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Förord
En fråga som ofta kommer upp i den kriminalpolitiska debatten är hur hög
brottsnivå Sverige har i jämförelse med andra länder. Inte sällan har den offici-
ella kriminalstatistiken i olika länder använts för att försöka besvara denna
fråga, trots att det är väl känt att sådana jämförelser ofta saknar relevans. Det
finns alltför stora olikheter mellan olika länder vad gäller vilka brott som tas
med i statistiken, hur man räknar brott och i lagstiftningen för att jämförelser
utifrån kriminalstatistiken ska kunna ge användbara resultat.

Behovet av att kunna göra jämförelser av olika länders brottslighet är dock
stort, vilket har inneburit att man försökt utveckla metoder för detta ändamål.
En har varit att utgå från kriminalstatistiken och göra de korrigeringar som
krävs för att uppnå en jämförbarhet. Det är dock stora problem förknippade
med den metoden.

En annan har varit att använda sig av offerundersökningar, dvs. undersök-
ningar där man frågar ett slumpmässigt urval av befolkningen om de utsatts för
olika typer av brott. Detta har visat sig vara mer framkomligt. Det utan tvekan
mest framgångsrika projektet är den så kallade Internationella brottsofferunder-
sökningen (ICVS),  som genomförts tre gånger; åren 1989, 1992 och 1996. I
denna har man skapat en standardiserad undersökning där samma frågeformu-
lär används i alla deltagande länder. Man använder också samma metod för
urvalsförfarande samt för bearbetning och analys av data.

I denna rapport sammanfattas resultaten från den senast genomförda under-
sökningen år 1996 där Sverige deltog tillsammans med tio andra industrilän-
der. Resultaten har i många fall publicerats tidigare i andra sammanhang. Vissa
nya beräkningar har nu gjorts i syfte att lyfta fram resultat som är relevanta för
Sverige. Förutom jämförelser av brottsnivåer görs även jämförelser mellan
länderna i andra kriminalpolitiskt relevanta frågor som ingått i undersökningen.
Uppgifterna avser alltså år 1996, men eftersom förhållandena inte avsevärt
förändras år från år, torde resultaten vara aktuella även i dag.

Rapportens författare är Lars Dolmén, som är verksam vid BRÅ.

Stockholm i april 1999

Ann-Marie Begler
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Sammanfattning
Den internationella brottsofferundersökningen är i dag den enda källa som
finns för att med någon form av tillförlitlighet kunna jämföra brottsligheten
mellan olika länder. I denna rapport sammanfattas och sammanställs resultaten
från den senaste undersökningen, som gjordes år 1996. De elva länder som
deltog i undersökningen var England & Wales, Finland, Frankrike, Holland,
Kanada, Nordirland, Schweiz, Skottland, Sverige, USA och Österrike.

Undersökningen gällde elva så kallade traditionella brott som kan drabba
privatpersoner (bilstöld, stöld från bil, skadegörelse på bil, stöld av personlig
egendom, stöld av motorcykel, cykelstöld, bostadsinbrott, försök till bo-
stadsinbrott, rån, sexualbrott och misshandel eller hot).

Det genomgående mönstret är att brottsligheten i Sverige ligger nära den
genomsnittliga nivån för de elva länderna. Andelen svenskar, som uppgav att
de utsatts för något brott under en ettårsperiod, är 24 procent. Samma andel
gäller för samtliga länder sammantaget. För enskilda brottstyper finns dock
vissa variationer. Exempelvis är andelen intervjuade som utsatts för bostadsin-
brott i Sverige betydligt mindre än genomsnittet, medan utsattheten för bilbrott
(stöld av bil och stöld från bil) ligger vid genomsnittet och utsattheten för
misshandel och hot över genomsnittet.

Sveriges brottsprofil utmärks av att vi har en jämförelsevis stor andel brott
som kan betecknas som mindre allvarliga stöldbrott. Cykelstölder och stölder
av personlig egendom utgör en förhållandevis stor del av Sveriges brottslighet,
ett mönster som även återfinns i Holland och Schweiz.

Undersökningen omfattar även andra kriminalpolitiskt intressanta fråge-
ställningar, som kan jämföras mellan länderna. Exempelvis framgår det att
svenskar, som fått sina bilar stulna, har större chans än invånare i andra länder
att få bilen tillbaka. Svenskar känner sig också minst otrygga när de är ute på
kvällen i det egna bostadsområdet - trots att Sverige ligger över genomsnittet
vad gäller utsattheten för misshandel och hot. Ett annat kriminalpolitiskt in-
tressant resultat är att det är mindre vanligt i Sverige än i andra länder att en-
skilda personer själva vidtar brottsförebyggande åtgärder.

Även anmälningsbenägenheten har jämförts, det vill säga hur stor andel av
de brott de intervjuade utsatts för som anmälts till polisen. Resultaten visar att
det är relativt små skillnader mellan länderna i detta avseende. Om man ändå
gör en rangordning, är anmälningsbenägenheten störst i Sverige. Sett över alla
länder är det vanligaste skälet att inte anmäla till polisen att man inte tycker att
det som inträffat var tillräckligt allvarligt. Så var fallet även i Sverige, men en
förhållandevis stor andel svenskar uppgav som skäl till att de inte anmält till
polisen att de ordnat saken själva.

Svenskarna är också jämförelsevis nöjda med polisens sätt att hantera de
ärenden som anmälts till polisen. Dessutom har inställningen i Sverige till hur
polisen rent allmänt sköter sitt arbete blivit mer positiv mellan åren 1992 och
1996.
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Inledning
Frågan om internationella jämförelser av brottsligheten återkommer ständigt i
såväl den kriminologiska forskningen som i samhällsdebatten. Underlagen för
dessa jämförelser är ofta bristfälliga och har därför många gånger givit upphov
till slutsatser som inte varit korrekta. Ett syfte med den internationella brottsof-
ferundersökningen (The International Crime Victims Survey, ICVS) är att ska-
pa ett standardiserat mätinstrument, en undersökning där datainsamlingsmetod
och innehåll i frågor m.m. inte varierar mellan länderna för att på så sätt få
möjlighet att jämföra brottsligheten i olika länder.

I denna rapport presenteras resultaten från den senast genomförda brottsof-
ferundersökningen, den tredje i ordningen, som genomfördes år 1996. Resul-
taten har i många fall publicerats tidigare i andra sammanhang (på engelska),
framför allt av den arbetsgrupp som leder och koordinerar undersökningen. De
nya resultat, som presenteras här, grundar sig på beräkningar utifrån data från
undersökningen. Syftet är att göra en sammanfattning med fokus på Sveriges
brottslighet jämfört med andra länder.

I kapitel 1 redovisas delar av arbetet med projektet och innehållet i under-
sökningen. Den metodologi som användes i undersökningen belyses, bland
annat de tekniska begränsningarna i relation till de resultat som publicerats. I
kapitel 2 presenteras resultaten vad gäller utsatthet för brott, trygghet och an-
mälningsbenägenhet i de elva industriländer som undersökningen i första hand
avser. Avslutningsvis, i kapitel 3, presenteras en analys av den generella
strukturen och mönster i brottsligheten. I bilagorna återfinns underlaget för
flera av de figurer och analyser som redovisas i rapporten.
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1. Internationella jämförelser av
brottsligheten

Metod

Många länder har i egen regi genomfört offerundersökningar för att belysa
brottsligheten i landet. Ett representativt urval av befolkningen tillfrågas om de
utsatts för olika typer av brott eller händelser oavsett om de anmält detta till
polisen eller ej. De får också svara på varför de valt att anmäla eller inte an-
mäla händelsen till polisen. Resultaten från offerundersökningar har visat sig
ge en annan bild av brottslighetens nivå än vad brottsstatistiken ger.

Nationella och lokala undersökningar har också använts för internationella
jämförelser. Dessvärre har antalet undersökningar varit få och undersöknings-
metoderna så olika att jämförbarheten varit begränsad. Det har därför varit
önskvärt att försöka skapa en standardiserad undersökning där alla länder an-
vänt samma frågeformulär, samma metod för urvalsförfarande och samma
metoder för bearbetning och analys av data.

Sverige deltar sedan några år tillbaka i den internationella brottsofferunder-
sökningen (ICVS1) som har haft denna inriktning. Undersökningen har genom-
förts vid tre tillfällen. Den första år 1989, den andra år 1992 och den senaste år
1996. Undersökningarna har koordinerats av en ledningsgrupp i Holland men
varje deltagande land har ansvarat för fältarbetet i det egna landet. Sverige har
deltagit i de två senaste undersökningarna.

Skälet till att man började intressera sig för en undersökning av detta slag
var främst att möjligheterna att göra internationella jämförelser utifrån statistik
över anmälda brott var begränsade. Jämförelser utifrån statistik över anmälda
brott blir svåra att göra beroende på olikheter i juridiska definitioner, rutiner
för anmälningsupptagande, regler för antalsräkning och klassifikation av brott.
Dessutom kan skillnader i  anmälningsbenägenhet påverka jämförelserna.

I den första undersökningen deltog 15 länder, i den andra 13 och i den
tredje undersökningen 11 länder. I den första undersökningen ingick även stä-
derna Warsawa (Polen) och Surabaja (Indonesien). I samband med den andra
undersökningen inhämtades även resultat från 12 utvecklingsländer, där de
som intervjuades i huvudsak bodde i städer, och i samband med den senaste
undersökningen inhämtades resultat från 28 utvecklingsländer. Undersökning-
arna i utvecklingsländerna, som alltså inte är direkt jämförbara med undersök-
ningarna i industriländerna, genomfördes i regi av Förenta Nationerna
(UNICRI2). En förteckning över deltagande industriländer återfinns i bilaga 1.
En komplett redogörelse för innehållet i den första och andra undersökningen

                                                  
1 The International Crime Victims Survey
2 UNICRI, United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute.
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har tidigare publicerats (van Dijk mfl. 1990, van Dijk och Mayhew, 1992, Del
Frate m.fl., 1992).

Den internationella brottsofferundersökningen omfattar flera så kallade
traditionella brott som i regel drabbar privatpersoner; endast brott mot klart och
tydligt identifierbara individer eller hushåll räknas. De som intervjuas får be-
svara frågor om sammanlagt elva typer av brott varav tre med undergrupper.
Brott mot hushåll definieras som händelser som riktar sig mot någon person i
hushållet. Den intervjuade svarar således för alla kända händelser mot någon
person i hushållet. Som personliga brott räknas de som drabbat den intervjuade
personligen. Frågorna gäller händelser under de senaste fem åren och det se-
naste året. Flera följdfrågor avser det senaste tillfället som man har varit utsatt
för brott.

Egendomsbrott mot hushållet Brott mot person

Bilstöld Stöld av personlig egendom
Stöld från bil därav fickstöld eller annan
Skadegörelse på bil stöld utan fysisk kontakt
Stöld av motorcykel Sexuella händelser
Cykelstöld därav våldtäkt eller ofredande
Bostadsinbrott och sexuellt stötande
Försök till bostadsinbrott beteende
Rån Misshandel/Hot

därav med och utan våld

Det är naturligtvis naivt att tro att denna undersökningsmetodik är fri från me-
todologiska problem. Urvalsförfarandet och det bortfall, som alltid uppstår,
innebär att resultaten främst kan hänföras till situationen för normalbefolkning-
en. Det är väl känt att bland dem, som av olika anledningar inte blir intervjua-
de, finns en relativt stor överrepresentation av personer med olika sociala pro-
blem. Dessa personer är också drabbade av brott i högre grad än genomsnittet.
Datainsamlingsmetoden och frågekonstruktionen begränsar dessutom under-
sökningarna till de händelser som människor vill berätta om. Svaren påverkas
dessutom av i vilken utsträckning man minns händelser och personliga tolk-
ningar av dem. Frågor om känsliga saker, till exempel sexuella händelser, kan
vara svåra att belysa i en sådan här undersökning. Nedan presenteras kortfattat
några av de metodproblem som kan ha betydelse för denna undersökning.
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Bortfallet är ett problem

För att begränsa kostnaderna reducerades urvalet i 1996 års undersökning i
flera fall till mellan 1 000 och 2 500 intervjuade (se bilaga 1). I varje land val-
des ett antal hushåll ut och inom respektive hushåll valdes en individ ut. Den
som intervjuades skulle vara 16 år eller äldre. I alla länder utom Nordirland
genomfördes undersökningen med telefonintervjuer3.

Den genomsnittliga svarsfrekvensen i de elva industriländerna, som deltog i
den senaste undersökningen, var 67 procent. Det är en förbättring i jämförelse
med 1992 års undersökning då svarsfrekvensen var 60 procent och i jämförelse
med 1989 års undersökning då svarsfrekvensen var 43 procent. I 1996 års un-
dersökning varierade svarsfrekvensen mellan 40 procent i USA och upp till
över 80 procent i Finland (se bilaga 1). I Sverige var svarsfrekvensen 75 pro-
cent.

Bortfallet var även i den senaste undersökningen besvärande högt i vissa
länder. Brottsligheten mätt genom offerundersökningar underskattas ofta och
underskattningen blir större ju större bortfallet är. Storleken på bortfallet främst
i USA (60%), men även i Schweiz (44%) och England & Wales (41%), gör att
brottsligheten i dessa länder kan underskattas jämfört med flertalet andra länder
där bortfallet är mer acceptabelt.

Kombinationen av ett förhållandevis litet urval och ett högt bortfall påver-
kar även resultatens tillförlitlighet i andra avseenden. Nationella urval i stor-
leksordningen 1 000 till 2 000 personer är litet, man brukar rekommendera
åtminstone det dubbla. Eftersom det trots allt är relativt ovanligt att bli utsatt
för brott, får ett litet urval konsekvenser för flera analyser. Man kan till exem-
pel förvänta sig att finna 2-4 procent, som uppger att de varit utsatta för vålds-
brott. I ett urval om 1 000 personer motsvarar detta 20-40 personer. En analys
av dessa personer efter anmälningsbenägenhet och därefter skäl till att anmäla
eller inte anmäla ett brott gör att enskilda kategorier kan bestå av en handfull
personer. Detta leder dessutom till att utrymmet för slumpvariationer är bety-
dande. Om man utifrån resultaten från det urval man intervjuat vill uttala sig
om situationen för hela landets invånare, blir den statistiska osäkerheten rela-
tivt stor. Om exempelvis resultaten från ett urval på 1 000 personer blir att en
andel på 4 procent drabbats av ett visst brott, blir den statistiska osäkerheten
+/- 1 procentenhet, det vill säga andelen i hela landet ligger mellan 3 och 5
procent4. Det finns därför anledning att vara mycket försiktig när man tolkar
små skillnader mellan länder eller mellan undersökningstillfällen (se även Ahl-
berg, 1994).

                                                  
3 Endast i Nordirland genomfördes undersökningen med hjälp av personliga intervju-
er.
4 Den statistiska säkerheten för ett sådant påstående är 95 procent. Vill man uttala sig
med större säkerhet ökar bredden på intervallet. Om resultatandelen blir större ökar
också den statistiska osäkerheten.
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Intervjuer per telefon

Undersökningarna genomfördes som regel med hjälp av telefonintervjuer med
datorstöd. Skälet till det är framför allt att det är väsentligt billigare än person-
liga intervjuer. Dessutom antas det att man får en bättre standardisering av
frågorna. Metoden gör det också möjligt att sprida urvalet över större geogra-
fiska områden. Urvalet sker med slumpmässig uppringning av abonnenter,
även de som inte finns i telefonkataloger.

Det finns två generella invändningar mot att använda telefonintervjuer i
denna typ av undersökning; dels att det på något sätt produceras andra resultat
än vid personliga intervjuer, dels att det uppstår en viss systematisk selektion
av urvalet på grund av att de som inte har telefon inte heller ingår i undersök-
ningen. I det första fallet bedömer man att skillnaderna är små men kan ändå
inte utesluta att det i vissa jämförelser kan påverka undersökningsresultaten. I
det andra fallet är den eventuella effekten av variationer i telefoninnehavet
oklar. De beräkningar som gjorts ger inte underlag för entydiga slutsatser. Det
finns inte heller någon konsensus i litteraturen om hur denna typ av undersök-
ningsmetodik påverkar resultaten.

Förutom dessa problem har man även diskuterat betydelsen av hur frågorna
är formulerade, speciellt vad gäller våldsbrott och sexuella händelser. I det
senare fallet har intervjupersonen mycket stort utrymme för egna tolkningar av
vilka händelser som ska räknas in i frågorna. Oklara avgränsningar av detta
slag gör dessutom att man i flera fall inte kan finna någon direkt motsvarighet i
kriminalstatistiken.

Det finns också anledning att misstänka att betydelsen av upprepad utsatthet
för brott underskattas. I undersökningen räknar man antalet brott upp till
maximalt fem brott, fler än fem brott registreras som fem eller flera. Detta
medför att man kan underskatta antalet brott som intervjupersonerna tillsam-
mans varit utsatta för, dessutom begränsas jämförbarheten till kriminalstatisti-
ken.

Det finns således flera generella och för undersökningen specifika metod-
problem som tillsammans gör att resultaten måste hanteras med försiktighet.
Urvalen är till exempel relativt små, det finns invändningar mot datainsam-
lingsmetoden, andelen svarande är i vissa fall liten och frågorna kan vara okla-
ra och okänsliga för kulturella skillnader.

Under förutsättning att problemen inte varierar systematiskt mellan länder-
na kan dock resultaten ge underlag för analyser av brottslighetens internatio-
nella variationer. Den internationella brottsofferundersökningen ger i dag
ganska säkert ett bättre underlag för internationella jämförelser av de aktuella
brottstyperna än kriminalstatistiken.
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2. Brottsligheten i olika länder
Brottsligheten i olika länder mäts således genom att intervjupersonerna uppger
om de varit utsatta för brott eller inte. Framför allt används två mått på utsatt-
het för brott, prevalensen och incidensen, det vill säga  andelen personer (eller
hushåll), som blivit utsatta för brott en eller flera gånger, och antalet brott per
100 individer i undersökningmaterialet. Resultaten avser i första hand utsatthet
för brott under det senaste året före undersökningen, det vill säga år 1995. I
jämförelsen ingår England & Wales, Finland, Frankrike, Holland, Kanada,
Nordirland, Schweiz, Skottland, Sverige, USA och Österrike.

Bostadsinbrott – Finland lägst nivå

Bostadsinbrott brukar anses vara den allvarligaste formen av stöldbrott som
hushållen kan drabbas av. Andelen hushåll, som utsattes för bostadsinbrott en
eller flera gånger under år 1995, varierade mellan 1 procent i Finland och Ös-
terrike till 6 procent i England & Wales. Sveriges andel var cirka 2 procent,
vilket är betydligt under genomsnittet.

I brottskategorin ingår även försök till bostadsinbrott. Risken att utsättas för
fullbordat, respektive försök till, bostadsinbrott samvarierar helt naturligt i
länderna, det vill säga länder som har en hög nivå i det ena fallet har det även i
det andra. Drygt 50 procent av fallen gällde endast försök till bostadsinbrott.
Relationen mellan försök och fullbordade brott varierar dock något mellan
länderna. Den högsta andelen försöksbrott hade Skottland (65%), England &
Wales (56%) och Holland (55%). Det finns ett visst samband mellan hushåll
som har säkerhetsutrustning (larm och säkerhetslås m.m.) och andelen försöks-
brott, tolkade som misslyckade bostadsinbrott. I de fem länder där mindre än
hälften av brotten var fullbordade, uppgav 88 procent att de hade säkerhetsut-
rustning medan motsvarande andel i länder där fullbordade brott var mer van-
ligt var 65 procent.
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Figur 1. Bostadsinbrott inklusive försök, andelen hushåll utsatta en eller flera
gånger. Procent.
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Bilbrott

För att kunna göra jämförelser vad gäller bilbrott i de olika länderna, måste
man först ställa frågan om den intervjuade hade haft tillgång till olika fordon
(personbilar eller lastbilar, i fortsättningen betecknat bilar). Denna andel var
genomgående stor i de elva industriländerna, även om det finns variationer.
Störst andel med tillgång till bil hade USA (91%) och Kanada (90%) och minst
hade  Skottland (78%). På grund av dessa variationer bör andelen som utsatts
för dessa brott beräknas på dem som har tillgång till bil och inte i relation till
samtliga svarande. En jämförelse visar dock att beräkningsprincipen inte ändrar
bilden i någon dramatisk omfattning.

Andelen återfunna bilar störst i Sverige

Risken att utsättas för biltillgrepp är högst i England & Wales, där 3 procent av
dem som haft tillgång till bil fick sin bil stulen under år 1995. Den näst största
andelen återfinns i Skottland (2,2 %) och USA (2,1 %). De minsta andelarna
hade alpländerna Schweiz (0,1%) och Österrike (0,2%). Förutom dessa båda
länder hade även Holland och Finland en mindre andel än Sverige (1,5%),
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medan 6 länder hade en större. Relativt få personer uppgav att de hade fått
bilen stulen mer än en gång.

Figur 2. Andelen utsatta för biltillgrepp en eller flera gånger, i procent av
antalet bilägare.
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Man brukar säga att det finns fyra olika syften med att stjäla bilar. De är att
använda bilen som transportmedel (tillfälligt eller under viss tid), att nöjesåka,
att stjäla föremål ur eller från bilen eller att sälja bilen. I de tre första fallen
återfinns bilen ofta i en eller annan form medan det inte oväntat sker mer sällan
i det sista fallet. För de elva länderna i genomsnitt återfanns lite mer än två
tredjedelar av de fordon som rapporterats som stulna. Personer i Österrike
(50%), Schweiz (54%) och i Holland (54%) hade minst chans att återfå sina
fordon. Andelen återfunna fordon var högst i Sverige (91%), Finland (85%)
och  USA (80%), vilket indikerar att det i dessa länder är mer ovanligt att bilar
stjäls för att säljas vidare.

Av de åtta europeiska länder, som deltagit i de tidigare undersökningarna,
har andelen fordon som återfunnits minskat i sex av dem (ej Skottland och
Schweiz). Detta ligger i linje med antaganden om en mer professionell och
organiserad bilbrottslighet med inriktning på export till Östeuropa. Andelen
som inte återfinner sina fordon är också större i länder nära de östeuropeiska.

I analyser av tidigare brottsofferundersökningar har man påvisat ett starkt
omvänt samband mellan nivåerna på biltillgrepp och cykelstöld. Detta gäller
även om man tar hänsyn till urbanisering, ekonomiska förhållanden och andra
brottstyper. I länder där cykelstölder är förhållandevis vanliga är biltillgrepp
mindre vanligt förekommande. Samma mönster kan ses i 1996 års undersök-
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ning. Holland, Sverige, Finland och Schweiz hade de högsta nivåerna på cy-
kelstöld och samtidigt de lägsta nivåerna på biltillgrepp. Detta gäller även då
man tar hänsyn till andelen personer som äger cyklar i respektive land.

Det kan finnas flera förklaringar till det omvända sambandet mellan cykel-
stöld och biltillgrepp. En kan vara att personer, som stjäl fordon såväl för
transport som för att tillägna sig det, väljer till exempel cykel när det finns gott
om sådana. En annan förklaring kan vara kulturella skillnader som att ungdo-
mar, som växer upp i en cykeltät miljö, också väljer en cykel för nöjesåkning
eller transportbehov.

Stölder från fordon - Sverige under genomsnittet

En mycket vanlig brottstyp är stöld från fordon (föremål i fordonet eller delar
av fordonet). I Sverige polisanmäldes exempelvis 125 000 sådana brott under
år 1995. England & Wales hade den högsta nivån i offerundersökningen, där
nära en av tio fordonsägare uppgav att de varit utsatta för stöld från bilen under
det aktuella året. Risken att utsättas för detta brott var även hög i Skottland,
Frankrike och USA (cirka 8 procent av bilägarna uppgav att de hade varit ut-
satta för detta brott). I Österrike var risken lägst, mindre än 2 procent, medan
Sverige med 6 procent låg aningen under den genomsnittliga nivån.

Risken att utsättas för bilstöld eller stöld från bil samvarierar mellan länder-
na även om det finns vissa undantag. Risken att utsättas för bilstöld är till ex-
empel hög i Nordirland men förhållandevis låg för stöld från bil. Det omvända
förhållandet gäller i Holland.

Figur 3. Andelen utsatta för stöld från bil, en eller flera gånger, i procent av
antalet bilägare.
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I länder där cyklar används flitigt stjäls också många cyklar

I Sverige och Holland är cykeln ett vanligt fortskaffningsmedel. Båda länderna
har också den klart största andelen som utsatts för cykelstöld under en ettårspe-
riod. I Holland hade ungefär vart tionde hushåll utsatts för cykelstöld under en
ettårsperiod, i Sverige var andelen nästan lika hög, 8,8 procent. Länder med låg
andel utsatta var Nordirland (1,2%) och Skottland (1,9%), medan genomsnittet
för de elva länderna var 4,5 procent.

Figur 4. Andelen utsatta för cykelstöld, andelen hushåll utsatta en eller flera
gånger. Procent.
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Det är dock inte så enkelt att det bara är tillgången på cyklar som gör att det är
så stora skillnader mellan länderna. Tar man hänsyn till cykelinnehavet genom
att i stället beräkna andelen cykelinnehavare som utsatts blir mönstret i stort
sett detsamma som i figur 4. Skillnaden minskar visserligen, men Holland och
Sverige ligger betydligt högre än flertalet länder. Skulle antalet cykelstölder stå
i direkt proportion till antalet cyklar borde alla länder ha samma andel drabba-
de cykelinnehavare. I länder där det är vanligt med cykelstölder, beror det tro-
ligtvis inte bara på att tillgången utan också på att efterfrågan på cyklar är stor.
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Våldsbrott

Risken att utsättas för olika typer av våldsbrott är generellt sett liten i jämförel-
se med egendomsbrotten. I Sverige utgjorde de händelser som kan inrymmas i
kategorin våldsbrott (rån, misshandel och sexuella brott där fysiskt våld före-
kommit) mindre än en femtedel av de brott (händelser) som undersökningen
omfattade.

Figur 5. Andelen utsatta för våldsbrott en eller flera gånger år 1995 i procent.
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Rån - jämförelsevis ovanligt i Sverige

När det gäller rån var risken högst i England & Wales (1,4%), USA (1,3%) och
Kanada (1,2%). Statistiskt sett är det dock likvärdiga nivåer. På den undre hal-
van återfinns en grupp på fyra länder, däribland Sverige, där andelen var mind-
re än hälften så stor, runt 0,5 procent.

Vid två tredjedelar av rånen hade det, enligt intervjusvaren, varit mer än en
gärningsman och i cirka 25 procent av fallen var gärningsmannen känd till
namn eller utseende. Denna andel var genomgående mindre i urbaniserade
områden. Gärningsmannen bar vapen i cirka 40 procent av fallen och i hälften
av dessa var det knivar. Eftersom det är relativt få rån rapporterade är det svårt
att jämföra länderna med avseende på vapenanvändningen.
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Sexuella brott – svårtolkade resultat

Frågan om man utsatts för någon form av sexuellt ofredande  ställdes till kvin-
norna i undersökningen och omfattade såväl sexuella brott som obehagliga
sexuella beteenden. Intervjuarna instruerades att även inkludera händelser som
utspelat sig i hemmet.

Först och främst, en ganska personlig fråga. Människor rör, tar tag eller an-
griper ibland andra av sexuella skäl på ett väldigt anstötande sätt. Det kan
hända hemma, eller på andra ställen som på stranden, puben, i skolan, på
bussen, på bio, eller på arbetsplatsen. Under de senaste fem åren, har Du
någonsin blivit utsatt för detta? Ta god tid på Dig att tänka efter.

Att i brottsofferundersökningar mäta förekomsten av sexuella händelser är
mycket svårt eftersom det varierar hur man uppfattar händelserna lika väl som
viljan att berätta i en intervju varierar. Av frågan ovan framgår att utrymmet
för egna tolkningar är mycket stort. Resultaten bör därför hanteras med stor
försiktighet. Frågan medger dock vissa möjligheter att dela in de sexuella hän-
delserna i två kategorier; sexuellt våld (våldtäkt, försök till våldtäkt eller sexu-
ellt ofredande) och stötande sexuella beteenden.

Den bild, som de svårtolkade resultaten för dessa brott ger, skiljer sig från
de flesta andra brott. Kvinnor i Österrike, Sverige och Schweiz uppgav att de
varit utsatta för sexuellt våld i högre utsträckning (2 %) än kvinnor i Skottland,
Frankrike och England & Wales. Stötande sexuella beteenden var genomgåen-
de vanligare i alla länder än sexuellt våld. I genomsnitt var gärningsmannen
känd i cirka hälften av fallen och när det gäller sexuellt våld var en av fem en
partner, före detta partner, pojkvän etc.

Misshandel och hot om våld – Sverige på relativt hög nivå

Utöver de händelser som Ni eventuellt tagit upp i frågan innan, har ni vid
något tillfälle under de senaste fem åren blivit attackerad eller hotad på ett
sätt så att ni blev skrämd. Detta kan ha skett i hemmet, på pub eller restau-
rang, ute på gatan, i skolan, i kollektivtrafiken eller på arbetsplatsen.

För dessa händelser (misshandel och hot sammantaget), var andelen utsatta
störst i England & Wales (5,9 %), USA (5,7 %), Sverige (4,5 %), Skottland
(4,2 %) och Finland (4,1 %). Genomsnittet för de elva länderna var 3,9 pro-
cent. På samma sätt som med sexuella händelser kan man inte utesluta att vari-
ationer i definitioner och uppfattning om händelser kan variera mellan länder-
na. Samtidigt bör problemet inte överskattas, andelen mer allvarliga händelser
är i stort sett densamma i de olika länderna vilket indikerar att brottsligheten
definieras likartat i länderna.

Vapen förekom i något mindre än 25 procent av fallen, våld och hot sam-
mantaget. I en tredjedel av händelserna där vapen förekom, uppgav man att
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vapnet var en kniv. Skjutvapen var hälften så vanligt som knivar även om man
använde skjutvapen i en tredjedel av fallen i USA, Schweiz och Nordirland.

Samtliga brott – Sverige på genomsnittlig nivå

De brott som hittills redovisats är ett urval av de olika brottstyper som man
frågat om i offerundersökningen. En stor del av de händelser som framkom i
undersökningen ligger dock utanför dessa. Av de oredovisade brotten utgör
stölder av motorcyklar, skadegörelse på bilar och stölder av personlig egendom
(plånbok, handväska, kläder etc.) den övervägande delen.

Två mått på utsattheten för brott användes alltså; andelen personer eller
hushåll som minst en gång utsatts för brott och det totala antalet brott per 100
personer. De två länder som hade den största andelen utsatta personer, alla
brottstyper sammantaget, var Holland och England & Wales. Dessa två länder
låg på en nivå väsentligt högre än de andra. I den andra änden låg Finland,
Österrike och Nordirland som alla låg på nivåer lägre än genomsnittet. Andelen
utsatta personer i Sverige låg nära genomsnittet. Samma mönster gäller i allt
väsentligt när man beräknar det totala antalet brott per 100 personer för re-
spektive land (figur 7).

Några noterbara förändringar sker dock. USA flyttas högre upp i rangord-
ningen när antalet brott per 100 personer redovisas. Det tyder på att brottslig-
heten är mer ojämnt fördelad i USA än i de andra länderna, de som drabbas
drabbas oftare. En reservation dock för att USA:s resultat, även generellt, är
mer osäkra beroende på det extremt stora bortfallet. En förändring i motsatt
riktning gentemot USA:s sker för Schweiz, vilket kan tyda på att Schweiz har
en mer jämnt fördelad brottslighet än andra länder.
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Figur 6. Andelen utsatta personer, samtliga brott efter land, år 1995.
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Figur 7. Det totala antalet brott per 100 intervjuade efter land, år 1995.
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Enheten samtliga brott är här en sammanvägning av 11 brottstyper som kan
drabba hushåll eller enskilda personer. Resultaten vad gäller samtliga brott
beror på urvalet av brottstyper – länder med låg nivå kan ha en hög nivå vad
gäller brottstyper som inte ingår och vice versa. Dessutom dominerar olika
typer av brott i olika länder, cykelstöld utgör till exempel en betydande del av
brottsligheten i Holland och Sverige. Om man enbart ser till de grövsta brotten
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i undersökningen blir rangordningen delvis en annan, men Sverige hamnar
även då vid genomsnittsnivån.

Figur 8. Det totala antalet grova brott (rån, bostadsinbrott, misshandel/hot)5

per 100 intervjuade efter land, år 1995.
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Brottsprofil – Sverige stor andel enklare
stöldbrott

Ett sätt att sammanfatta respektive lands brottslighet är att konstruera en profil
där andelen utsatta fördelas efter olika brottstyper. Vissa av länderna kan på så
sätt grupperas utifrån det mönster som då erhålls.

• Sverige ingår i en grupp om tre länder (Holland och Schweiz) där brottspro-
filen utmärks av en jämförelsevis stor andel brott som kan betecknas som
mindre allvarliga stöldbrott. Cykelstölder, stölder av motorcyklar och stöl-
der av personlig egendom dominerar bilden.  Misshandel, hot och sexual-
brott ligger nära den genomsnittliga andelen, medan övriga brottstyper
upptar en relativt liten andel.

                                                  
5 Beroende på att resultaten för sexualbrotten är mycket svårtolkade har inte sexual-
brotten inkluderats trots att det kunde vara motiverat för några fall av sexualbrott.
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• Brottsprofilen i Finland kännetecknas av en hög andel av de väsensskilda
brotten cykelstölder samt misshandel, hot och sexualbrott. För övriga brott
är andelarna jämförelsevis små.

• Österrikes brottsprofil kännetecknas av att brott som traditionellt är alko-
holrelaterade  (skadegörelse på bil samt misshandel, hot och sexualbrott)
dominerar brottsbilden, tillsammans med stölder av personlig egendom.
Andelen bilbrott och bostadsinbrott är däremot liten.

• England & Wales, Skottland, Nordirland och Frankrike har en brottsprofil
som utmärks av att brottstyper, som man i ett svenskt perspektiv skulle be-
teckna som missbruksrelaterade (alkohol och/eller narkotika), upptar en hög
andel. Brott riktade mot bilar (stöld från bil och skadegörelse på bil) och
bostadsinbrott är jämförelsevis vanliga i dessa länder, medan de mindre all-
varliga stöldbrotten (cykelstölder och stöld av personlig egendom) är mind-
re vanliga.

• Brottsprofilen i USA utmärks av att de grövre brotten tenderar att vara för-
hållandevis vanliga. Andelen bostadsinbrott samt misshandel, hot, sexual-
brott och stöld från bil är stor relativt sett. De mindre allvarliga brotten cy-
kelstölder och stöld av personlig egendom, upptar däremot en låg andel. En
liknande brottsprofil har även grannlandet Kanada som också hade en stor
andel av stölder från bil. Däremot är andelen misshandel, hot och sexual-
brott något lägre än i USA.

Tabell 1. Andelen utsatta efter brottstyp och land, i procent av samtliga brott i
respektive land.

Land Stöld av Skade- Stöld av Bostads- Stöld av Misshan-
eller görelse  mc eller inbrott personlig del, hot,
från bil på bil cykel egendom sexualbrott

England &
Wales 23 26 7 13 9 21

Skottland 24 30 5 10 12 20

Nordirland 18 31 5 12 11 23

Holland 12 22 22 12 14 18

Schweiz 8 21 27 7 16 22

Frankrike 25 25 10 11 11 18

Finland 13 16 21 5 12 34

Sverige 16 14 27 6 13 24
Österrike 7 30 13 5 18 27

USA 22 17 8 16 9 28

Kanada 20 16 9 16 15 24

Samtliga 18 22 14 11 12 23
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Samstämmighet om vilka brott som är allvarliga

Sammanställningen över samtliga brott tar ingen hänsyn till brottstypernas
relativa allvarlighet, en cykelstöld väger lika tungt som en misshandel eller en
våldtäkt. Undersökningen ger dock en uppfattning om hur allvarligt människor
själva har uppfattat en händelse som de har utsatts för.

Tidigare analyser av bland annat den internationella brottsofferundersök-
ningen visar att det råder en betydande konsensus om denna fråga. Det vill
säga andelen brott som bedöms som grova är i stort sett densamma i de olika
länderna. Rangordningen av brott efter bedömd grovhet visar ännu större över-
ensstämmelse mellan de olika länderna. De brott som ansågs mest allvarliga
var genomgående rån med vapenanvändning, bilstöld, sexuellt ofredande och
bostadsinbrott. Skadegörelse på bil, stöld från garage, stöld från bil och obe-
hagliga sexuella beteenden bedömdes som mindre allvarliga. Samma resultat
återfinns i 1996 års undersökning, vilket stärker antagandet att det finns ett
gemensamt synsätt på traditionella brott, åtminstone i industriländerna.

Analyser av 1996 års undersökning visar även att rangordningen mellan
länderna inte ändras om man tar hänsyn till brottens grovhet. Det vill säga
varken brottsstruktur eller andelen grova brott skiljer sig så mycket i något
land att rangordningen förändras i någon större omfattning.

Anmälningsbenägenheten högst i Sverige

Benägenheten att polisanmäla brott man utsatts för varierar mellan olika typer
av brott. Anmälningsbenägenheten är  till exempel en faktor att ta hänsyn till
vid tolkningar av den officiella brottsstatistiken. I de flesta länder anmäler man
i hög utsträckning stölder av bil, motorcykel och bostadsinbrott. Omkring två
tredjedelar av dem som uppgav att de varit utsatta för stöld från bil eller cykel-
stöld anmälde detta till polisen. Cirka hälften av rånen eller försöken till bo-
stadsinbrott anmäls och i genomsnitt en tredjedel av dem som utsatts för våld
eller hot uppger att de anmält detta till polisen. Minst benägna att polisanmäla
är de som varit utsatta för sexuella händelser, i genomsnitt anmäls var femte
händelse.

I figuren nedan redovisas andelen brott som anmälts till polisen. Där redo-
visas de sex brott som är mest förekommande och de brottstyper för vilka an-
mälningsbenägenheten varierar påtagligt mellan länderna. Det innebär att
vålds- och sexualbrotten, som inte är så vanliga, inte ingår och att bilstöld eller
stöld av motorcykel inte heller ingår i figuren. Sammanställningen visar såle-
des anmälningsbenägenheten hos dem som varit utsatta för stöld från bil, ska-
degörelse på bil, cykelstöld, bostadsinbrott (inkl försök) och stöld av personlig
egendom under det senaste året. Svenskarna ligger högst, men skillnaderna är
inte så stora och sammanställningen avser enbart vissa brottstyper.
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Figur 9. Andelen brott anmälda till polisen, sex brottstyper sammanslagna.
Procent.
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”Inte tillräckligt allvarligt” vanligaste skälet att inte polis-
anmäla

Varför anmäler man inte till polisen om man har utsatts för brott? För fem
olika brottstyper ställdes en följdfråga om orsaken. Dessa brott var stöld från
bil, bostadsinbrott, rån, sexuella händelser och våld eller hot. I tabellen nedan
redovisas skälen till varför man inte anmälde händelsen till polisen. Den till-
frågade har kunnat ange mer än ett skäl. Det vanligaste skälet var att man ansåg
att händelsen inte var tillräckligt allvarlig (inklusive att skadan inte var så stor),
44 procent uppgav detta skäl.  Därefter följer att man ordnade saken själv, 14
procent. I 13 procent av fallen uppgav man att polisen ändå inte kunde göra
något. Det var få som uppgav att de inte anmält händelsen till polisen därför att
de saknade försäkring (1%), på grund av rädsla eller för att de ogillade polisen
(2%) eller var rädda för repressalier (1%).
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Tabell 2. Redovisade skäl för att inte anmäla brott till polisen, samtliga länder
och samtliga fem brottstyper (fler än ett skäl per händelse kunde anges).

Skäl Andel

Inte tillräckligt allvarligt 44

Ordnade saken själv 14

Olämpligt att tillkalla polis 10

Tillkallat andra myndigheter 2

Den egna familjen ordande saken 3

Saknar försäkring 1

Polisen kan ändå inte göra något 13

Polisen vill inte göra någonting 8

Rädsla eller ogillande av polis 2

Rädsla för repressalier 1

Andra skäl 16

Vet ej 3

Det finns dock skillnader mellan de olika länderna. Över hälften av de tillfrå-
gade i Nordirland, Finland och Österrike uppgav att händelsen inte varit till-
räckligt allvarlig. Denna orsak var inte lika vanlig i till exempel Sverige och
Schweiz där i stället en relativt hög andel uppgav att de ordnat saken själva, 30
procent.

I den senaste undersökningen ställdes även frågan varför man valde att an-
mäla händelsen till polisen och inte enbart varför man lät bli. Generellt sett
skiljde sig skälen till att anmäla sexuella händelser och våldsbrott från andra
brott. Offer för dessa brott var speciellt angelägna att anmäla händelsen så att
den inte skulle upprepas, de ville att gärningsmannen skulle gripas och straffas.
En tredjedel av dem som varit utsatta för egendomsbrott (och rapporterat det
till polisen) uppgav att skälet var att de ville återfå egendomen. När det gäller
dem som varit utsatta för bostadsinbrott eller stöld från bil var den främsta
anledningen att polisanmälan krävdes för att man skulle få ersättning från för-
säkringsbolaget.

Skillnaderna mellan länderna i detta avseende är genomgående små, även
om det finns vissa variationer. Skälet att anmäla till polisen för att återfå egen-
dom var till exempel vanligast i Frankrike, Österrike och USA. Polisanmäl-
ningar för att få försäkringsersättning var vanligast i Schweiz, Frankrike och
Sverige. I England & Wales och Skottland uppgav man ofta att man kände en
skyldighet att anmäla till polisen.
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Tabell 3. Skäl att anmäla händelsen till polisen efter land. Procent. 6

Återfå Försäk- Betraktas Veder- Förhind- För att Kompen-
egendom ring som en gällning ra upp- få hjälp sation

skyldighet repning

England &
Wales 23 30 52 24 15 8 2

Skottland 24 22 53 21 14 8 1

Nordirland 30 24 28 43 31 17 3

Holland 18 41 35 27 14 7 3

Schweiz 21 56 18 15 14 7 3

Frankrike 35 49 30 23 20 6 5

Finland 30 41 13 29 14 9 -

Sverige 27 49 26 22 12 9 3

Österrike 35 26 33 29 18 20 9

USA 34 27 45 40 40 23 11

Kanada 20 25 35 22 17 8 2

Samtliga 27 36 34 27 19 11 4

Brottsoffrens uppfattning om polisens
hantering av anmälda ärenden

Var brottsoffren nöjda med polisens sätt att hantera ärendet? Frågan ställdes till
dem som uppgav att de anmält brottet. Mest nöjda var man i Finland. Även i
Skottland, Sverige, Kanada, England & Wales och Holland svarade en förhål-
landevis hög andel att de var nöjda. Minst nöjd med polisens arbete var man
framför allt i Frankrike och Österrike.

                                                  
6 Sammanvägning av stöld från bil, bostadsinbrott, rån, sexuella händelser samt våld
och hot. ”Andra skäl ”och ”vet ej” har exkluderats från beräkningarna, flera alternativ
kan anges. Resultaten baseras på sista händelsen under de senaste fem åren.
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Figur 10. Andelen som uppgav att de var nöjda med polisens hantering av
ärendet (sista uppgivna händelse). Procent. Sammanvägning av stöld från bil,
bostadsinbrott, rån, sexuella händelser samt misshandel och hot.
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Det finns betydande skillnader mellan individerna i olika länder om man jäm-
för enskilda brottstyper. Den genomsnittliga andel, som uppgav att de var nöj-
da med polisens hantering, var drygt 60 procent oavsett brottstyp (biltillgrepp,
bostadsinbrott, rån, sexuella händelser samt misshandel och hot). Skillnaderna
mellan länderna är däremot större. Även om det inte finns något tydligt möns-
ter, är de tillfrågade i Sverige, som utsatts för olika våldsbrott, förhållandevis
nöjda. De få svenska kvinnor som uppgav att de utsatts för sexuella händelser
(mindre än 20 personer), var samtliga (100 %) nöjda med polisens hantering av
ärendet.

De som uppgav att de inte var nöjda med polisens hantering av ärendet
kunde ange varför. I de flesta fall uppgav de att polisen inte gjorde tillräckligt
(37%) eller inte var intresserad (29%).  Brottsoffer i Nordirland var i stor ut-
sträckning missnöjda med polisen på grund av deras brist på intresse, för att de
inte lyckades gripa gärningsmannen, för att det stulna inte återfunnits eller för
att man inte fick tillräckligt med information. Brottsoffer i USA var i hög ut-
sträckning missnöjda med att polisen inte lyckades gripa gärningsmannen, att
det stulna inte återfunnits och att de inte fick någon information från polisen. I
Sverige var man framför allt missnöjd med att polisen uppfattades som oartig.
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Tabell 4. Skäl till missnöje med polisen i procent av dem som anmält till poli-
sen och som varit missnöjda med polisen. 7

Inte Ointress- Lyckades Lyckades Inte till- Oartiga Lång-
gjort erade inte gri- inte räckligt samma
tillräck- pa gär- återfå med in-
ligt nings- det forma-

mannen stulna tion

England &
Wales 39 35 18 10 17 5 7

Skottland 31 25 17 7 12 4 10

Nordirland 38 46 35 22 22 14 12

Holland 35 26 6 3 17 16 4

Schweiz 35 30 9 15 14 2 26

Frankrike 38 35 17 18 11 7 6

Finland 55 36 15 7 1 18 8

Sverige 24 16 9 11 8 26 16

Österrike 33 16 15 17 2 3 5

USA 45 29 26 21 21 14 16

Kanada 32 19 10 11 11 9 7

Samtliga 37 29 16 13 12 11 11

De som blivit utsatta för bostadsinbrott, rån, sexuella händelser eller våld och
hot tillfrågades om de fått hjälp från någon annan än polisen, det vill säga
brottsofferjour eller liknande. Ett tydligt resultat vad gäller bostadsinbrott var
att brottsoffer i Storbritannien (England & Wales och Skottland) i relativt hög
grad uppgav att så var fallet, något som kan tolkas som ett stöd för den relativt
aktiva brottsofferjourverksamhet som bedrivs i Storbritannien. Stora andelar
som fått hjälp efter det att de blivit utsatta för våldsbrott fanns framför allt i
Sverige, USA och England & Wales. Jämförelser med tidigare undersökningar
tyder på att andelen som fått hjälp ökar.

Intervjupersonerna fick också svara på om de hade velat ha mer hjälp och
stöd än vad de faktiskt fick. I de flesta länder uppgav omkring en tredjedel att
de skulle ha velat ha mer hjälp och stöd efter att de utsatts för bostadsinbrott. I
Holland, Schweiz och  Kanada var andelen något lägre. Även vad gäller vålds-

                                                  
7 Sammanvägning av stöld från bil, bostadsinbrott, rån, sexuella händelser samt våld
och hot. ”Andra skäl” och ”vet ej” har exkluderats från beräkningarna, flera alternativ
kan anges. Resultaten är baseras på sista händelsen under de senaste fem åren.
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brott uppgav omkring en tredjedel att de skulle velat ha mer hjälp än de fick.
Störst andel som fick hjälp efter våldsbrott fanns i Nordirland och Kanada.

Andelen som efterfrågar, men inte fick tillräckligt med hjälp, är mer än
dubbelt så stor som andelen som uppgav att de fick hjälp och stöd. Skillnaden
mellan dem som uppgav att de fick hjälp och dem som uppgav att de skulle
velat ha hjälp är störst i Frankrike, Sverige och USA när det gäller bostadsin-
brott och i framför allt Schweiz, Finland och Österrike när det gäller vålds-
brott.

Andelen nöjda med den svenska polisen ökade

Hur ser den allmänna inställningen till hur polisen sköter sitt arbete ut? En
sådan fråga ställdes till samtliga intervjuade, oavsett om de varit utsatta för
brott eller inte.

På det stora hela, hur bra eller dåligt anser Du att polisen i ert område har
kontroll över kriminaliteten? Gör de ett bra eller dåligt jobb?

Mest positiv till polisen var man i Kanada där 80 procent av de intervjuade
uppgav att de tyckte att polisen gjorde ett bra jobb. I USA var motsvarande
andel 77 procent och i Sverige 62 procent. Minst positiv var man i Holland (45
%).

Figur 11. Andelen intervjuade som tyckte att polisen gjorde ett bra jobb.
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En jämförelse med tidigare undersökningar visar att andelen positiva ökat i
Schweiz (år 1989-1996) och i Sverige från 58 till 62 procent mellan åren 1992
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och 1996. I alla andra länder minskade andelen positiva. Den mest markanta
minskningen skedde i Holland där andelen positiva minskade från 58 procent
år 1989 till 45 procent år 1996. Förklaringen kan vara en omfattande omorga-
nisation av polisen. Om liknande effekter uppstår, som en följd av de omorga-
nisationer som skett i Sverige på senare år, bör det kunna avläsas när motsva-
rande undersökning görs nästa gång, preliminärt år 2000.

Reaktioner på grund av brott

Upplevd och faktisk risk att utsättas för bostadsinbrott
samvarierar

Ett begränsat antal frågor ställdes om människors otrygghet eller rädsla för att
utsättas för brott och i vilken utsträckning detta påverkade dem att vidta före-
byggande åtgärder. I den första frågan ombads de intervjuade att uppskatta hur
troligt det var att de skulle bli utsatta för bostadsinbrott under nästkommande
år. Största risken att utsättas för bostadsinbrott upplevde man i Frankrike
(53%) och i England & Wales (41%). Den minsta andelen som bedömde risken
som stor, var i Finland, Österrike och Sverige.

I tidigare undersökningar har man funnit att oron för att utsättas för bo-
stadsinbrott och att faktiskt bli utsatt samvarierar, i länder där andelen oroliga
är hög är alltså också andelen utsatta hög. Jämförelser med tidigare undersök-
ningar visar att oron för att utsättas för bostadsinbrott generellt sett har sjunkit
något trots att andelen utsatta ökat något.

Figur 12. Andelen som uppgav att det var troligt eller mycket troligt att de
skulle utsättas för bostadsinbrott under nästkommande år (1996). Procent.
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Svenskarna minst rädda att vistas ute på kvällen

Hur trygg känner du dig när du går ensam i ditt område på kvällen eller nat-
ten? Känner du dig mycket trygg, ganska trygg, lite otrygg eller mycket
otrygg?

Frågan ställdes i både 1992 och 1996 års undersökningar och ger en annan bild
av otrygghet än om man hade frågat hur en person upplevde risken att bli utsatt
för brott. I flertalet länder var det kvinnor och äldre personer som kände sig
otrygga. Frågan kan dock tolkas på olika sätt. Människor är självklart oroliga
för olika saker när de går ute ensamma på kvällen, inte bara för brott. Frågan är
också hypotetisk för dem som inte går ut på kvällarna, även om intervjuarna
instruerades att betona hur otrygg den tillfrågade skulle känna sig om han eller
hon ändå gick ut.

I genomsnitt uppgav 20 procent att de kände sig otrygga (mycket eller lite).
England & Wales hade den högsta andelen otrygga (32%), följt av  Skottland
och Kanada (26%) samt USA (25%). Tryggast kände man sig i Sverige,
Schweiz och Finland  där 11 procent (Sverige) och 17 procent (Schweiz och
Finland) uppgav att de kände sig otrygga.

I motsats till bostadsinbrott samvarierar inte rädslan att utsättas för gatu-
brott med faktisk utsatthet för motsvarande brott i undersökningen (framför
allt rån, sexuella händelser eller våld och hot). Avsaknaden av ett direkt sam-
band mellan otrygghet och utsatthet för gatubrott har också identifierats i tidi-
gare undersökningar. Det tyder på att rädslan för att utsättas för gatubrott också
kan bero på kulturella betingelser, till exempel massmediernas rapportering av
våldsbrott. I undersökningen finns fem länder som deltagit i de två senaste
undersökningarna, i tre av dem (England & Wales, Finland och Holland) är
skillnaden marginell mellan de två undersökningarna. I Kanada ökade andelen
otrygga, från 20 till 26 procent, men i Sverige minskade andelen otrygga, från
14 till 11 procent (andelen som uppgav att de var mycket eller lite otrygga).
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Figur 13. Andelen som uppgav att de var otrygga när de befann sig utomhus
på kvällar eller nätter i området där de bodde. Procent.
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Mindre vanligt att själv vidta brottsföre-
byggande åtgärder i Sverige

Vad gör människor för att känna sig tryggare? En fråga gällde om man vidtagit
några åtgärder den senaste gången man gick ut på kvällen i det egna området.
De svarsalternativ som gavs var om man undvek speciella områden eller om
man undvek speciella personer. Svaren gav ungefär samma bild i de olika län-
derna. I USA, Skottland (29%) och England & Wales (28%) var andelen per-
soner som uppgav att de aktivt vidtagit någon åtgärd högst. Minsta andelarna
fanns i Holland (19%), Nordirland och Österrike (18%) och Sverige (17%).
Jämförelser med den tidigare undersökningen visar att andelen som vidtagit
åtgärder var lika stor år 1992 som år 1996 i Sverige.

I de två senaste undersökningarna ställdes även frågan om tekniskt brotts-
skydd på framför allt bostaden, till exempel larm, galler, staket eller säkerhets-
dörrar och om det fanns vaktmästare eller säkerhetsvakter i fastigheten och om
man hade grannar som tittade till bostaden när man reste bort. Resultaten visar
att säkerhetsvakter etc. var vanligast i USA, Frankrike, Holland och Frankrike
men mycket ovanliga i de andra länderna. I figur 14 redovisas de som uppgav
att de hade inbrottslarm, säkerhetslås eller galler på fönster eller dörrar.
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Figur 14. Andelen som uppgav att de hade inbrottslarm, säkerhetslås eller
galler på fönster eller dörrar. Procent.
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Andelen som uppgav att de hade någon av de tre säkerhetsanordningarna var
genomgående stor. Det kan inte uteslutas att vissa intervjupersoner uppgav att
de hade säkerhetsutrustning på grund av misstro mot undersökningen eller för
att de inte ville uppge att deras hem kunde vara sårbart.

Av samtliga i 1996 års undersökning uppgav 14 procent att de hade in-
brottslarm, 46 procent att de hade speciella dörrlås och 17 procent att de hade
galler på fönster eller dörrar. Larm var vanligast i England & Wales (27%),
Skottland (25%), USA (21%) och Kanada (20%). Mindre än vart tionde hus-
håll i Sverige, Österrike, Schweiz och Finland uppgav att de hade inbrottslarm.
Resultaten visar även en samvariation mellan risken att utsättas för bostadsin-
brott och andelen med säkerhetsutrustning, dvs. i länder med en hög andel
utsatta för bostadsinbrott var andelen som uppgav att de hade larm, lås eller
galler även hög.
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3. Brottsnivåer i relation till urbani-
sering och ekonomiskt välstånd

Huvudsyftet med den internationella brottsofferundersökningen är att belysa
risken att utsättas för brott och frågor som hör ihop med detta i ett internatio-
nellt komparativt perspektiv. Enskilda uppgifter som redovisas bör betraktas
med viss försiktighet. Brottsnivåerna i de olika länderna kan dock tjäna som
underlag för en kriminologisk diskussion och en ökad förståelse för variationer
i risken att utsättas för brott. Den diskussion som förs här grundar sig framför
allt på de resultat som framkommer i den internationella brottsofferundersök-
ningen.

Skillnader mellan länderna skulle kunna förstås med utgångspunkt i fakto-
rer som beskriver motivationen att begå brott och tillfällesstrukturen (objekt att
stjäla etc.). Det första kan ses som ett led i en samhällsprocess där bland annat
den sociala kontrollen minskar. Motivationen att begå brott kan också betraktas
ur ett socioekonomiskt perspektiv där man betonar ungdomsarbetslöshet och
socioekonomisk ojämlikhet som betydelsefulla faktorer. Tillfällesstrukturens
betydelse för variationerna i brottsligheten grundar sig på att ett större välstånd
innebär att det finns fler objekt att stjäla och att välståndet påverkar tillgäng-
ligheten och sårbarheten för olika objekt, dvs. inte enbart hur många bilar det
finns att stjäla utan även det sätt på vilket man använder dem.

Motivationsfaktorer representerar faktorer som styr efterfrågan på den kri-
minella marknaden medan tillfällesorienterade faktorer representerar faktorer
som styr tillgången på potentiella offer/brottsobjekt. Såväl motivationsfaktorer
som tillfällesorienterade faktorer är starkt relaterade till urbaniseringen och det
ekonomiska välståndet i samhället.

Urbaniseringsnivån och det ekonomiska välståndet kan därför tjäna som
utgångspunkt för en förklaring till ländernas brottsnivå, det vill säga vilka län-
der som har högre respektive lägre brottslighet än förväntat utifrån dessa två
faktorer. Eftersom det urval av industriländer som hittills ingått i analyserna
tillhör världens mest urbaniserade och rika länder och variationen i urbanise-
ring och välstånd följaktligen blir begränsad, baseras dessa analyser även på 15
andra länder som ingår i undersökningen eller som tidigare ingått i undersök-
ningen. I nedanstående tabell grupperas länderna efter storleken på den faktiska
(allvarliga) brottsligheten i landet (enligt den internationella brottsofferunder-
sökningen) i relation till den som kunde förväntas mot bakgrund av landets
urbaniserings- och välståndsnivå. Att man exempelvis ligger ”över” innebär att
det faktiska antalet brott är större än vad som kunde förväntas.
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Tablå. Skillnaden mellan faktisk och förväntad risk att utsättas för allvarliga
brott (bostadsinbrott, stöld från bil och våldsbrott). Den förväntade risken
beräknad med avseende på faktorerna urbanisering och välstånd (se bilaga 2).

Observerat/förväntat Land

Mycket över England & Wales, USA

Över Skottland, Frankrike, Italien, Kanada, Estland, Tjeckien,
Nya Zeeland

Som förväntat Holland, Schweiz, Spanien, Malta, Belgien, Sverige,
Australien, Slovenien, Lettland

Under Nordirland, Västtyskland, Norge, Polen, Slovakien,
Georgien

Mycket under Finland, Österrike

Tablån ovan visar att framför allt England & Wales samt USA har en brottsni-
vå mycket över den förväntade medan framför allt Finland och Österrike har en
motsatt position. Sverige har en förväntad brottsnivå med hänsyn till urbanise-
ringen och nivån på det ekonomiska välståndet i landet.
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Avslutande diskussion
Trots att den internationella brottsofferundersökningen utgör ett bättre underlag
än kriminalstatistiken vid jämförelser av brottsligheten i olika länder är det
uppenbart att undersökningarna har begränsningar. Det är till exempel inte
meningsfullt att genomföra för detaljerade studier av förändringar över tid, då
flera länder inte har deltagit regelbundet i undersökningarna (se bilaga 1). På
grundval av hur brotten definieras är det även svårt att jämföra resultaten med
till exempel kriminalstatistik över anmälda brott. I vissa fall är det tveksamt
om frågorna i undersökningen har någon som helst motsvarighet i kriminalsta-
tistiken, vilket framför allt gäller frågor som rör sexuella händelser. I de flesta
fall avser dock frågorna tydliga och förhållandevis väl avgränsade händelser
som bostadsinbrott, stöld av bil eller cykelstöld. Inte ens för dessa brott kan
dock resultaten direkt jämföras med uppgifter i kriminalstatistiken för de med-
verkande länderna.

Undersökningens fokus ligger på jämförbarheten mellan länderna. Förutsatt
att de problem, som normalt uppstår i denna typ av undersökning, inte varierar
mellan länderna och att de som intervjuas i varje land uppfattar frågorna på ett
likartat sätt, ger den internationella brottsofferundersökningen troligen rimligt
jämförbara resultat om utsatthet för brott i ett urval länder. Detta är generellt
sett inte fallet vid jämförelser av kriminalstatistiken.

Internationella jämförelser av kriminalstatistik visar ofta att Sverige har en
hög brottslighet. Analyser av kriminalstatistikens innehåll visar dock att man i
den svenska statistikproduktionen tillämpar mycket ”generösa” beräknings-
principer och tar med betydligt fler händelser i statistiken jämfört med andra
länder.

Bilden av den svenska brottsligheten i förhållande till andra länder blir där-
emot en annan när man analyserar resultaten från den internationella brottsof-
ferundersökningen. Sverige ligger på en genomsnittlig brottsnivå i jämförelse
med de andra västeuropeiska industriländerna. Jämförelser mellan kriminalsta-
tistiken i olika länder och den internationella brottsofferundersökningen visar
att skillnaderna är påtagliga och att en rangordning av länderna efter deras
brottsnivå ser helt olika ut beroende på vilken datakälla man använder
(Ahlberg, 1994).



38

Litteratur
Ahlberg J. (1994). Brottsstatistik är svår att jämföra, s. 165-175, I: Ahlberg,

J. (red). Brottsutvecklingen 1992 och 1993.  BRÅ-rapport 1994:3. Stock-
holm: Brottsförebyggande rådet, Fritzes.

van Dijk J.J.M., Mayhew P. och Killias M. (1990). Experience of Crime
across the World. Key Findings from the 1989 International Crime Survey.
Boston. Kluwer Law and Taxation Publishers.

van Dijk J.J.M. och Mayhew P. (1992). Criminal Victimisation in the Indust-
rialised World. Key findings from the 1989 and 1992 International Crime
Surveys. The Netherlands. Directorate for Crime Prevention, Ministry of
Justice.

van Dijk J.J.M. och Mayhew P. (1997). Criminal Victimisation in Eleven
Industrialised Countries. Key findings from the 1996 International Crime
Victims Survey. Report no.162. The Netherlands. Wetenschappelijk On-
derzoek- en Documentatiecentrum Ministry of Justice.

Travis G. m.fl. (1995). The International Crime Surveys: Some Methodologi-
cal Concerns. Current Issues in Criminal Justice, vol 6: 346-361.

Del Frate A.A., Zvekic U. och van Dijk J.J.M., red. (1992). Understanding
Crime Experiences of Crime and Crime Control. Acts of the International
Conference, Rome 18-20 November 1992. UNICRI publication no. 49.
United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute.



39

Bilagor

1. Bruttourval och andelen svarande (i procent) i respektive land och
undersökning.

Land 1989 1992 1996
  Antal %   Antal %   Antal %

Australien 4 425 45 3 489 57 - -
Belgien 5 535 37 3 366 44 - -
England &
Wales 4 17 43 5 208 38 3 697 59
Finland 1 474 70 1 879 86 4 509 86
Frankrike 2 918 51 - - 1 651 61
Holland 3 067 65 3 012 66 3 206 63
Italien - - 3 321 61 - -
Japan 3 014 80 3 015 79 - -
Kanada 4 793 43 3 321 65 2 873 74
Nordirland * * - - 1 247 84
Norge 1 425 71 - - - -
Nya Zeeland - - 3 154 65 - -
Polen - - 2 118 96 - -
Schweiz 1 464 68 - - 1 794 56
Skottland 4 856 41 - - 3 496 63
Spanien 2 616 33 - - - -
Sverige - - 2 227 77 1 328 75
Tjeckoslovakien *
Tyskland (Väst) 17 479 30 - - - -
USA 5 429 37 2 973 50 2 506 40
Österrike - - - - 1 983 76

* Information saknas.
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2. Andelen utsatta för brott efter brottstyp och år samt sociala indikato-
rer, definitioner se nedan.

Land År Alla grova Vålds- Lind- Urbani- Väl- Missnöje Cykel-
egendoms- brott riga sering stånd med eko- ägande
brott m.m. brott nomisk

situation

Norge 88 5,1 1,6 12,3 2,0 33,3 2,8 72,6
Spanien 88 14,7 4,0 15,1 3,0 12,6 3,4 37,1
Västtyskland 88 8,8 2,4 16,2 2,5 25,3 2,9 76,0
Australien 92 15,3 3,4 18,9 4,4 20,2 2,9 64,3
Belgien 92 8,6 1,6 13,3 2,2 26,4 1,2 68,9
Italien 92 13,7 2,0 14,8 2,6 19,0 2,3 68,6
Nya Zeeland 92 15,9 3,0 18,5 2,7 15,0 3,1 68,0
Slovakien 92 9,9 3,2 17,0 1,5 1,4 9,5 85,3
Slovenien 92 10,5 3,1 16,2 1,7 6,3 6,9 83,5
Estland 94 17,2 5,1 18,3 2,6 4,0 7,5 70,0
England &
Wales 95 16,7 3,6 20,1 2,6 19,8 2,4 58,3
Finland 95 7,0 2,9 14,0 2,3 20,6 4,5 90,7
Frankrike 95 12,7 2,2 17,3 2,2 21,9 4,7 64,6
Georgien 95 15,1 3,8 11,0 3,8 6,4 11,4 30,3
Holland 95 11,2 2,0 25,5 2,5 24,4 2,0 93,0
Kanada 95 12,9 2,7 16,2 2,7 24,7 3,0 71,1
Lettland 95 16,5 3,5 20,0 4,0 2,1 7,6 49,4
Nordirland 95 8,1 1,5 11,0 2,0 19,4 5,1 56,6
Polen 95 11,5 3,1 15,6 2,4 2,2 7,2 75,5
Schweiz 95 7,1 2,3 21,7 1,6 43,6 1,7 77,9
Skottland 95 12,8 2,7 16,9 2,2 19,5 3,3 54,8
Sverige 95 9,3 3,1 19,3 2,4 27,1 3,0 91,3
Tjeckien 95 15,9 3,3 22,0 2,5 3,2 5,6 77,2
USA 95 14,0 3,5 15,9 2,5 28,6 2,5 64,3
Österrike 95 4,6 1,7 15,8 2,4 27,5 1,9 86,5
Malta 96 12,0 1,6 14,3 2,0 9,5 2,2 44,2

Genomsnitt 11,8 2,8 16,8 2,5 17,3 4,3 68,4

Definitioner:
Grova egendomsbrott: Bostadsinbrott (inkl försök), stöld från och av bil.
Våldsbrott m.m.: Rån, sexuellt ofredande och misshandel.
Lindriga brott: Cykelstöld, stöld av motorcykel, skadegörelse på bil, stöld av personlig egendom, hot och
andra stötande sexuella händelser.
Urbanisering: Andelen av befolkningen efter bostadsort, källa ICVS.
Välstånd: Bruttonationalprodukten per capita, källa Världsbanken.
Missnöje med den ekonomiska situationen: Andelen män i åldern 16-29 år som uppger att de är missnöjda
med sin/hushållets inkomst.
Cykelägande: Andelen som uppger att de äger en cykel, källa ICVS.
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3 a. Andelen personer eller hushåll utsatta för brott under det senaste
året. Utsatta för brott en eller flera gånger efter brottstyp och land re-
spektive undersökningsår.

Land År Samtliga Bil- Stöld Skade- Stöld
brott stöld från bil görelse av mc

på bil

England & Wales 89 19,5 1,9 5,6 6,8 0,1
92 30,2 3,7 8,6 10,6 0,4
96 30,9 2,5 8,1 10,4 0,2

Skottland 89 18,6 0,8 5,4 6,5 0,3
96 25,6 1,7 6,6 9,8 0,1

Nordirland 89 14,9 1,6 4,0 4,4 0,1
96 16,8 1,6 3,1 6,7 -

Holland 89 26,8 0,3 5,2 8,2 0,4
92 31,3 0,5 6,8 9,6 1,0
96 31,5 0,4 5,4 10,0 0,7

Västtyskland 89 21,9 0,4 4,7 8,7 0,2

Schweiz 89 15,6 0,0 1,9 4,1 1,2
96 26,7 0,1 3,0 7,1 1,4

Belgien 89 17,7 0,9 2,7 6,6 0,4
92 19,3 1,1 3,9 6,2 1,2

Frankrike 89 19,4 2,4 6,0 6,4 0,6
96 25,3 1,6 7,2 8,3 0,8

Finland 89 15,9 0,4 2,7 4,0 -
92 21,2 0,7 2,9 5,6 0,3
96 18,9 0,4 2,9 4,3 0,2

Spanien 89 24,8 1,4 9,6 6,6 0,8

Norge 89 16,4 1,1 2,8 4,6 0,3

Sverige 92 21,5 1,7 3,9 4,5 0,6
96 24,0 1,2 4,9 4,6 0,5

Italien 92 24,7 2,7 7,0 7,6 1,6

Österrike 96 18,9 0,2 1,6 6,7 -
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3 a. fortsättning

Land År Samtliga Bil- Stöld Skade- Stöld
brott stöld från bil görelse av mc

på bil

USA 89 28,9 2,1 9,3 8,9 0,1
92 26,1 2,6 7,0 8,0 0,4
96 24,2 1,9 7,5 6,7 0,2

Kanada 89 28,1 0,8 7,2 9,8 0,4
92 28,4 1,3 7,3 8,5 0,2
96 25,2 1,5 6,2 6,2 0,1

Australien 89 26,1 2,3 6,9 8,8 0,3
92 28,6 3,1 6,6 9,5 0,3

Nya Zeeland 92 29,4 2,7 6,9 8,0 0,3

Japan 89 8,5 0,3 0,7 2,7 0,4
92 * 1,1 2,3 * 3,2

Samtliga länder 89 20,2 1,1 5,0 6,5 0,4
92 26,1 2,0 6,1 7,8 0,6
96 24,4 1,2 5,1 7,3 0,4

* Information saknas.

Samtliga brott = Summan av elva brottstyper.

Genomsnittet för samtliga länder baseras på de länder som deltar i respektive undersökning. Eftersom olika
länder deltar i de olika undersökningarna bör jämförelser med genomsnittet göras med stor försiktighet.
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3 b. Andelen personer eller hushåll utsatta för brott under det senaste
året. Utsatta för brott en eller flera gånger efter brottstyp och land re-
spektive undersökningsår.

Land År Cykel- Bostads- Försök Stöld av
stöld inbrott till bostads- personlig

inbrott egendom

England & Wales 89 1,0 2,1 1,7 3,1
92 3,0 3,0 2,9 4,2
96 3,5 3,0 3,4 5,0

Skottland 89 1,0 2,0 2,1 2,6
96 1,9 1,5 2,5 4,5

Nordirland 89 1,6 1,1 0,9 2,2
96 1,2 1,5 1,1 2,5

Holland 89 7,5 2,4 2,6 4,4
92 10,0 2,0 3,0 4,6
96 9,5 2,6 3,3 6,8

Västtyskland 89 3,3 1,3 1,8 4,0

Schweiz 89 3,2 1,0 0,2 4,5
96 7,0 1,3 1,1 5,7

Belgien 89 2,7 2,3 2,3 4,0
92 2,8 2,1 1,6 3,1

Frankrike 89 1,4 2,4 2,3 3,6
96 2,8 2,4 2,2 4,0

Finland 89 3,1 0,6 0,4 4,3
92 5,0 0,6 0,6 3,4
96 5,1 0,6 0,7 3,2

Spanien 89 1,1 1,7 2,2 5,2

Norge 89 2,8 0,8 0,4 3,2

Sverige 92 7,0 1,4 0,8 4,2
96 8,8 1,3 1,1 4,6

Italien 92 2,4 2,4 1,7 3,6

Österrike 96 3,3 0,9 0,5 5,1
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3 b. fortsättning

Land År Cykel- Bostads- Försök Stöld av
stöld inbrott till bostads- personlig

inbrott egendom

USA 89 3,0 3,8 5,4 4,5
92 2,9 3,1 3,9 5,3
96 3,3 2,6 3,0 3,9

Kanada 89 3,4 3,0 2,7 5,5
92 3,7 3,4 2,7 5,5
96 3,3 3,4 2,8 5,7

Australien 89 1,9 4,4 3,8 0,5
92 2,1 3,7 3,8 6,5

Nya Zeeland 92 4,4 4,3 3,6 5,3

Japan 89 3,7 0,7 0,2 0,2
92 9,6 1,1 * 1,3

Samtliga länder 89 2,7 2,0 1,9 3,5
92 4,3 2,6 2,5 4,6
96 4,5 1,9 2,0 4,6

* Information saknas
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3 c. Andelen personer eller hushåll utsatta för brott under det senaste
året. Utsatta för brott en eller flera gånger efter brottstyp och land re-
spektive undersökningsår.

Land År Rån Sexuella Hot och
händelser misshandel

England & Wales 89 0,7 1,1 1,9
92 1,1 2,1 3,8
96 1,4 2,0 5,9

Skottland 89 0,5 1,2 1,8
96 0,8 1,3 4,2

Nordirland 89 0,5 1,9 1,8
96 0,5 1,2 1,7

Holland 89 0,8 2,6 3,3
92 1,0 2,2 4,0
96 0,6 3,6 4,0

Västtyskland 89 0,8 2,8 3,1

Schweiz 89 0,5 1,7 1,2
96 0,9 4,6 3,1

Belgien 89 1,0 1,3 2,1
92 1,0 1,4 1,8

Frankrike 89 0,4 1,1 2,0
96 1,0 0,9 3,9

Finland 89 0,7 0,5 2,9
92 1,0 3,7 4,4
96 0,5 2,6 4,1

Spanien 89 3,1 2,3 3,1

Norge 89 0,5 2,2 3,0

Sverige 92 0,3 0,9 2,7
96 0,5 2,9 4,5

Italien 92 1,3 1,7 0,8

Österrike 96 0,2 3,8 2,1
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3 c. fortsättning

Land År Rån Sexuella Hot och
händelser misshandel

USA 89 1,9 4,5 5,4
92 1,5 2,4 4,7
96 1,3 2,5 5,7

Kanada 89 1,1 4,0 4,0
92 1,2 3,8 4,8
96 1,2 2,7 4,0

Australien 89 0,9 7,3 5,2
92 1,3 3,5 4,7

Nya Zeeland 92 0,7 2,8 5,7

Japan 89 0,0 1,5 0,8
92 * 1,8 0,5

Samtliga länder 89 0,9 2,4 2,8
92 1,0 2,5 3,7
96 0,8 2,5 3,9

* Information saknas
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The International Crime Victimisation Survey, ICVS, is currently the most
trustworthy source for comparing crime in different countries. The present
report summarises and collates the results of the most recent Survey, which
was carried out in 1996. Eleven countries took part in the Survey. These were
Austria, England & Wales, Canada, Finland, France, Netherlands, Northern
Ireland, Scotland, Sweden, Switzerland and the United States. The Survey
focused on eleven so-called traditional crimes whose victims are private per-
sons namely car theft, theft from cars, causing damage to cars, personal theft,
bicycle theft, burglary, attempted burglary, robbery, sexual offences and as-
saults or threats.

The pattern of crime throughout shows Sweden to lie close to the average
for the eleven countries. The proportion of Swedes who reported that they had
been the victims of a crime during previous year was 24 %. The proportions
reported from the other participating countries varied between 17 % (Northern
Ireland) and 31 % (England & Wales). Variation was also found for the indi-
vidual offences. Thus, for example, the proportion of interviewees who had
been victims of burglary in Sweden was markedly lower than the average, the
proportions victimised by car theft and theft from a car lay at the average and
the proportions victimised by assaults and threats were above the average.

A comparatively large proportion of crime that can be considered to be less
serious theft characterizes the Swedish crime profile. Bicycle theft and theft of
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personal property comprises a relatively large amount of Sweden’s crime, a
pattern that also is to be found in the Netherlands and Switzerland.

The Survey also makes comparisons between the various countries con-
cerning other questions of interest for crime policy. So, for example, it appears
that Swedes who had their cars stolen had a better chance of getting them back
than similar victims in other countries. Swedes were also those who felt safest
when out and about in their own residential areas at evening time. This was so
despite the fact that Sweden lay above the average for assault and threat vic-
timisation. Another finding of crime policy interest was that it was less com-
mon in Sweden for private persons to take crime prevention measures.

Comparisons were also made of the tendency to report crimes to the police,
that is the proportions of interviewed victims who had reported ”their” crime to
the police. The results show that the different between countries were relatively
small, but if they are rank ordered, reporting tendencies were greatest in Swe-
den. The most important reason for not reporting to the police was that the
incident was not sufficiently important. This was true even of Sweden, but a
relatively large proportion of Swedes also gave as a reason that they considered
it inappropriate to call in the police or had solved the matter themselves.

Swedes were also comparatively satisfied with the way in which the police
dealt with the cases reported to them. Moreover, Swedish opinion on the way
in which the police carry out their duties in general has become more positive
between 1992 and 1996.

Keywords:
Comparisons, crime, crime prevention, fear of crime, ICVS, police, victimisa-
tion.


