Bekymringen for vold og kriminalitet – august 2003
Siden 1985 har Institut for Konjunktur-Analyse (IfKA) gennemført regelmæssige målinger af befolkningens bekymring, idet et repræsentativt udsnit af befolkningen hvert kvartal er blevet spurgt
om, hvad de bekymrer sig for.
Disse målinger er anvendt i en rapport fra Justitsministeriets Forskningsenhed fra august 2003 om
Utryghed, angst og bekymring for vold og kriminalitet (se www.jm.dk). I rapporten påvises, hvordan befolkningens bekymring for vold og kriminalitet er faldet ganske betydeligt i løbet af
1990’erne. Det nævnes således, at mens andelen, der bekymrer sig meget for vold og kriminalitet,
har ligget på 60-70% de fleste år i perioden 1985-1996 og på 50-60% i slutningen af 1990’erne, var
andelen i både 2001 og 2002 på kun 43%. Denne nedadgående tendens fortsatte i begyndelsen af
2003, idet årets første måling viste, at mindre end 40% af de adspur gte bekymrede sig meget for
vold og kriminalitet, mens denne andel var mindre end 30% i den anden måling i 2003 (hvor interviewene er gennemført fra 24. til 29. maj. 2003).
På baggrund af den meget omfattende kriminalitetsdiskussion, der siden da har været i massemedierne, har det været antaget, at den tredje måling fra 2003, den, der gennemføres i slutningen af august – nærmere betegnet fra 23. til 29 august – vil vise en vækst i andelen, der bekymrer sig meget
for vold og kriminalitet. Det viser sig da også at holde stik. Rapporten fra IfKAs tredje måling er
netop kommet, og den viser, at mens det i slutningen af maj måned 2003 var 28,5%, der bekymrede
sig meget for vold og kriminalitet, så var denne andel vokset til 45,5% i slutningen af august 2003,
jf. nedenstående figur.

Andelen, der bekymrer sig meget for vold og kriminalitet, kvartalsmålinger 1985-2003.
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Det skal understreges, at der ikke hermed er bevist, at en omfattende fokusering på kriminalitet i
massemedierne øger befolkningens bekymring. Men det er på den anden side dog rimeligt at antage,
at når fokuseringen på kriminalitet har været så ekstraordinær stor, som den har været i sommeren
2003, så vil det i hvert fald til en vis grad influere på befolkningens bekymringsniveau. Det skal
samtidig bemærkes, at den målingen fra august 2003 af befolkningens bekymring for vold og kriminalitet, stadig viser et lavere bekymringsniveau end langt hovedparten af de tidligere målinger.
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