdörr, kodlås, larmsystem, billarm och 

övervakningskamera. Kriminalstatistiska data över anmälda bilstölder och inbrott har 

insamlats från EU:s statistiska organisation Eurostat (2019b) och innefattar anmälda bilstölder 

och anmälda inbrott årligen per 100 000 invånare inom 23 europeiska länder. 

Studiens syfte har uppdelats i följande frågeställningar: 

1. Kan man identifiera ett samband mellan anmälda bilstölder och inbrott och sökningar 

på Google efter brottsförebyggande söktermer mellan 2008-2017? 

2. Kan man identifiera ett samband mellan minskningar av anmälda bilstölder och inbrott 

och mängder av sökningar på Google efter brottsförebyggande söktermer mellan 

2008-2017? 
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                                                                Metod 

 

Denna studie innefattade kvantitativ analys av sökningsdata från Google och kriminalstatistik 

över anmälda bilstölder och inbrott per 100 000 invånare på en nationell nivå i de olika 

europeiska länderna.  

Urval 

Då studien inriktat sig på Europa och europeiska länder innefattade urvalsprocessen att 

bedöma vilka länder som ansågs lämpliga för att inkluderas i studien. Studien har avgränsat 

sig till europeiska länder som har över 5 miljoner invånare och har adekvat statistik över 

anmälda bilstölder och inbrott insamlad i Eurostats (2019b) databas. Avgränsning vid 

befolkningsmängd över 5 miljoner baseras på svårigheter att samla in data om användning av 

Google vid ett mindre befolkningsantal. Med adekvat kriminalstatistik menas att data från 

vardera lands ansvariga myndigheter skickats till Eurostat, då denna verifieras och legitimeras 

hos Eurostat (2019b). Totalt inkluderades 23 länder i studien. Dessa är Belgien, Bulgarien, 

Danmark, England, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Italien, Nederländerna, Norge, 

Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Skottland, Slovakien, Spanien, Sverige, Tjeckien, 

Tyskland, Ungern och Österrike. Länder som exkluderats från studien utifrån en för låg 

befolkningsmängd är Albanien, Bosnien & Hercegovina, Cypern, Estland, Island, Kosovo, 

Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Nordirland, Nord Makedonien, Malta, 

Montenegro, Serbien och Slovenien. Ytterligare länder som exkluderats är Ryssland, Turkiet 

och Ukraina utifrån ej adekvat statistik över anmälda bilstölder samt inbrott hos Eurostat 

(2019b).  

Material 

Datamaterial till denna studie inbegrep kriminalstatistik samt sökningsdata från Google. 

Kriminalstatistik inhämtades i respektive land från EU:s statistiska organisation Eurostat 

(2019b) mellan åren 2008-2017 och beräknas per 100 000 invånare. Studiens tidsperiod 

valdes utifrån att Eurostats senaste tillgängliga data är från 2017 och att det före år 2008 

påträffas vissa statistiska avvikelser i Googledata. Dessa härrör från kraftiga ökningar och 

minskningar av sökningar som observerats under de första år som databasen samlat in 

statistik. Googlesökningsdata i respektive land inhämtades via inmatning av specifikt utvalda 

söktermer i Google Trends gränssnitt och innefattade sökningsdata mellan åren 2008-2017. 

Google Trends är en nätbaserad tjänst som Google tillhandahåller för att kunna följa 

populariteten för olika sökningar som användare gör i deras sökmotor. Denna data avger en 
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vald sökterms frekvens av sökningar på Google per månad inom en vald tidsperiod. En stor 

mängd sökningar per månad efter termen avger här ett högt värde och en låg mängd sökningar 

avger ett lågt värde mellan 1-100 (Google, 2019). På detta sätt kan en nivå av sökfrekvens 

identifieras hos vald sökterm i tid och lokalisering för sökningen (Gamma m.fl., 2016). 

I enlighet med Stubbs-Richardsson m.fl. (2018) metod valdes ett antal söktermer ut för 

att sedan analyseras med hjälp av Google Trends. Söktermer som inkluderats valdes utifrån 

relevans till säkerhetshypotesen (Farrell, 2013; Farrell, Tilley & Tseloni, 2014) inom 

kategorierna Förstärkning av objekt och Övervakning (Reynald, 2015; Tseloni, Wittebrood, 

Farrell & Pease, 2004). Studien har till skillnad från den inspirerade studien av Stubbs-

Richardsson m.fl. (2018) avgränsats till dessa två kategorier av brottsförebyggande åtgärder 

då en brist på data observerades för söktermer inom informell och formell social kontroll 

inom majoriteten av inkluderade europeiska länder, där ett större dataunderlag eftersöks för 

undersökning inom dessa kategorier.  

Söktermer som inkluderats i denna studie är dörrlås, säkerhetsdörr och kodlås inom 

kategorin Förstärkning av objekt och larmsystem, billarm och övervakningskamera inom 

kategorin Övervakning. Söktermer har valts ut utifrån dess brottsförebyggande effekter 

(Clarke, 1995; Brå, 2019a; Reynald, 2015; Tseloni, Wittebrood, Farrell & Pease, 2004). 

Dessa har översatts och anpassats från svenska till resterande 18 europeiska språk som 

återfinns i de 23 europeiska länder som inkluderats (se bilaga 1) med hjälp av 

översättningsverktyget Google Translate (Google, 2020). För att få fram bästa möjliga 

översättningar av sökorden så jämfördes översättning från Google Translate med bild- och 

webbresultat från sökmotorn Google för varje sökterm. Med detta prövades huruvida dessa 

kunde relateras till den svenska termen samt om dess sökfrekvens nådde tillräckligt hög nivå 

inom landet med tillhörande språk. Inom länder med fler än ett officiellt nationalspråk har 

studien utgått från det mest använda språket eller en kombination av två. Detta tillämpades 

vid bedömning av Belgiens sökfrekvens av brottsförebyggande termer med ett beräknat 

medelvärde för franska och flamländska söktermers värde gemensamt. 

De brottstyper som valts ut för studien är bilstöld och inbrott, eftersom dessa finns 

tillgängliga i Eurostats statistikdatabas samt utifrån att mörkertalet för dessa egendomsbrott är 

lägre än för andra typer av brott (Brå, 2019b). Detta baseras på en hög benägenhet att anmäla 

egendomsbrott för försäkringsersättning. Ett mindre mörkertal medför att det blir lättare att 

genomföra statistiska analyser i större utsträckning än vid andra brottstyper.  
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Bilstölder definieras som “stöld eller försök till stöld av motordrivet landfordon” och 

inbrott definieras som “olagligt inträde i byggnad för att begå stöldbrott” av Eurostat 

(2019b).  

Procedur 

Studien innefattade insamling av statistik inom utvald tidsperiod 2008-2017. Studiens 

datainsamling innefattade i första hand framställning av söktermer anpassade för vardera 

lands språk och dessa översattes utifrån språket i varje inkluderat land. Totalt framställdes 103 

söktermer över 18 språk inom de 23 länder som inkluderats i studien (se bilaga 1). 

Kriminalstatistiska variabler sammanställdes för analys i enlighet med studiens syfte. 

Variabler som inkluderats innefattade (1) antalet anmälda bilstölder, (2) antalet anmälda 

inbrott, (3) den årliga minskningen eller ökningen av anmälda bilstölder och (4) den årliga 

minskningen eller ökningen av anmälda inbrott per 100 000 invånare hos respektive land. 

Statistiska variabler från Google som inkluderades i denna studie innefattade (5) sökfrekvens 

hos vardera av sex utvalda söktermer. På detta sätt möjliggjordes korrelationsanalys mellan 

Googlesökningsdata och kriminalstatistik inom studiens utvalda tidsperiod 2008-2017.  

Etiska överväganden. Enligt Vetenskapsrådets (2017) riktlinjer skall en 

forskningsstudie utgå från ett antal olika forskningsetiska principer. Dessa är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Eftersom 

föreliggande studie har utförts med ett på förhand anonymt statistiskt material i stor 

datamängd, även kallat Big data, så utförs ingen etikprövning eftersom det är offentlig data 

som använts. I studien behöver heller inget aktivt samtycke inhämtas enligt GDPR eftersom 

uppgifterna i studien inte innehåller personliga uppgifter, såsom exempelvis personnummer, 

mejladresser eller biometriska data som kan sammankopplas till en nu fysiskt levande person.  

Analys  

Normalfördelning hos variabler testades med Shapiro-Wilks test med hjälp av statistiska 

verktyget SPSS 26 (IBM, 2020) för att avgöra huruvida parametriska eller icke-parametriska 

test ska tillämpas. 

Studiens analys utfördes med korrelationsanalys i form av Pearsons R (Lewis-Beck, 

Bryman & Liao, 2004) med statistiska verktyget SPPS version 26 (IBM, 2020). Metoden 

anses lämplig då denna undersöker det linjära sambandet mellan två variabler. Test av 

korrelation av två variabler avger inom Pearson R ett värde mellan -1,0 och +1,0. Här avger 
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positiva korrelationer ett värde (r) över 0 och negativa korrelationer avger ett värde under 0. 

Dessa signifikanstestas sedan i denna studie utifrån alphanivån satt på 0,05.  

För att besvara studiens första frågeställning analyserades det linjära sambandet mellan 

variabel för (5) söktermernas beräknade årliga frekvenser och variabler för (1) antalet 

anmälda bilstölder och (2) antalet anmälda inbrott med hjälp av korrelationsanalys i form av 

Pearsons R. 

Ytterligare korrelationsanalys utfördes för att besvara frågeställning två. Här 

analyserades det linjära sambandet mellan variabel för (5) söktermernas beräknade årliga 

frekvenser med variabler för (3) årlig minskning av anmälda bilstölder och (4) årlig 

minskning av anmälda inbrott med Pearsons R.  

Utifrån utförda korrelationsanalyser av samband inom vardera land analyseras sedan 

huruvida ett överhängande mönster inom den europeiska kontexten kan identifieras och på så 

vis fattas studiens slutsatser.  

                                                             Resultat 

Syftet med studien var att undersöka huruvida ett samband mellan Googlesökningar efter 

brottsförebyggande åtgärder och antalet anmälda bilstölder och inbrott samt minskningar av 

dessa kunde identifieras i den europeiska kontexten mellan 2008-2017.  

Normalfördelning hos variabler testades med Shapiro-Wilks test i SPSS 26 (IBM, 

2020). Normalfördelning kunde endast förkastas hos variabeln för Minskade inbrott (p = 

,001) och behålls hos resterande variabler utifrån ett signifikansvärde som överstiger 

alphanivån satt på 0,05. Utifrån detta tillämpas parametrisk testning i form av Pearsons R. 

Googlesökningar och antalet anmälda bilstölder och inbrott 

För att besvara studiens första frågeställning genomfördes korrelationsanalys mellan variabel 

för Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder och variabler för antalet anmälda 

bilstölder och inbrott per 100 000 invånare inom samtliga 23 inkluderade länder. Detta 

innefattade korrelationsanalys i form av Pearsons R (Lewis-Beck, Bryman & Liao, 2004) vars 

resultat presenteras i Tabell 1.  

För Europa som helhet visar resultaten att av samtliga 260 korrelationer påvisar 133 

(51,2%) en signifikans under 0,05-nivån. Utav dessa signifikanta korrelationer var 46 i positiv 

riktning respektive 87 i negativ riktning. Resultatet innefattar 127 (48,8%) icke signifikanta 

korrelationer, vilka inte uppfyller signifikans under 0,05-nivån. Vid observation inom vardera 

form av egendomsbrott observerades 60 (45,1%) signifikanta korrelationer inom anmälda 
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bilstölder (n = 133), vilket innefattar 20 (15%) positiva och 40 (30,1%) negativa resultat. 

Inom anmälda inbrott (n = 127) observerades 63 (49,6%) signifikanta korrelationer, vilket 

innefattar 26 (20,5%) positiva och 40 (31,5%) negativa resultat. 

Tabell 1.  

Pearsons R korrelationsanalys mellan anmälda bilstölder samt inbrott per 100 000 invånare 

och sökningar på Google efter brottsförebyggande åtgärder mellan 2008-2017. 

 Dörrlås Säkerhetsd

örr 

Kodlås Larmsyste

m 

Billarm Överv. 

kamera 

Belgien       

Bilstölder -,872** -,729* ,495 ,890** ,772* -,940** 

Inbrott -,463 -,108 -,208 -,608 ,165 -,358 

Bulgarien       

Bilstölder -,486 -,458 ____ -,102 -,217 ,452 

Inbrott -,754* -,911** ____ ,372 -,679* ,416 

Danmark       

Bilstölder -,702* -,759* -,876** -,486 ,928** -,958** 

Inbrott -,840** -,735* -,974** -,382 ,750* -,848** 

England       

Bilstölder -,489 -,496 ,518 -,461 ,495 -,245 

Inbrott -,892** -,864** ,819* -,866** ,007 -,745 

Finland       

Bilstölder -,922** -,866* -,602 -,880** ,833** -,826** 

Inbrott -,711* -,546 -,780** ,615 ,628 ,505 

Frankrike       

Bilstölder -,934** -,905** -,902** -,868** ,621 -,951** 

Inbrott ,851** ,795* ,880** ,857** -,646 ,931** 

Grekland       

Bilstölder ,369 ,271 -,546 ,394 ,387 ,442 

Inbrott -,200 -,154 -,236 -,173 -,247 -,180 

Irland       

Bilstölder -,943** -,081 ,684* -,289 ,620 -,688* 

Inbrott -,650* ,376 ,612 -,635* ,410 -,661* 

Italien       

Bilstölder -,872** -,897** ,406 -,781** -,807** -,542 

Inbrott ____ ____ ____ ____ ____ ____ 
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Nederländ

erna 

      

Bilstölder -,050 ,103 ,265 ,402 -,450 ,153 

Inbrott -,740* -,465 ,092 -,853** ,961** -,848** 

Norge       

Bilstölder -,874** -,880** -,972** 725* ,745* -,874** 

Inbrott -,780* -,852* -,916** ,918** ,625 -,825* 

Polen       

Bilstölder -,865** ,609 -,733* ,301 ,629 ,068 

Inbrott -,931** ,711* ,921** -,037 ,741* -,137 

Portugal       

Bilstölder -,943** ,244 -,352 -,149 ,962** ,833** 

Inbrott -,968** ,115 -,332 -,250 ,905** ,656* 

Rumänien       

Bilstölder ,005 ____ -,295 ,240 -,209 ,336 

Inbrott ,315 ____ -,647* -,266 -,642* ,634* 

Schweiz       

Bilstölder -,852** ____ -,548 -,899** ,883** -,728* 

Inbrott -,665* ____ -,295 -,604 ,393 -,680 

Skottland       

Bilstölder -,886** ,498 ,950** -,557 ,860** -,668* 

Inbrott -,975** ,145 ,810** -,795** ,470 -,908** 

Slovakien       

Bilstölder -,321 ,709* ____ ,983** ,957** -,112 

Inbrott -,203 ,853** ____ ,944** ,830** -,329 

Spanien       

Bilstölder -,823** -,837** ,695* -,744 -,111 -,696* 

Inbrott ,171 ,232 ,265 ,185 -,212 ,503 

Sverige       

Bilstölder -,846** -,227 -,821** ,711* ,977* -,881** 

Inbrott -,841** -,260 -,854** ,512 ,868** -,865** 

Tjeckien       

Bilstölder ,737* ,427 ,771* -,101 ,414 ,202 

Inbrott ,872** ,687* ,739* ,270 ,566 -,062 

Tyskland       

Bilstölder -,950** -,807* -,941** -,841** ,306 -,924** 
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Inbrott ,341 ,215 ,661* ,375 -,125 ,424 

Ungern       

Bilstölder -,833* -,089 ,520 ,840** ,691 -,884** 

Inbrott -,742* ,473 ,348 ,279 ,353 -,706 

Österrike       

Bilstölder ,257 ,297 ,125 ,544 ____ ,114 

Inbrott -,881** 731* ,743* -,296 ____ ,900** 

 

* p < 0,05 ** p < 0,01 Källa: Google Trends (2019), Eurostat (2019b) med SPSS 26 (IBM, 

2020). 

 

Inom de sex inkluderade söktermerna påvisade endast söktermen dörrlås en tydlig 

majoritet av signifikanta resultat. Söktermen hade 32 (71,1%) signifikanta resultat totalt, 

varav 29 (64,4%) av negativ riktning. Av dessa 29 negativa korrelationer observerades 15 

relaterade till anmälda bilstölder och 14 till anmälda inbrott, vilket representerar 65,2% 

respektive 63,6% av samtliga resultat inom vardera form av egendomsbrott som inkluderats.  

Korrelationsvärdet för söktermen dörrlås var genomsnittligt lågt vid analys av samtliga 

länders resultat, med ett värde på  -0,058 r (n = 45). Utöver termen dörrlås observerades inte 

en tydlig majoritet av signifikanta korrelationer, med lägre än 60% signifikanta korrelationer i 

både positiv och negativ riktning hos respektive resterande sökterm.  

Minskningar av brott och Googlesökningar 

Studiens andra frågeställning innefattade att identifiera ett samband mellan minskningar av 

anmälda bilstölder och inbrott och sökningar på Google och brottsförebyggande söktermer. 

För att besvara denna utfördes korrelationsanalys i form av Pearsons R (Lewis-Beck, Bryman 

& Liao, 2004) mellan variabler för årliga minskningar av anmälda bilstölder och inbrott och 

variabel för sökningar på Google efter brottsförebyggande söktermer. Detta resultat 

presenteras nedan i Tabell 2. 

Resultatet visar att 33 (12,7%) korrelationer påvisade en signifikans under 0,05-nivån. 

Av dessa var 10 i positiv riktning och 23 i negativ riktning. Detta innefattar att ett signifikant 

resultat inte påträffades hos 227 (87,3%) analyser. 17 (12,8%) signifikanta korrelationer 

påträffades inom årlig minskning av anmälda bilstölder (n = 133) och 16 (12,6%) inom årlig 

minskning av anmälda inbrott (n = 127). 

Tabell 2.  
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Pearsons R korrelationsanalys mellan årlig minskning av anmälda bilstölder samt inbrott per 

100 000 invånare och sökningar på Google efter brottsförebyggande åtgärder mellan 2008-

2017. 

       

 Dörrlås Säkerhetsd

örr 

Kodlås Larmsyste

m 

Billarm Överv. 

kamera 

Belgien       

Bilstölder -,263               ,007                            ,107             -,488                   -,139                                                  -,592 

Inbrott ,644               ,335                          -,092              ,818*                       -,362              -,486 

Bulgarien       

Bilstölder ,244               ,068                           ____               ,442                        -191 ,204 

Inbrott ,071               ,418     ____ ,054                       -,591             -870** 

Danmark       

Bilstölder -,694* -,531    -,445           -,740*                     ,140 ,187 

Inbrott -,076 ,302 ,359 -,367 -,661 ,510 

England       

Bilstölder -,948**          -,868** 706*           -,907** ,732* -,893** 

Inbrott -,800** -,680* ,374 -748* -,669* -,853** 

Finland       

Bilstölder -,211 -,167 -,298 -,007 ,272 -,415 

Inbrott ,340 ,153 ,727* ,235 -,242 ,240 

Frankrike       

Bilstölder -,553 -,130 -,577 -,619 -,356 -,582 

Inbrott ,563 ,433 ,495 ,619 ,171 ,394 

Grekland       

Bilstölder -,445 -,289 -,148 -,406 -,542 -,434 

inbrott ,040 ,029 -,634 ,062 -,018 ,113 

Irland       

Bilstölder -,369 ,178 ,518 -,530 ,109 -,483 

Inbrott ,534 -,190 -,351 ,282 -,427 ,069 

Italien       

Bilstölder ,129 ,202 ,435 ,009 ,220 ,074 

Inbrott ____ ____ ____ ____ ____ ____ 

Nederländ

erna 

      

Bilstölder ,610 ,691* -,390 ,508 -,450 ,594 
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Inbrott -,340 -,589 ,288 -,338 ,223 -,341 

Norge       

Bilstölder -,318 ,102 -,172 -,250 ,155 ,102 

Inbrott -,090 ,314 -037 -,298 ,287 ,314 

Polen       

Bilstölder ,591 -,291 ,665 -,545 -,363 ,385 

Inbrott ,763* -,930** ,691* ,003 -,865** ,288 

Portugal       

Bilstölder -,712* -,005  -,642 -,496 -,516 ,655 

Inbrott ,232 -,167 -,483 ,414 -,405 -,131 

Rumänien                         

Bilstölder ,404 ____ -,205 -,251 -,165 ,005 

Inbrott ,463 ____ -,263 -,232 -,218 ,205 

Schweiz       

Bilstölder -,509 ____ -,174 -,251 ,437 ,599 

Inbrott ,685* ____ ,486 ,836** -,628 ,068 

Skottland       

Bilstölder -,683* -,123 ,658 -,557 ,356 -,565 

Inbrott ,314 -,101 -,421 ,217 -,233 ,174 

Slovakien       

Bilstölder ,214 ,460 ____ ,494 ,443 -,296 

Inbrott ,562 -,405 ____ -,256 -,438 ,131 

Spanien       

Bilstölder -,916** -,895** ,648 -,787* -,510 -,707* 

Inbrott ,164 ,118 -,393 ,031 ,210 -,121 

Sverige       

Bilstölder -,497 -,249 -,578 ,081 ,652 -,577 

Inbrott -,172 -,531 -,236 -,577 -,092 -,192 

Tjeckien       

Bilstölder -,414 -,488 -,423 ,692* -555 -,296 

Inbrott -,485 -,672* -,558 ,120 -_692* ,202 

Tyskland       

Bilstölder -,417 -,558 -,226 -,581 -,746* -,498 

Inbrott ,588 ,639 ,142 ,535 ,203 ,510 

Ungern       
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Bilstölder ,168 -,642 -,184 -,315 -,512 ,597 

Inbrott ,443 -,146 -,702 ,040 ,153 ,403 

Österrike       

Bilstölder ,096 -,198 -,396 ,002 ____ -,034 

Inbrott ,149 -,153 -,471 -,274 ____ -,199 

 

* p < 0,05 ** p < 0,01 Källa: Google Trends (2019), Eurostat (2019b) med SPSS 26 (IBM, 

2020). 

 

De 33 signifikanta korrelationer som observerades är spridda över samtliga söktermer 

och påtalar inte tydlig korrelation med någon specifik sökterm. Åtta signifikanta resultat 

(17,8%) påträffas hos termen dörrlås (n = 45), sex (14,6%) hos termen säkerhetsdörr (n = 41), 

tre (7,3%) hos termen kodlås (n = 41), sju (15,6%) hos termen larmsystem (n = 45), fem 

(11,6%) hos termen billarm (n = 43) och fyra (8,9%) hos termen övervakningskamera (n = 

45). Spridningen återfinns även vid fokus på vardera form av egendomsbrott, med 16 

signifikanta korrelationer hos minskade anmälda bilstölder och 17 hos minskade anmälda 

inbrott. 

Sammanfattningsvis observerades en tydlig korrelation hos endast en av sex 

inkluderade söktermer vid analys av frågeställning 1 och ingen tydlig korrelation kunde 

identifieras hos någon sökterm vid analys av frågeställning 2.   

 

                                                              Diskussion 

Föreliggande studie syftade till att undersöka huruvida ett samband kunde identifieras mellan 

sökningar på Google efter brottsförebyggande söktermer och anmälda bilstölder och inbrott 

samt minskningar av anmälda bilstölder och inbrott i en europeisk kontext inom tidsperioden 

2008-2017. För att besvara dessa frågeställningar utfördes korrelationsanalyser mellan 

anmälda brott och sökningar efter brottsförebyggande söktermer i samtliga 23 länder som 

inkluderats i studien. Dessa resultat undersöktes sedan för att avgöra om samband kan 

identifieras. Endast ett lågt samband kunde identifieras mellan antalet brott och sökningar hos 

en av sex söktermer och inga tydliga samband kunde identifieras mellan minskning av antalet 

brott och sökningar. 

Vid undersökning av resultaten av frågeställning 1 påvisades att någorlunda samband 

endast påträffats hos en av de sex söktermer som inkluderats, vilket var söktermen dörrlås 

med ett begränsat signifikant samband i negativ riktning. Detta överensstämde för båda 

inkluderade brottstyper, hos anmälda bilstölder och även hos anmälda inbrott. Detta innebär 
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att antalet sökningar efter dörrlås går i motsatt riktning från antalet anmälda bilstölder och 

inbrott, där potentiella ökningar av sökningar skett efter minskningar av anmälda bilstölder 

och inbrott samt vice versa. Dock observerades denna negativa korrelation vara låg utifrån ett 

lågt genomsnitt för söktermen korrelationsvärde överlag vid analys av samtliga länders 

resultat (r = -0,058 n = 45). Detta utifrån att värdet är långt ifrån ett tydligt negativt samband 

som rör sig närmare -1,0 enligt Pearsons R. Inom resterande söktermer som inkluderats 

påträffades ingen majoritet av signifikanta resultat i varken positiv eller negativ riktning, då 

en stor del av samtliga resultat inte uppfyllde signifikans under alphanivån 0,05.  

Resultaten hos analys av frågeställning 2 innefattade en ännu större andel icke 

signifikanta resultat. Detta påtalade att samband mellan minskning av anmälda bilstölder och 

inbrott och Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder inte kan identifieras inom den 

europeiska kontexten i tidsperioden 2008-2017.  

Utifrån detta dras därmed slutsatsen att tydliga samband mellan Googlesökningar efter 

brottsförebyggande åtgärder och anmälda bilstölder och inbrott samt minskningar av anmälda 

bilstölder och inbrott mellan 2008-2017 inte kan identifieras inom Europa i sin helhet. Detta 

då resultatens mönster talar för att tydliga samband ej kan uppnås, med icke signifikanta 

resultat hos en stor del av samtliga korrelationsanalyser. 

Dessa resultat överensstämmer inte med de tidigare resultat inom området som 

observerats av Stubbs-Richardsson m.fl. (2018), vars metod och resultat inspirerade till denna 

studie. Den tidigare studien lyckades identifierade ett överhängande samband mellan 

Googlesökningar efter brottsförebyggande åtgärder och egendomsbrott på statlig såväl som 

nationell nivå. Liknande resultat och kopplingar mellan sökningar och brott påträffades inte 

inom den europeiska kontexten som föreliggande studie avsåg att undersöka.      

Ett liknande resultat som Stubbs- Richardsson m.fl. (2018) fick i sin studie hade varit 

sannolikt, då europeiska länder har en hög internetanvändning, precis som USA (Eurostat, 

2019a). Istället krävs då alternativa förklaringar till det observerade resultatet. Studiens 

resultat kan grunda sig i att tidigare studie fokuserat på egendomsbrott överlag till skillnad 

från denna studie. Det kan också finnas brister i både kriminalstatistik och sökningsdata som 

samlats in i studien.  

Den främsta skillnaden mellan denna och studien utförd av Stubbs-Richardsson m.fl. 

(2018) innefattar att insamlad kriminalstatistik har fokuserat på anmälda bilstölder och 

inbrott. Detta till skillnad från tidigare utförd studie där data över samtliga egendomsbrott 

varit tillgänglig med hjälp av FBI:s UCR statistikdatabas i USA (FBI, 2014), vilket inte 

återfinns hos Eurostats statistikdatabas (Eurostat, 2019b). Detta medför att tidigare studies 
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resultat är problematiskt att överföra till resultatet inom den europeiska kontexten. Det bör 

även nämnas att insamlad brottsdata från UCR är insamlad från en och samma myndighet, 

FBI, vilket medför likvärdighet inom data medan Eurostat insamlar data från separata 

nationella myndigheter hos vardera land inom EU (Eurostat, 2019a). Ytterligare är tidigare 

studie av Stubbs-Richardsson m.fl. (2018) avgränsad till endast ett språk till skillnad från 

denna studie som istället riktat in sig på en kontext med flertalet inkluderade länder. Det har i 

sin tur föranlett att data samlats in på en stor mängd språk.  

Skillnaden i studiens resultat från tidigare utförd studie av Stubbs-Richardsson m.fl. 

(2018) kan dock även förstås utifrån att olika länder använder internet på olika sätt. 

Exempelvis kan det finnas skillnader i hur amerikaner och europeer använder internet men 

även mellan olika europeiska medborgare beroende på nationalitet. Detta då tillgången till 

internet kan skilja sig markant från land till land, samtidigt som det kan återfinnas olika 

medvetenhet om brottsförebyggande åtgärder i sig samt att alternativa sökmotorer än Google 

kan användas i en större omfattning i vissa länder (Eurostat, 2019c; Purcell, Rainie & 

Brenner, 2012). Således menas att USA:s medborgare kanske har en ökad benägenhet att 

använda internet utifrån en mer utpräglad Google-kultur eller ökad medvetenhet om 

brottsförebyggande åtgärder än europeer. Det är dock svårt att avgöra exakta motiven bakom 

varför en person söker efter viss åtgärd, då vi inte får en vetskap om kunskapsinhämtningen 

går till praktisk handling eller exempelvis om det är en brottsbenägen individ som avser att 

lära sig hur man kringgår åtgärder i kriminellt syfte.  

En kulturell skillnad i hur internet används i Europa och USA kan ytterligare förstås 

utifrån hur man ser på kriminalitet och kriminella. I USA kan det finnas ett utökat fokus på att 

kartlägga brott och brottslingar geografiskt. Här återfinns lagstiftningen Megan’s law, som 

innefattar att lokalisering av dömda sexförbrytare är allmänna handlingar (FBI, 2020). Det 

finns också populära gratistjänster och appar online såsom Cityprotect, Neighborhood Scout, 

Areavibes, Spotcrime och Family watchdog (Safewise, 2020) som kartlägger rapporterade 

brott samt dömda för brott inom geografiska zoner inom USA. Tillgång till denna form av 

verktyg och databaser online kan innefatta en viss kulturell skillnad i kopplingen mellan 

internet och brott och därmed ett kanske ett ökat intresse för lokala brott och kanske i sin tur 

även brottsförebyggande åtgärder överlag i USA.  

Vi kan vi även förstå studiens resultat bättre med ett teoretiskt perspektiv. Den så 

kallade Do-It-Yourself-metodiken som identifierats av Stubbs-Richardsson m.fl. (2018) kan 

med individualistisk teori förstås utifrån en högre nivå av individualism i USA än inom 

Europa. Individualistisk teori inom sociologin menar på att ett utökat individuellt ansvar 
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skapats inom samhället. Förändringar inom arbetsmarknaden, minskat förtroende för 

myndigheter med mera kan här i sin tur leda till att ett större ansvar läggs på individen, istället 

för samhällets institutioner (Bauman 2002; Beck & Beck-Gernsheim, 2002). Nivån av 

individualism kan därför regleras av ekonomiska förutsättningar samt nivån av välfärd i sig. 

Detta kan tydliggöras vid jämförelser av USA:s och europeiska länders olika välfärdssystem 

överlag. Med olika nivåer av privatisering och i sin tur välfärd samt även ett ökat förtroende 

för ansvariga myndigheter att lösa brottsfrågor kan vi förstå skillnader i det uppfattade 

individuella ansvaret hos det amerikanska och europeiska samhället med hjälp av denna teori. 

Med detta i åtanke kan studiens resultat att europeer inte söker efter brottsförebyggande 

åtgärder utifrån nivån av brott förstås som ett tecken på en lägre uppfattad individualism inom 

Europa än USA. 

Det bör även tas i åtanke att det skett en avsevärd minskning av anmälda bilstölder och 

inbrott hos en klar majoritet av de europeiska länderna under utvald tidsperiod mellan 2008-

2017 (Eurostat, 2019b). Inom samma period har även tillgängligheten till och användning av 

internet ökat inom Europa (Internetstiftelsen, 2019), vilket i sin tur kan bidra till ökningar av 

sökningar på Google. Med en minskande kurva av anmälda brott och en samtidigt ökande 

kurva av Googlesökningar kan det bli svårare att identifiera tydliga samband mellan dessa 

variabler. Det blir således svårare att observera linjära samband mellan två kurvor som går i 

motsatt riktning. Detta kan i sin tur förklara att ett visst negativt samband observerats hos en 

av inkluderade söktermer, där det kanske skett en avsevärd minskning av brott samtidigt som 

sökningarna efter dörrlås ökat. Tidigare studie inom området inkluderade data mellan 2003-

2014, där en lika markant minskning av egendomsbrott inte kunde observeras i USA (Stubbs-

Richardsson m.fl., 2018). Detta kan i sin tur ha lett till att möjligheterna att identifiera en 

positiv korrelation varit högre vid analys av statistik från USA än vid studie av egendomsbrott 

inom europeiska länder. 

Styrkor och svagheter  

Genomförd studie avsåg att samla in data från en stor mängd europeiska länder, vilket 

föranledde att ett antal avgränsningar beslutades för att öka tillförlitligheten i datamaterialet. 

Ett antal avgränsningar beslutades för att öka styrkan i studiens dataurval. Avgränsningar som 

beslutades innefattade krav på en befolkningsmängd över 5 miljoner samt insamlad 

kriminalstatistik hos Eurostats databas mellan 2008-2017. Det går att argumentera för att 

avgränsningen bör ha varit ytterligare snävare, med exempelvis befolkningsmängder utöver 

10 miljoner. Dock är det endast ett fåtal länder som påvisat flertalet signifikanta korrelationer. 
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Inom frågeställning 1 innefattar dessa Tjeckien och Frankrike i positiv riktning samt samtliga 

nordiska länder som inkluderats i negativ riktning. Utav dessa länder är det endast Frankrike 

som har en befolkningsmängd avsevärt högre än 10 miljoner, vilket påtalar att en utökad 

avgränsning vid befolkningsmängd inte direkt skulle lett till tydligare samband överlag. 

Det går även att diskutera huruvida en större tidsram skulle gett ökade möjligheter till 

att identifiera signifikanta samband. Med en större tidsram än 2008-2017 hade ett större 

datamaterial analyserats, vilket hade styrkt tillförlitligheten i datamaterialet som analyseras 

med korrelationsanalys.  

 Istället bör kanske fokus läggas på den brottsstatistik som samlats in och huruvida den 

är säker för statistisk analys tillsammans med annat datamaterial. Detta med tanke på att 

länder kan samla in brottsstatistik olika, med skillnader i brottsrubricering på nationell nivå 

och även skillnader i mörkertal beroende på behov att anmäla för ersättning från 

försäkringsbolag eller anmälningsbenägenhet överlag. Däremot kan tillförlitligheten i den 

kriminalstatistik som insamlats främst påverkas av nationella skillnader utifrån prioritering av 

insamling av kriminalstatistik och hur utvecklade ansvariga myndigheter är i de länder som 

inkluderats i studien. Exempelvis kan vissa länder skicka in falsk data till EU, dels för att 

minska befolkningens rädsla för brott eller med tanke på att brottsstatistiken skulle kunna 

påverka det inhemska landets turism negativt. Utöver detta insamlas kriminalstatistik hos 

Eurostat (2019b) årligen, vilket inte överensstämmer med den statistik per månad som 

insamlats från Google. Denna påverkas därför i viss mån av extremvärden, då det årliga 

genomsnittet beräknats utifrån snittet hos 12 månadsperioder av Googlesökningar. Detta kan i 

sin tur leda till att sökningsdata från Google inte är lika representativt för populationens årliga 

aktivitet på internet som önskvärt inom kriminologisk forskning. 

Söktermer har utvecklats från bästa förmåga, men innefattar också tydliga svagheter 

som kan förklara svårigheter att identifiera samband. Detta då studien inte haft möjlighet att 

bekräfta samtliga inkluderade söktermer med språkkunniga personer för vardera 18 

inkluderade språk, utan utgått från internettjänster samt egen bedömning hos forskaren. Det 

kan uppkomma lokala variationer, såsom slanguttryck och förkortningar vilket kan vara svårt 

att hitta i databaser såsom Google Trends. Detta blir särskilt tydligt i denna studie då 

insamlade data innefattar 18 språk i över 23 europeiska länder. Detta medför att 

tillförlitligheten i söktermerna kan bedömas som lägre än önskvärt, vilket kan påverka 

analysen av insamlad data i studien. Söktermer som valts ut för att inkluderas i studien kan 

även vara för snäva och inriktade på fackmässiga termer. Begrepp som används av utövare 
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inom det kriminologiska fältet men kanske inte till vardags av privatpersoner i tillräckligt stor 

utsträckning för att kunna användas vetenskapligt vid analyser. 

Praktiska implikationer och framtida forskning 

Att använda sökningsdata från Google och Big data tillsammans med statistik över 

kriminalitet skulle i framtiden kunna spela en viktig framtida roll i det brottsförebyggande 

arbetet. Eftersom vår omvärld blir allt mer digitaliserad är det av värde att även det 

kriminologiska forskningsfältet ställer om och utnyttjar fördelarna som kan ges med en 

digitaliserad värld. Googlesökningar gör ett stort digitalt avtryck för individers beteenden, 

behov och vardagliga vanor, därav finns det mycket potential att använda den här typen av 

metoder även inom det kriminologiska fältet. Men sammantaget visar de obefintliga 

sambanden i studien på att det krävs betydligt mer detaljerad kriminalstatistik för avancerad 

analys. Mer forskning och studier inom området skulle kunna göra metoden mer beprövad 

och pålitlig samtidigt som det i nuläget råder en stor generell brist på forskning inom området. 

Det existerar fortfarande en hel del komplexitet och svårigheter med att hantera stora 

datamängder i denna form. Att använda Google Trends från ett stort antal länder på en 

förhållandevis kort tid är relativt tidskrävande och kräver att man hittar rätt sökord för 

respektive land, vilket kan inkludera, slanguttryck, förkortningar och lokala variationer på 

olika språk.  

Ytterligare påvisar resultatet att utökad information, i form av mer detaljerad brottsdata, 

såsom kriminalstatistik insamlad varje månad och inte årligen, skulle underlätta till mer 

innovativ kriminologisk framtida forskning, särskilt i digital form. Detta skulle stödja 

forskning med stora mängder digital data, vilket går i linje med den digitalisering och de 

nätorienterade förändringar som sker inom flertalet andra forskningsgrenar i dagens värld där 

onlineinformation blir allt mer värdefull för bolag såväl som forskare. 
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Bilaga 1. Söktermer och respektive översättning 

Sverige 

Dörrlås 

Säkerhetsdörr 

Kodlås 

Larmsystem 

Billarm 

Bulgarien 

Dörrlås      брава за врата 

Säkerhetsdörr        блиндирана врата 

Kodlås             - 

Larmsystem         аларма 

Billarm             аларма кола 

Övervakningskamera     охранителна камера 

Danmark 

Dörrlås          Dørlås 

Säkerhetsdörr         Sikkerhedsdør 

Kodlås             Kodelås 

Larmsystem         Alarmsystem 

Billarm          Bilalarm 

Övervakningskamera     Overvågningskamera 

England / Skottland / Irland 

Dörrlås  Door lock 

Säkerhetsdörr         Security door 

Kodlås             Code lock 

Larmsystem         Alarm system 

Billarm             Car alarm 

Övervakningskamera     Security camera 

Grekland 

Dörrlås           Κλειδαριές 

Säkerhetsdörr          πόρτα ασφαλείας 

Kodlås           - 

larmsystem          συναγερμός 
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Billarm          ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ 

Övervakningskamera   - 

Finland 

Dörrlås          Oven lukko 

Säkerhetsdörr         Ulko-ovi 

Kodlås             Koodilukko 

Larmsystem         Hälytysjärjestelmä 

Billarm          Autohälytin 

Övervakningskamera     Valvontakamera 

Frankrike/Belgien 

Dörrlås          Serrure de porte 

Säkerhetsdörr         Porte de sécurité 

Kodlås             Code de verrouillage 

Larmsystem         Systeme alarme 

Billarm          Alarme de voiture 

Övervakningskamera     Caméra de surveillance 

Italien 

Dörrlås          Serratura della porta 

Säkerhetsdörr         Porta di sicurezza 

Kodlås             Codice di blocco 

Larmsystem         Sistema di allarme 

Billarm          Allarme auto 

Övervakningskamera     Videosorveglianza 

Nederländerna/Belgien 

Dörrlås          Deurslot 

Säkerhetsdörr         Veiligheidsdeur 

Kodlås             Code Lock 

Larmsystem         Alarmsysteem 

Billarm          Autoalarm 

Övervakningskamera     Beveiligingscamera 

Norge 

Dörrlås          Dørlås 

Säkerhetsdörr         Sikkerhetsdør 

Kodlås             Kodelås 
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Larmsystem        Alarmsystem 

Billarm          Bilalarm 

Övervakningskamera     Overvåkningskamera 

Gatubelysning      Gatebelysning 

Polisanmäla         Politi anmeldse 

Polen 

Dörrlås          Zamek 

Säkerhetsdörr         Drzwi antywłamaniowe 

Kodlås             Zamek szyfrowy 

Larmsystem         System alarmowy 

Billarm          Alarm samochodowy 

Övervakningskamera     Kamera cctv 

Portugal  

Dörrlås             Fechadura 

Säkerhetsdörr        Porta de segurança 

Kodlås                  - 

Larmsystem           Sistema de alarme 

Billarm           - 

Övervakningskamera      Vigilância 

Rumänien 

Dörrlås           încuietoare 

Säkerhetsdörr         - 

Kodlås             Code lock 

Larmsystem         Sistem de alarma 

Billarm          Alarma auto 

Övervakningskamera     Camera de supraveghere 

Slovakien 

Dörrlås          Zamykanie 

Säkerhetsdörr         Bezpečnostné dvere 

Kodlås             - 

Larmsystem             - 

Billarm          - 

Övervakningskamera   Kamerový 

Spanien 
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Dörrlås           Cerradura 

säkerhetsdörr          Puerta de seguridad 

Kodlås           Code lock 

Larmsystem         Sistema de alarma 

Billarm           Alarma de coche 

Övervakningskamera     Cámara de seguridad 

Tjeckien 

Dörrlås             Zamykání 

Säkerhetsdörr         Bezpečnostní dveře 

Kodlås           - 

Larmsystem         Bezpečnostní systém 

Billarm          Autoalarmy 

Övervakningskamera     Dohled 

Tyskland/Schweiz/Österrike 

Dörrlås          Türschloss 

Säkerhetsdörr          Sicherheitstür 

Kodlås             Codeschloss 

Larmsystem          Alarmanlage 

Billarm          Auto Alarm 

Övervakningskamera     Überwachung 

Ungern 

Dörrlås          Ajtózár 

Säkerhetsdörr         Biztonsági ajtó 

Kodlås             Kódzár 

Larmsystem         Riasztó 

Billarm          Autóriasztó 

Övervakningskamera     Biztonsági kamera 

 

 

 
 

 

 

 

         


