
Enkätstudie om grannsamverkan och brottsprevention i Huddinge kommun 

Studien genomförs av: Michael Sturk – Göteborgs universitet 

Kontaktuppgifter: micke_sturk@hotmail.com 

 

Detta är ett forskningsbrev till dig som har funderingar gällande min studie jag avser att utföra via min 

examen i kriminologi hos Göteborgs universitet. Har du frågor om undersökningen eller mig som inte 

besvarats via detta brev, vänligen kontakta mig på min e-postadress ovan. Jag svarar så snabbt jag kan! 

 

Lite om mig 

Jag är student hos Göteborgs universitet och denna studie om grannsamverkan är mitt examensarbete. 

Jag har studerat kriminologi och statsvetenskap hos Stockholms-, Göteborgs- och Yorks universitet i 

snart fem år. Jag är intresserad av brottsprevention och vill gärna arbeta med det i någon form efter 

min examen. Jag är uppväxt i Haninge kommun, men genom nära kontakt med kommunpolisen Anna 

i Huddinge valde jag att genomföra studien i kontexten av Huddinge kommun i stället.  

 

Information om studien 

Syfte och användning: 

Syftet med denna enkätundersökning är att samla demografisk statistik och attityder/åsikter från 

invånarna i Huddinge för att använda det som forskningsmaterial gällande grannsamverkan och 

brottsprevention. Frågorna tar olika fysiska former, såsom om personlig information, åsikter och 

spekulationer, vilket är relevant för att jag skall kunna genomföra forskningen. 

Enkätsvaren kommer endast att användas med ändamålet att uppfylla syftet för min studie om 

grannsamverkan i Huddinge kommun. Ingenting annat. 

Tystnadsplikt: 

Jag kommer inte diskutera eller berätta om mina respondenters svar på frågorna i enkäten med 

andra obehöriga människor förutom eventuellt min uppsatshandledare eller kursansvarige. 

Anonymitet: 

Du kommer vara anonym när du svarar på samtliga enkätsvar. Du kommer inte få fylla i: (1) Ditt 

namn eller personnummer, (2) din bostadsadress, (3) arbetsgivare, eller (4) annat som kan kopplas 

till en specifik individ. Ingen fråga kommer användas för att försöka identifiera dig, utan enbart i 

ändamål för uppsatsens syfte om grannsamverkan och brottsprevention. 

Konfidentialitet: 

Uppgifterna och svaren som jag har fått i förtroende av dig kommer inte att spridas eller på något 

sätt delas med obehöriga. 
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Vanliga frågor och svar 

Vilka är riskerna för mig? 

- En del av frågorna i enkäten handlar om utsatthet och oro för brottslighet. Detta kan vissa uppleva 

som obehagligt. 

Finns det några fördelar? 

- Att besvara enkäten get möjligheten för mig att fylla en del av forskningsgapet om grannsamverkan 

i Sverige. På det sättet bidrar du till en större kunskap om individerna bakom grannsamverkan, de 

som inte är medlemmar i en grannsamverkan och vad Huddinges invånare har för attityder om 

grannsamverkan. 

Alla frågor är obligatoriska, varför? 

- Detta är för att om någon enkätfråga hoppas över kan det påverka reliabiliteten (tillförlitligheten) i 

min studien resultat och analys. Jag inser att det kan öka möjligheten till en sämre svarsfrekvens, 

men jag bedömer att obligatoriska frågor är viktigare för att uppfylla studiens ändamål. 

Vad används frågorna om mina personuppgifter till? 

- För att jag skall kunna mäta samband mellan demografiska uppgifter och attityder till 

grannsamverkan. Detta är en mycket viktig del i min studie. 

Vem kommer hantera personuppgifterna som samlats in? 

- Enbart jag kommer hantera och har tillgång till dessa uppgifter. 

Vem kan jag kontakta ifall jag är missnöjd med studien eller studenten? 

- Du kan kontakta kriminologiska institutionens utbildningsadministratör via: student@socav.gu.se 

Vart kan jag ta del av resultatet eller studien? 

- Du kan ta del av resultatet eller studien när den är avslutat, opponerad på och rättad via: 

https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/785 
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