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1. INDLEDNING
Formålet med denne undersøgelse er at belyse danskernes opfattelse af dels udviklingen i udvalgte 
former for kriminalitet og dels omfanget af ofre for tyveri, indbrud og vold. 

I rapporten sammenholdes danskernes opfattelse af kriminalitet i samfundet med opgørelser over 
den politiregistrerede kriminalitet samt med danskernes selvrapporterede udsathed for kriminalitet. 
Det undersøges endvidere, hvilken betydning køn, alder og bekymring for kriminalitet har for dan-
skernes opfattelse af kriminalitetens udvikling og af omfanget af ofre.

2. METODE OG DATAINDSAMLING
Undersøgelsen er baseret på data, der er indsamlet via Danmarks Statistiks omnibusundersøgelse, 
der er månedlige spørgeskemaundersøgelser, som et repræsentativt udsnit af befolkningen i alderen 
16-74 år udvælges til at besvare.1 Spørgsmål vedrørende danskernes opfattelse af kriminalitet er 
inddraget i oktober måned 2016, hvilket vil sige, at nærværende undersøgelse er baseret på data fra 
denne måned.

I oktober 2016 er i alt 1.656 personer tilfældigt udvalgt til at besvare spørgeskemaet. Heraf er der 
gennemført 922 interviews, hvilket svarer til en svarprocent på 56. Tabel 1 viser årsagen til mang-
lende deltagelse i undersøgelsen. I næsten hvert andet tilfælde skyldes det, at personen ikke er truf-
fet via telefonen, selvom de er forsøgt kontaktet flere gange. I 28 pct. af tilfældene skyldes den 
manglende deltagelse, at der ikke har været et tilgængeligt telefonnummer til vedkommende, og 
yderligere 19 pct. har nægtet at deltage. I 9 pct. af tilfældene er årsagen til den manglende deltagelse 
ikke specificeret.

Tabel 1. Årsager til bortfald
Procent Antal Procent af hele 

stikprøven
Manglende telefonnummer 28 % 207 13 %
Nægter at deltage 19 % 136 8 %
Ikke truffet 44 % 325 20 %
Anden bortfaldsårsag 9 % 66 4 %
I alt 100 % 734 45 %

Selvom stikprøven udgør et repræsentativt udsnit af befolkningen, kan der være en skævhed i bort-
faldet, i form af at personer med bestemte karakteristika kan være mere eller mindre tilbøjelige til 
ikke at besvare spørgeskemaet. For at minimere betydningen af sådanne skævheder har Danmarks 
Statistik udarbejdet vægte, der er baseret på oplysninger om blandt andet køn, alder, familietype, 
uddannelse, socioøkonomisk klassificering, region og etnicitet. Disse vægte anvendes i alle analy-
serne.

1 Udvælgelsen sker gennem CPR-registeret. Dataindsamlingen finder sted den 1.-15. i hver måned og foregår således, at 
der først udsendes et informationsbrev, hvor respondenterne opfordres til at besvare spørgeskemaet på internettet. Hvis 
de ikke besvarer spørgeskemaet på internettet, ringes de op af en telefoninterviewer fra Danmarks Statistik. Omtrent 
midt i dataindsamlingsperioden udsendes et rykkerbrev til dem, der endnu ikke har besvaret spørgeskemaet.
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Undersøgelsen af danskernes opfattelse af kriminalitet er baseret på ni forskellige spørgsmål, der 
vedrører udvalgte former for kriminalitet. Seks af spørgsmålene (1-6 i nedenstående punktopstil-
ling) vedrører opfattelsen af udviklingen i kriminalitet de seneste fem år:

1. I forhold til for fem år siden tror du så, at der i dag i Danmark forekommer færre eller flere 
biltyverier?

2. I forhold til for fem år siden tror du så, at der i dag i Danmark forekommer færre eller flere 
indbrud (i huse, lejligheder eller forretninger)?

3. I forhold til for fem år siden tror du så, at der i dag i Danmark forekommer færre eller flere 
voldsforbrydelser?

4. I forhold til for fem år siden tror du så, at der i dag i Danmark forekommer færre eller flere 
røverier?

5. I forhold til for fem år siden tror du så, at der i dag i Danmark forekommer færre eller flere 
overtrædelser af straffeloven?

6. I forhold til for fem år siden tror du så, at det er færre eller flere unge (under 18 år) i Dan-
mark, der i dag begår kriminalitet?

Respondenterne har vurderet disse seks spørgsmål ud fra svarmulighederne: Meget færre, færre, 
samme niveau, flere og mange flere. 

I analyserne i denne rapport sammenlignes respondenternes vurdering først og fremmest med politi-
registreret kriminalitet. For spørgsmål 1-5 baseres sammenligningen på tal fra Danmarks Statistik 
vedrørende udviklingen i antallet af anmeldelser for de pågældende lovovertrædelser fra 2011 til 
2015. For spørgsmål 3 og 4 om henholdsvis voldsforbrydelser og røverier sammenlignes desuden 
med tal fra Danmarks Statistik vedrørende udviklingen i antallet af ofre for anmeldte forbrydelser.2 
For spørgsmål 6 om ungdomskriminalitet baseres sammenligningen på oplysninger fra 2011 til 
2015 vedrørende tilfælde, hvor børn og unge under 18 år mistænkes eller sigtes for straffelovskrimi-
nalitet. Disse oplysninger modtager Justitsministeriets Forskningskontor årligt fra Rigspolitiet.

Den politiregistrerede kriminalitet tegner ikke et komplet billede af kriminalitetsniveauet i samfun-
det, idet en del kriminalitet ikke anmeldes og heller ikke på anden vis kommer til politiets kend-
skab. Dette betegnes som mørketallet. Offerundersøgelser kan medvirke til afdækning af mørketal-
lets størrelse og dermed bidrage til viden om det samlede kriminalitetsniveau i samfundet. Derfor er 
respondenternes vurdering af kriminalitetens udvikling – hvor det er muligt – desuden sammenlig-
net med opgørelser fra den årlige offerundersøgelse, der gennemføres af Justitsministeriets Forsk-
ningskontor i samarbejde med Københavns Universitet.3 Denne undersøgelse baseres også på Dan-

2 Da ikke alle lovovertrædelser indgår i statistikken vedrørende ofre for anmeldte forbrydelser, sammenlignes ikke med 
spørgsmålet om straffelovsovertrædelser generelt. Biltyverier og indbrud indgår ikke i statistikken vedrørende ofre for 
anmeldte forbrydelser.
3 Pedersen, A. B., B. Kyvsgaard og F. Balvig (2016): Udsathed for vold og andre former for kriminalitet. Offerundersø-
gelserne 2005-2015. Københavns Universitet, Justitsministeriet, Det Kriminalpræventive Råd og Rigspolitiet. Se 
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2016/offer-
rapport_2015.pdf. Hver gang der i teksten refereres til offerundersøgelsen, er det denne undersøgelse, udgivet i 2016 

http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2016/offerrapport_2015.pdf
http://www.justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2016/offerrapport_2015.pdf


4

marks Statistiks månedlige omnibusundersøgelse, hvor et repræsentativt udsnit af befolkningen er 
spurgt, om de inden for det seneste år har været udsat for tyveri (herunder også biltyveri og ind-
brud), vold, hærværk og/eller tvangssamleje. Det bemærkes, at der også for offerundersøgelser er en 
række forbehold. Eksempelvis at disse undersøgelser er baseret på befolkningens oplevelse af ud-
sathed for kriminalitet, hvilket ikke nødvendigvis stemmer overens med den juridiske afgrænsning 
af den pågældende kriminalitetstype.

Der skal gøres opmærksom på, at udviklingen i de forskellige former for kriminalitet beskrives både 
ved antal (anmeldelser) og andel (udsatte i befolkningen). Disse to størrelser kan som bekendt ikke 
sammenlignes én til én, men tegner begge et billede af udviklingen.

Foruden de seks nævnte spørgsmål om kriminalitetens udvikling, har respondenterne yderligere 
besvaret tre spørgsmål vedrørende opfattelsen af omfanget af personer, der årligt er udsat for krimi-
nalitet.

1. Hvor stor procentdel af befolkningen (16-74 år) tror du, har været udsat for tyveri det sene-
ste år?

2. Hvor stor procentdel af befolkningen (16-74 år) tror du, har været udsat for indbrud i de-
res hjem det seneste år?

3. Hvor stor procentdel af befolkningen (16-74 år) tror du, har været udsat for vold det seneste 
år?

Ved besvarelsen af spørgsmålene har respondenterne angivet en procentværdi fra 0-100. Vurderin-
gen af disse spørgsmål er sammenlignet med opgørelser fra offerundersøgelsen. For vold er der 
også foretaget sammenligning med tal fra Danmarks Statistik vedrørende antallet af ofre for volds-
forbrydelser.4

Det bemærkes, at sammenligningerne med politiregistrerede data og med resultater fra offerunder-
søgelsen primært baseres på tal, der senest vedrører 2015. Dette er valgt, da resultater vedrørende 
2016 for offerundersøgelsen ikke er tilgængelige ved udarbejdelse af denne undersøgelse, og da det 
vurderes mest hensigtsmæssigt at have en så vidt mulig tidsmæssig sammenlignelighed mellem 
politiregistrerede data og data fra offerundersøgelsen.5 Når danskerne i oktober 2016 spørges til 
deres vurdering af kriminalitetsniveauet det seneste år samt udviklingen i kriminalitet de seneste 
fem år, er der derfor ikke en direkte tidsmæssig sammenlignelighed med de politiregistrerede data 
og oplysninger fra offerundersøgelsen. Det vurderes dog, at den tidsmæssige forskydning på cirka 
trekvart til et helt år ikke er af afgørende betydning. Med henblik på at validere analyserne vil der 
dog som supplement også blive refereret til tal, som er tilgængelige for 2016. Dette angår opgørel-
ser vedrørende udviklingen i kriminalitet de seneste fem år.

med data fra 2015, der henvises til. Se også denne undersøgelse for uddybning af offerundersøgelsernes metode og da-
tagrundlag. 
4 Som nævnt indgår indbrud ikke i statistikken vedrørende ofre for anmeldte forbrydelser i Danmarks Statistik. Det er 
kun enkelte ejendomsforbrydelser, der indgår i statistikken, hvorfor der heller ikke foretages sammenligning i forhold til 
omfanget af udsatte for tyveri. 
5 Da respondenterne i offerundersøgelsen spørges til udsathed det seneste år, vil en del af 2015-undersøgelsens resulta-
ter vedrøre udsathed i 2014.
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3. DANSKERNES OPFATTELSE AF UDVIKLINGEN I KRIMINALITET

3.1 Opfattelse af udviklingen i biltyverier
Som det tidligere er fremgået, er danskerne spurgt, om de tror, der forekommer færre eller flere 
biltyverier i Danmark i dag i forhold til for fem år siden. Tabel 2 viser svarfordelingen. 36 pct. af 
danskerne tror, at der forekommer flere eller mange flere biltyverier, 46 pct. tror, at det er samme 
niveau, mens 19 pct. tror, at der er færre eller meget færre biltyverier i dag i forhold til for fem år si-
den. Det vil sige, at de fleste danskere har en opfattelse af, at antallet af biltyverier i dag er steget 
eller er på samme niveau som for fem år siden.

Tabel 2. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal biltyverier i dag i 
forhold til for fem år siden.

Procent

Meget færre 2 %
Færre 17 %
Samme niveau 46 %
Flere 31 %
Mange flere 5 %
I alt 100 %

Figur 1 er baseret på tal fra Danmarks Statistik og viser antallet af anmeldelser vedrørende brugsty-
veri af registrerede og uregistrerede personbiler for årene 2011 til 2015. Antallet af anmeldte bilty-
verier er faldet fra godt 10.000 anmeldelser i 2011 til cirka 5.700 anmeldelser i 2015, hvilket svarer 
til et fald på 44 pct.6

Figur 1. Antallet af anmeldte biltyverier, 2011-2015.
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6 Fra 2015 til 2016 er der sket en stigning på 7 pct. svarende til godt 400 flere anmeldelser af biltyverier i 2016 i forhold 
til 2015. I 2016 er der dog færre anmeldelser af biltyverier i forhold til fem år tidligere i 2012.
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I forhold til faldet i antallet af anmeldte biltyverier, kan det tages med i betragtning, at antallet af bi-
ler i samme periode har været stigende. Ifølge tal fra Danmarks Statistik var der 47 biltyverier pr. 
10.000 biler i 2011, mens der i 2015 var 24 biltyverier pr. 10.000 biler, hvilket svarer til et fald på 
næsten 50 pct.

Også i forhold til offerundersøgelsen kan der identificeres et fald i andelen af personer i befolknin-
gen, der har været udsat for biltyveri i perioden fra 2011-2015. 1,2 pct. af befolkningen angiver i 
2011 at have været udsat for biltyveri inden for det seneste år, mens det i 2015 var 0,3 pct. af be-
folkningen. Det skal bemærkes, at nogle af dem, der i offerundersøgelsen angiver at have været 
udsat for biltyveri, formodentlig har fået stjålet ejendele fra en bil. I 2015 har næsten halvdelen af 
dem, der har været udsat for biltyveri, angivet et tab på under 1.000 kr. Dette indikerer, at mange 
respondenter oplyser om tyveri fra bil og ikke om tyveri af selve bilen.

Sammenlignet med antallet af registrerede anmeldelser vedrørende biltyverier og opgørelser fra 
offerundersøgelsen er der således cirka fire ud af fem af svarpersonerne, der fejlbedømmer niveauet 
af biltyverier i dag i forhold til for fem år siden, idet de enten tror, at niveauet er det samme, eller at 
der er flere biltyverier i dag. 

3.2 Opfattelse af udviklingen i indbrud
I undersøgelsen er danskerne spurgt, hvorvidt de tror, der forekommer færre eller flere indbrud i 
huse, lejligheder eller forretninger i dag i forhold til for fem år siden. Af tabel 3 fremgår, at 50 pct. 
af respondenterne tror, at der i dag forekommer flere eller mange flere indbrud, 31 pct. tror, at ni-
veauet er det samme, mens 20 pct. tror, at der i dag er færre eller meget færre indbrud. 

Tabel 3. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal indbrud i dag i for-
hold til for fem år siden.

Procent
Meget færre 1 %
Færre 19 %
Samme niveau 31 %
Flere 40 %
Mange flere 10 %
I alt 100 %

Figur 2 er baseret på tal fra Danmarks Statistik og viser antallet af anmeldelser for henholdsvis ind-
brud i beboelser og indbrud i forretninger og virksomheder for årene 2011 til 2015. For begge typer 
af indbrud ses et fald i perioden. Antallet af anmeldte indbrud i beboelser er faldet med 27 pct. fra 
2011 til 2015, mens antallet af anmeldte indbrud i forretninger og virksomheder er faldet med 38 
pct. i samme periode.7 

7 Fra 2015 til 2016 er det samlede antal indbrud faldet med 3 pct. Tages der udgangspunkt i 2016, er der også færre 
anmeldelser vedrørende indbrud end fem år tidligere.
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Figur 2. Antallet af anmeldte indbrud i beboelser, forretninger og virksomheder, 2011-2015.
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Befolkningens udsathed for indbrud er kun undersøgt særskilt siden år 2012 i offerundersøgelserne, 
hvor det desuden alene er befolkningens udsathed for indbrud i private hjem, der er undersøgt. I 
årene fra 2012 til 2015 er det ca. 3 pct. af befolkningen, der angiver at have været udsat for indbrud. 
Disse oplysninger peger således på et uforandret niveau. 

En del af årsagen til forskellen mellem udviklingen i antallet af politiregistrerede anmeldelser og 
andelen af personer, der i offerundersøgelsen angiver at have været udsat for indbrud, kan være et 
fald i anmeldelsestilbøjeligheden. I offerundersøgelserne estimeres anmeldelsestilbøjeligheden til at 
være 87 pct. i 2012 for indbrud og indbrudsforsøg, mens den i 2015 er faldet til 81 pct. Derudover 
skal det tages med i betragtning, at relativt få personer udsættes for indbrud, og samtidig er spørgs-
mål om indbrud kun stillet hver anden måned i 2014 og 2015 i offerundersøgelserne, hvilket inde-
bærer en større statistisk usikkerhed for den estimerede andel disse år. En anden usikkerhed ved 
indbrudsestimatet er husstandseffekten, der indebærer, at en anmeldelse vedrørende indbrud ofte 
dækker over flere ofre afhængig af husstandens størrelse. Derudover kan de samme personer have 
været ofre flere gange, hvis husstanden har været ramt af indbrud mere end en gang inden for et år.

På baggrund af offerundersøgelserne og de politiregistrerede anmeldelser af indbrud kan det siges at 
være halvdelen af befolkningen, der fejlbedømmer udviklingen i indbrud, idet de tror, at der i dag er 
flere eller mange flere indbrud end for fem år siden.

3.3 Opfattelse af udviklingen i voldsforbrydelser
Til spørgsmålet hvorvidt der forekommer færre eller flere voldsforbrydelser i dag i forhold til for 
fem år siden, svarer 55 pct. af de adspurgte, at de tror, at der i dag forekommer flere eller mange 
flere voldsforbrydelser. 33 pct. mener, at niveauet er det samme, mens 13 pct. mener, at der fore-
kommer færre eller meget færre voldsforbrydelser. Der er således flere af de adspurgte, der tror, at 
der er sket en stigning i voldsforbrydelser set i forhold til de andele, der giver udtryk for tilsvarende 
med hensyn til udviklingen i biltyverier og indbrud, jf. det tidligere.
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Tabel 4. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal voldsforbrydelser i 
dag i forhold til for fem år siden.

Procent

Meget færre 1 %
Færre 12 %
Samme niveau 33 %
Flere 43 %
Mange flere 12 %
I alt 100 %

Figur 3 er baseret på tal fra Danmarks Statistik og viser antallet af anmeldelser for henholdsvis vold 
mod privatpersoner8 og vold mod offentlig myndighed9 for årene 2011 til 2015. Mens der er sket et 
mindre fald i antallet af anmeldelser for vold mod privatpersoner på 8 pct., er der modsat sket en 
stigning i antallet af anmeldelser for vold mod offentlig myndighed på 31 pct. Samlet set betyder 
det, at niveauet for antallet af anmeldelser i 2015 stort set er det samme som i 2011, det vil sige cir-
ka 13.500 anmeldelser, mens det i de mellemliggende år har ligget lidt lavere (cirka 12.800 anmel-
delser årligt).

Figur 3. Antallet af anmeldte voldsforbrydelser, 2011-2015.
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Samme billede tegner sig ud fra Danmarks Statistiks opgørelse af antallet af ofre for anmeldte 
voldsforbrydelser. Inkluderes alle typer af vold og trusler10 er der cirka 18.300 ofre i 2011 såvel 
som i 2015, mens der i de mellemliggende år har været cirka 1.000 færre.

8 Dette omfatter straffelovens bestemmelser for; manddrab og forsøg på manddrab (§ 237, 237 jf. § 21, 238, stk. 1), 
simpel vold (§ 244), alvorligere vold (§ 245, 245a) og særlig alvorlig vold (§ 246).
9 Straffelovens §§ 119-120.
10 Dette omfatter straffelovens bestemmelser for; manddrab og forsøg på manddrab (§ 237, 237 jf. § 21, 238, stk. 1), 
simpel vold (§ 244), alvorligere vold (§ 245, 245a), særlig alvorlig vold (§ 246), forbrydelser mod liv og legeme (§§ 
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Det bemærkes, at der fra 2015 til 2016 er sket en stigning i antallet af anmeldte voldsforbrydelser, 
både for vold mod privatpersoner (17 pct.) og for vold mod offentlig myndighed (50 pct.). I 2016 er 
antallet af ofre for anmeldte voldsforbrydelser steget med 27 pct. i forhold til 2015. Dette indebæ-
rer, at der i 2016 ses det højeste antal anmeldte voldsforbrydelser og ofre for anmeldte voldsforbry-
delser siden 2011.

En nylig undersøgelse peger på, at en del af stigningen i antallet af anmeldelser vedrørende vold og 
trusler kan bero på en øget anmeldelsestilbøjelighed, og at denne tilbøjelighed antageligvis er relate-
ret til dels et øget fokus på anmeldelse af overgreb mod børn i forbindelse med ”Overgrebspakken” 
fra 2013 og dels en ændring i Erstatningsnævnets praksis i 2015, som kan have medført en øget 
tendens til at anmelde vold på jobbet.11

I offerundersøgelserne kan der i perioden 2011-2015 identificeres et fald i den estimerede andel af 
befolkningen, som har været udsat for vold. I 2011 angiver hvad der svarer til 1,6 pct. af befolknin-
gen at have været udsat for vold inden for det seneste år, mens det i 2015 var 1,3 pct.12 Af den oven-
for omtalte undersøgelse (Kyvsgaard 2017) fremgår det dog, at offerundersøgelsen for 2016 tyder 
på en vækst i antallet af voldsofre.

Når respondenterne i nærværende undersøgelse i oktober 2016 er spurgt, hvorvidt der i dag i for-
hold til for fem år siden er færre eller flere voldsforbrydelser, kan det ikke afvises, at den del af dan-
skerne – mere end halvdelen (55 pct.) – der vurderer, at der i dag er flere eller mange flere voldsfor-
brydelser, har ret i deres vurdering, mens den øvrige andel af befolkningen, der vurderer, at niveau-
et er det samme, eller at der er sket et fald, tager fejl. Flere typer af data peger på en stigning i antal-
let af voldsofre, men da en del af denne stigning formodentlig skyldes en øget anmeldelsestilbøje-
lighed, er det vanskeligt at konkludere meget håndfast om denne udvikling.

3.4 Opfattelse af udviklingen i røverier
Hvad angår opfattelsen af udviklingen i røverier, er det 21 pct. af danskerne, der tror, at der fore-
kommer færre eller meget færre røverier i dag i forhold til for fem år siden, 35 pct. tror, at det er 
samme niveau, mens 45 pct. tror, at der i dag forekommer flere eller mange flere røverier. 

Tabel 5. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal røverier i dag i for-
hold til for fem år siden.

Procent

Meget færre 2 %
Færre 19 %
Samme niveau 35 %

239, 240, 250-252), at forvolde fare for liv eller førlighed (§ 252), at undlade at hjælpe person i livsfare/ulykke (§§ 253, 
255), forbrydelser mod den personlige frihed (§§ 260-261) og trusler (§§ 123, 266, 266a).
11 Kyvsgaard, Britta (2017): Udviklingen i anmeldelser for vold og trusler. Justitsministeriets Forskningskontor.
12 I offerundersøgelsen er det ikke muligt at identificere, om personerne har været udsat for vold som privatperson eller i 
virke af offentlig myndighedsperson. Dog kan det opgøres, at knap en femtedel af voldsofrene i 2015 har været udsat 
for vold på deres arbejds- eller uddannelsessted.
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Flere 36 %
Mange flere 9 %
I alt 100 %

Tal fra Danmarks Statistik vedrørende antallet af anmeldelser af røverier viser et fald fra cirka 3.200 
anmeldelser i 2011 til cirka 2.000 anmeldelser i 2015, se figur 4. Baseret på den politiregistrerede 
kriminalitet er der således tale om 37 pct. færre røverier i 2015 end i 2011.13 

Figur 4. Antallet af anmeldte røverier, 2011-2015.
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Samme tendens ses ud fra Danmarks Statistiks opgørelse af antallet af ofre for anmeldte røverier. 
Dette antal er faldet fra cirka 2.500 i 2011 til 1.600 ofre i 2015.14

Tages der udgangspunkt i den politiregistrerede kriminalitet, er det således 79 pct. af danskerne, der 
fejlbedømmer antallet af røverier i dag i forhold til for fem år siden, idet de tror, at der i dag fore-
kommer flere eller mange flere røverier, eller at niveauet er det samme.

For røveri sammenlignes ikke med resultater fra offerundersøgelserne. Spørgsmål om udsathed for 
røveri har tidligere været inkluderet i offerundersøgelserne, men det viste sig vanskeligt at opnå 
valide oplysninger herom (mange opfattede beslægtede lovovertrædelser som røveri).

3.5 Opfattelse af udviklingen i straffelovsovertrædelser
I undersøgelsen er respondenterne spurgt, hvorvidt de tror, der forekommer færre eller flere straffe-
lovsovertrædelser i dag end for fem år siden. Svarfordelingen følger samme mønster som ved bilty-
verier, indbrud, voldsforbrydelser og røverier, idet en relativ stor andel (53 pct.) af respondenterne 

13 Fra 2015 til 2016 er antallet af anmeldte røverier steget med 7 pct. svarende til cirka 150 flere anmeldelser i 2016. I 
2016 er der dog fortsat færre anmeldelser af røverier i forhold til fem år tidligere.
14 Fra 2015 til 2016 er antallet af ofre for anmeldte røverier steget med 15 pct. svarende til cirka 230 flere ofre. Antallet 
af ofre for røveri i 2016 er dog fortsat lavere end fem år tidligere (2012). 
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mener, at der i dag forekommer flere eller mange flere straffelovsovertrædelser i dag, 32 pct. mener, 
at niveauet er det samme, mens 15 pct. mener, at der i dag foregår færre eller meget færre straffe-
lovsovertrædelser.

Tabel 6. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal straffelovsovertræ-
delser i dag i forhold til for fem år siden.

Procent

Meget færre 1 %
Færre 14 %
Samme niveau 32 %
Flere 42 %
Mange flere 11 %
I alt 100 %

Figur 5, som er baseret på tal fra Danmarks statistik, viser antallet af anmeldelser vedrørende straf-
felovsovertrædelser fra 2011 til 2015. Det ses, at antallet af anmeldelser er faldet, svarende til 17 
pct. lavere i 2015 end i 2011.15

Figur 5. Antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser, 2011-2015.
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Set i forhold til udviklingen i antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser har 85 pct. af responden-
terne således en fejlagtig opfattelse af det nuværende niveau for straffelovsovertrædelser i forhold 
til for fem år siden. 

Heller ikke her er det muligt at sammenligne med offerundersøgelsen, da der i denne ikke spørges 
til udsathed for straffelovsovertrædelser generelt.

15 Fra 2015 til 2016 er antallet af anmeldte straffelovsovertrædelser steget med 3 pct. svarende til cirka 12.800 flere 
anmeldelser i 2016. I 2016 er der dog færre anmeldte straffelovsovertrædelser i forhold til fem år tidligere (2012).
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3.6 Opfattelse af udviklingen i ungdomskriminalitet
Hvad angår ungdomskriminalitet, har 42 pct. af danskerne opfattelsen af, at det er flere eller mange 
flere unge under 18 år, der begår kriminalitet i dag i forhold til for fem år siden. 32 pct. tror, at det 
er samme niveau, mens 26 pct. tror, at det er færre eller meget færre. 

Tabel 7. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal unge, der begår kri-
minalitet, i dag i forhold til for fem år siden.

Procent

Meget færre 2 %
Færre 24 %
Samme niveau 32 %
Flere 37 %
Mange flere 5 %
I alt 100 %

Figur 6 er baseret på oplysninger fra Rigspolitiet og viser antallet af mistanker/sigtelser vedrørende 
straffelovskriminalitet mod børn og unge i alderen 10-17 år16 for perioden 2011 til 2015. Der har i 
perioden været et fald fra cirka 15.000 mistanker/sigtelser i 2011 til cirka 11.500 mistanker/sigtelser 
i 2015, hvilket svarer til en reduktion på 24 pct.17 

16 Begrebet ’mistanke’ anvendes her for de sager, der omfatter personer under den kriminelle lavalder.
17 Fra 2015 til 2016 er der sket et fald på 1 pct. i antallet af mistanker/sigtelser mod 10-17-årige. Tages der udgangs-
punkt i 2016 er der fortsat tale om et fald til sammenligning med antallet af mistanker/sigtelser i 2012.
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Figur 6: Antallet af mistanker/sigtelser mod 10-17-årige, 2011-2015. 
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Offerundersøgelserne kan ikke supplere de politiregistrerede data, hvad angår ungdomskriminalitet, 
idet der ikke er foretaget separate opgørelser for udviklingen i andelen af ofre under 18 år. I stedet 
inddrages den seneste ”Ungdomsundersøgelse”18 fra 2016, hvor unge i alderen 14-15 år er spurgt, 
hvorvidt de har begået kriminalitet i form af tyveri, vold og/eller hærværk inden for det seneste år. 
Det er 31 pct. af de unge, der svarer bekræftende på spørgsmålet. Dette er en statistisk signifikant 
mindre andel i forhold til den foregående ”Ungdomsundersøgelse” fra 2010, hvor det er 36 pct. af 
de unge, der svarer, at de har begået tyveri, vold og/eller hærværk inden for det seneste år.19 Disse 
selvrapporteringsundersøgelser tyder således også på et fald i ungdomskriminaliteten.

Betragtes udviklingen i den politiregistrerede ungdomskriminalitet samt resultaterne af den seneste 
ungdomsundersøgelse, er det tre fjerdedele af respondenterne, der har en fejlagtig opfattelse af det 
nuværende niveau for ungdomskriminalitet i forhold til for fem år siden. 

4. DANSKERNES OPFATTELSE AF OMFANGET AF OFRE

4.1 Opfattelse af omfanget af ofre for tyveri
Respondenterne i undersøgelsen er også adspurgt, hvor stor en procentdel af befolkningen (i alderen 
16-74 år), de tror, har været udsat for tyveri det seneste år. Den gennemsnitlige vurdering er, at 16 
pct. af befolkningen har været udsat for tyveri. Der er dog en stor spredning i danskernes vurdering 
fra 0 pct. til 80 pct. 

18 Hvor over 1.000 unge på forskellige skoler i Nordjylland, Gladsaxe kommune og Allerød kommune har besvaret et 
spørgeskema.
19 Balvig, Flemming (2017): Fra barndommens gade til et liv i cyberspace. Det Kriminalpræventive Råd. 
http://www.dkr.dk/media/9785/ungdomsundersoegelse_2016.pdf. 

http://www.dkr.dk/media/9785/ungdomsundersoegelse_2016.pdf
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Ved sammenligning med offerundersøgelsen er de senest tilgængelige tal fra år 2015. Her fremgår, 
at knap 10 pct. af befolkningen har været udsat for tyveri det seneste år, og at denne andel er den la-
veste registrerede andel tyveriudsatte nogensinde i danske offerundersøgelser, dvs. siden 1972. 

Det er 14 pct. af befolkningen, der gætter på, at præcis 10 pct. har været udsat for tyveri, og hele 40 
pct. af befolkningen gætter på, at det er mellem 5 pct. og 15 pct. af befolkningen. En stor del af be-
folkningen har dermed en ret realistisk opfattelse af, hvor mange der har været udsat for tyveri det 
seneste år.

4.2 Opfattelse af omfanget af ofre for indbrud
Respondenterne i undersøgelsen er desuden spurgt, hvor stor en procentdel af befolkningen (i alde-
ren 16-74 år), de tror, har været udsat for indbrud det seneste år. Den gennemsnitlige vurdering er, 
at 13 pct. af befolkningen har været udsat for indbrud. Men også her er der stor spredning; fra 0 pct. 
til 90 pct. Godt 40 pct. af danskerne tror, at mellem 1 pct. og 5 pct. af befolkningen har været udsat 
for indbrud.

Af offerundersøgelsen fremgår, at 3 pct. af de adspurgte i 2015 svarer, at de har været udsat for ind-
brud eller forsøg på indbrud det seneste år. En ganske stor del af danskerne har således en realistisk 
opfattelse af omfanget af ofre for indbrud.

4.3 Opfattelse af omfanget af ofre for vold
Hvad angår de adspurgtes opfattelse af, hvor stor en procentdel af befolkningen (i alderen 16-74 år), 
der har været udsat for vold det seneste år, er den gennemsnitlige vurdering på 12 pct. af befolknin-
gen. Også her ses en stor spredning i vurderingen (fra 0 pct. til 80 pct.). Cirka en tredjedel af dan-
skerne vurderer, at det er mellem 1 pct. og 3 pct. af danskerne, der har været udsat for vold. 

Af offerundersøgelsen fremgår, at 1,3 pct. af de adspurgte i 2015 svarer, at de har været udsat for 
vold det seneste år. Til sammenligning var det, ifølge Danmarks Statistik, cirka 15.400 i alderen 15-
79 år,20 der i 2015 var ofre for anmeldte voldsforbrydelser. Dette svarer til 0,3 pct. af 
befolkningen.21

I forhold til vurderingen af indbrud og tyveri, er den gennemsnitlige vurdering af omfanget af ofre 
for vold mere overvurderet. En stor del af befolkningen har dog en realistisk vurdering af, at ande-
len af befolkningen, der er udsat for vold, er relativ begrænset.

5. BETYDNINGEN AF KØN, ALDER OG BEKYMRING FOR KRIMINALITET
I dette afsnit belyses, hvilken betydning køn, alder og bekymring for kriminalitet har for vurderin-
gen af kriminalitetens omfang og udvikling. For så vidt angår vurderingen af omfanget af kriminali-
tet, indgår både vold, tyveri og indbrud i analyserne. Med hensyn til vurderingen af kriminalitetens 

20 Det er ikke muligt at afgrænse aldersgruppen til 16-74 år, så den er tilsvarende offerundersøgelsen.
21 Det bemærkes, jf. offerundersøgelsen, at anmeldelsestilbøjeligheden for vold er relativ lav sammenlignet med ind-
brud og tyveri. Derudover skal det bemærkes, at opgørelsen af antallet af ofre for anmeldte forbrydelser fra Danmarks 
Statistik alene angår 2015, mens der i offerundersøgelsen er spurgt til udsathed for vold inden for det seneste år, hvorfor 
en del tilfælde fra 2014 også inkluderes.
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udvikling illustreres betydningen af køn, alder og bekymring for kriminalitet hovedsageligt22 ved 
vurderingen af udviklingen i antallet af straffelovsovertrædelser. Dette skyldes, at samme mønster i 
vid udstrækning gør sig gældende for så vidt angår vurderingen af vold, indbrud, biltyveri, røveri og 
ungdomskriminalitet. Alle analyser, der ikke præsenteres i afsnittet, fremgår af bilag 1.

Det kunne have været relevant at undersøge sammenhængen mellem, hvorvidt personer, der selv 
har været udsat for kriminalitet, vurderer kriminalitetens omfang og udvikling anderledes end per-
soner, der ikke har været udsat for kriminalitet. I undersøgelsen er alene spurgt til udsathed for ud-
valgte former for kriminalitet, blandt andet vold, men idet relativt få personer i stikprøven har været 
udsat for vold, er undersøgelsesgrundlaget ikke tilstrækkelig stort til, at der kan udføres valide ana-
lyser.

5.1 Kønnets betydning
Hvad angår vurderingen af, hvor stor en andel af befolkningen der har været udsat for vold, tyveri 
og indbrud, er der statistisk signifikant forskel mellem mænd og kvinder. Tabel 8 viser, at kvinder 
gennemsnitligt set gætter fire procentpoint højere end mænd i deres bud på, hvor stor en procentan-
del af befolkningen, der har været udsat for vold, tyveri og indbrud. 

Tabel 8. Gennemsnitlig vurdering af andelen af udsatte for vold, tyveri og indbrud fordelt efter køn.
Vold Tyveri Indbrud

Mænd 10 % 14 % 11 %
Kvinder 14 % 18 % 15 %

p<0,001 for både vold, tyveri og indbrud.23

I forhold til vurderingen af udviklingen i antallet af straffelovsovertrædelser er der også statistisk 
signifikant forskel på mænd og kvinder, idet 12 procentpoint flere kvinder end mænd har en opfat-
telse af, at der forekommer flere eller mange flere straffelovsovertrædelser i dag, se tabel 9.

Tabel 9. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal straffelovsovertræ-
delser i dag i forhold til for fem år siden. Fordelt efter køn.

Mænd Kvinder

Færre eller meget færre 20 % 11 %
Samme niveau 33 % 31 %
Flere eller mange flere 47 % 59 %
I alt 100 % 100 %

p<0,001.24

Samme tendens gør sig gældende ved vurderingen af, om der i dag er færre eller flere biltyverier, 
indbrud, voldsforbrydelser og røverier, idet der i gennemsnit er 10 procentpoint flere kvinder end 
mænd, der vurderer, at der er sket en stigning (se bilagstabel 1). For så vidt angår ungdomskrimina-
litet, er der også statistisk signifikant forskel på mænd og kvinders vurdering, men forskellen er 

22 For alder indgår dog også vurderingen af udviklingen i ungdomskriminalitet.
23 P-værdien er beregnet ud fra en t-test
24 P-værdien er beregnet ud fra en Chi2-test



16

mindre, idet det er 4 procentpoint flere kvinder end mænd, der tror, at flere eller mange flere unge 
under 18 begår kriminalitet i dag (se bilagstabel 2).

I en rapport fra 2016, udgivet af Det Kriminalpræventive Råd, om danskernes forestillinger om kri-
minalitet, konkluderes tilsvarende, at mænd har mindre pessimistiske forestillinger om kriminali-
tetsudviklingen end kvinder.25

5.2 Alderens betydning
I dette afsnit er respondenterne inddelt i tre aldersgrupper. Det er den ældste aldersgruppe (40-74 
år), som gennemsnitligt vurderer omfanget af danskere, der det seneste år har været udsat for hen-
holdsvis vold, tyveri og indbrud, lavest.26

For vold og tyveri er der statistisk signifikant forskel mellem vurderingen af den ældste aldersgrup-
pe, og de to andre aldersgrupper, der dog ikke adskiller sig statistisk signifikant fra hinanden. For 
indbrud er der statistisk signifikant forskel mellem den yngste og den ældste aldersgruppe, mens 
den mellemste aldersgruppe ikke adskiller sig statistisk signifikant fra de to andre grupper.27

Tabel 10. Gennemsnitlig vurdering af andelen af udsatte for vold, tyveri og indbrud fordelt efter 
alder. 

Vold Tyveri Indbrud
16-24 år 16 % 21 % 16 %
25-39 år 13 % 17 % 13 %
40-74 år 10 % 14 % 12 %

Hvad angår vurderingen af udviklingen i omfanget af straffelovsovertrædelser, er det i den yngste 
aldersgruppe, at flest tror, at der i dag forekommer færre straffelovsovertrædelser, mens det er i den 
ældste aldersgruppe, at flest tror, at der forekommer flere straffelovsovertrædelser. De yngste har 
således gennemsnitlig set en relativ fejlagtig vurdering af omfanget af udsatte, idet de vurderer dette 
omfang for stort, men samtidig tror mange af de unge, at der er færre straffelovsovertrædelser i dag 
end for fem år siden. Omtrent samme andel i de tre aldersgrupper mener, at der i dag er samme ni-
veau af straffelovsovertrædelser som for fem år siden.

25 Rambøll (2016): Danskernes forestillinger, bekymringer og adfærd i forhold til kriminalitet. Det Kriminalpræventive 
Råd.
26 Inddelingen i tre aldersgrupper er lavet af analysemæssige hensyn, men det skal bemærkes, at der er relativ stor 
spredning i vurderingen internt i grupperne. Variationen er størst i den yngste aldersgruppe og lavest i den ældste al-
dersgruppe for alle tre kriminalitetstyper.
27 Beregnet ud fra en variansanalyse (ANOVA) og Tukey´s test for parvise sammenligninger.
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Tabel 11. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal straffelovsovertræ-
delser i dag i forhold til for fem år siden. Fordelt efter alder.

16-24 år 25-39 år 40-74 år
Færre eller meget færre 23 % 15 % 13 %
Samme niveau 30 % 36 % 31 %
Flere eller mange flere 48 % 49 % 55 %
I alt 100 % 100 % 100 %

p = 0,04.28

Også for biltyverier og indbrud ses statistisk signifikant forskel i aldersgruppernes vurderinger, og 
her er det samme billede, der gør sig gældende, idet flest af personerne i den yngste aldersgruppe 
vurderer, at der er færre eller meget færre overtrædelser i dag end for fem år siden til sammenlig-
ning med de to andre aldersgrupper (se bilagstabel 3). 

Med hensyn til opfattelsen af udviklingen i ungdomskriminalitet, er der også statistisk signifikant 
forskel i aldersgruppernes vurdering, se tabel 12. I den yngste aldersgruppe er opfattelsen af udvik-
lingen i ungdomskriminalitet nogenlunde tilsvarende vurderingen af udviklingen i straffelovsover-
trædelser. Betragtes den mellemste, og særligt den ældste aldersgruppe, ses en noget større andel, 
der vurderer, at der i dag er færre unge, som begår kriminalitet. Således er det 13 pct. blandt den 
ældste aldersgruppe, der har vurderet, at der i dag er færre straffelovsovertrædelser, mens det er 
mere end dobbelt så mange (28 pct.), som vurderer, at ungdomskriminaliteten er faldet i samme 
periode.

Tabel 12. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal unge, der begår 
kriminalitet, i dag i forhold til for fem år siden. Fordelt efter alder.

16-24 år 25-39 år 40-74 år

Færre eller meget færre 19 % 22 % 28 %
Samme niveau 32 % 38 % 30 %
Flere eller mange flere 48 % 41 % 41 %
I alt 100 % 100 % 100 %

p=0,0529

For så vidt angår vurderingen af udviklingen i vold og røverier, ses ikke statistisk signifikante for-
skelle mellem de tre forskellige aldersgrupper (se bilagstabel 4).

5.3 Betydningen af bekymring for kriminalitet
I spørgeskemaet er respondenterne spurgt, i hvilken grad de er bekymret for vold og kriminalitet i 
samfundet, og har kunnet angive, om de er meget bekymrede, lidt bekymrede, i nogen grad bekym-
rede eller slet ikke bekymrede. Graden af bekymring for kriminalitet har betydning for opfattelsen 
af omfanget af udsatte for henholdsvis vold, tyveri og indbrud. Ikke overraskende er det således, at 

28 P-værdien er beregnet ud fra en Chi2-test
29 P-værdien er beregnet ud fra en Chi2-test
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jo mere bekymret personerne er for kriminalitet, jo større andel af befolkningen vurderes gennem-
snitlig set at have været udsat for kriminalitet. Der er således i gennemsnit 11 procentpoint forskel 
på vurderingen af omfanget af udsathed fra henholdsvis personer, der er meget bekymrede, og dem, 
der slet ikke er bekymrede for kriminalitet.

Vurderingen blandt de personer, der er meget bekymrede, adskiller sig statistisk signifikant fra vur-
deringen i de tre andre grupper. Vurderingen blandt de personer, der kun er lidt bekymrede, og dem, 
der slet ikke er bekymrede, er ikke statistisk signifikant forskellig fra hinanden.30 

Tabel 13. Gennemsnitlig vurdering af andelen af udsatte for vold, tyveri og indbrud fordelt efter 
graden af bekymring for kriminalitet. 

Vold Tyveri Indbrud

Meget bekymret 17 % 23 % 21 %

En del bekymret 12 % 16 % 13 %

Kun lidt bekymret 9 % 13 % 10 %

Slet ikke bekymret 8 % 12 % 9 %

I forhold til vurderingen af udviklingen i straffelovsovertrædelser ses også statistisk signifikante 
forskelle mellem grupperne. I den gruppe af personer, der er meget bekymrede for kriminalitet, er 
det fire ud af fem, der tror, at der i dag er flere eller mange flere straffelovsovertrædelser, mens det 
samme kun gælder for en fjerdedel i gruppen af personer, der slet ikke er bekymret. 

Tabel 14. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal straffelovsovertræ-
delser i dag i forhold til for fem år siden. Fordelt efter graden af bekymring for kriminalitet. 

Meget 
bekymret

En del 
bekymret

Kun lidt 
bekymret

Slet ikke 
bekymret

Færre eller meget færre 6 % 8 % 21 % 33 %
Samme niveau 13 % 28 % 44 % 41 %
Flere eller mange flere 81 % 64 % 36 % 26 %
I alt 100 % 100 % 100 % 100 %

p<0,001.31

Det samme mønster gør sig gældende ved vurderingen af udviklingen i biltyveri, indbrud, vold, 
røveri og ungdomskriminalitet, hvor der i alle tilfælde er statistisk signifikant forskel mellem grup-
perne (se bilagstabellerne 5-7). Det skal bemærkes, at der er statistisk signifikant forskel på mænd 
og kvinder for så vidt angår graden af bekymring, idet kvinderne i højere grad angiver at være en 
del eller meget bekymrede.

6. OPSUMMERING
Undersøgelsen viser, at mellem 36 pct. og 55 pct. af danskerne har en opfattelse af, at der i dag fo-
rekommer flere straffelovsovertrædelser, voldsforbrydelser, røverier, indbrud, biltyverier og unge, 

30 Beregnet ud fra en variansanalyse (ANOVA) og Tukey´s test for parvise sammenligninger.
31 P-værdien er beregnet ud fra en Chi2-test
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der begår kriminalitet, til sammenligning med for fem år siden. Der er færrest, der tror, at der er sket 
en stigning i biltyverier, mens flest tror, at der er sket en stigning i voldsforbrydelser. På baggrund 
af de tilgængelige kriminalitetsdata viser analyser, at der for straffelovsovertrædelser, røverier, ind-
brud, biltyverier og ungdomskriminalitet er færre overtrædelser i dag i forhold til for fem år siden. 
For disse overtrædelser er det mellem 74 pct. og 85 pct. af befolkningen, der fejlbedømmer udvik-
lingen, idet de tror, at der i dag er samme antal eller flere overtrædelser til sammenligning med for 
fem år siden. Hvad angår voldsforbrydelser, er det mere vanskeligt at konkludere håndfast vedrø-
rende udviklingen. Tallene viser, at der sker en stigning i voldsforbrydelser, men samtidig viser en 
anden undersøgelse, at en del af denne stigning antageligvis skyldes en øget anmeldelsestilbøjelig-
hed. De 46 pct. af befolkningen, der tror, at der i dag er færre eller samme antal voldsforbrydelser 
som for fem år siden, kan ud fra det foreliggende talgrundlag dog ikke siges at have ret. 

Analyserne viser også, at en stor del af befolkningen har en ret realistisk opfattelse af, hvor mange 
der har været udsat for henholdsvis tyveri, indbrud og vold det seneste år, men at enkelte har en 
opfattelse af et meget overdrevet omfang af udsatte, hvilket trækker gennemsnittet op. 

Det er især kvinderne, de unge og de personer, der er meget bekymrede for kriminalitet i samfundet, 
som har en opfattelse af et for stort omfang af udsatte for tyveri, indbrud og vold. Blandt kvinderne 
og blandt dem, der er meget bekymrede for kriminalitet, er der også statistisk signifikant flere, der 
tror, at der i dag, i forhold til for fem år siden, forekommer flere straffelovsovertrædelser, voldsfor-
brydelser, røverier, indbrud, biltyverier og unge, der begår kriminalitet. Personernes alder har ikke 
nogen betydning for vurderingen af udviklingen i vold og røverier, idet der ikke ses statistisk signi-
fikante forskelle mellem vurderingerne fra de tre forskellige aldersgrupper. Hvad angår biltyverier, 
straffelovsovertrædelser og indbrud, er der flest i den yngste aldersgruppe, der tror, at der er færre 
eller meget færre overtrædelser i dag end for fem år siden, mens det for ungdomskriminalitet forhol-
der sig omvendt, idet der til sammenligning med de øvrige aldersgrupper er færrest blandt de unge, 
som har en opfattelse af, at ungdomskriminaliteten er faldet.
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BILAG 1
Alle p-værdier er beregnet ved en Chi2-test.

Bilagstabel 1. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal biltyverier, ind-
brud, voldsforbrydelser og røverier i dag i forhold til for fem år siden. Fordelt efter køn.

Biltyverier
(p<0,001)

Indbrud
(p<0,001)

Voldsforbrydelser 
(p<0,001)

Røverier
(p<0,001)

Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder
Færre eller me-
get færre 23 % 14 % 25 % 15 % 18 % 8 % 26 % 15 %

Samme niveau 46 % 45 % 31 % 31 % 33 % 32 % 33 % 36 %
Flere eller man-
ge flere 31 % 41 % 44 % 55 % 49 % 61 % 41 % 49 %

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Bilagstabel 2. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal unge, der begår 
kriminalitet, i dag i forhold til for fem år siden. Fordelt efter køn.

Mænd Kvinder

Færre eller meget færre 29 % 22 %
Samme niveau 31 % 34 %
Flere eller mange flere 40 % 44 %
I alt 100 % 100 %

p=0,043

Bilagstabel 3. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal biltyverier og 
indbrud i dag i forhold til for fem år siden. Fordelt efter alder.

Biltyverier
(p<0,001)

Indbrud
(p<0,001)

16-24 år 25-39 år 40-74 år 16-24 år 25-39 år 40-74 år

Færre eller meget færre 29 % 15 % 17 % 27 % 16 % 19 %

Samme niveau 42 % 56 % 43 % 21 % 40 % 30 %

Flere eller mange flere 29 % 28 % 41 % 51 % 44 % 51 %

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Bilagstabel 4. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal voldsforbrydel-
ser og røverier i dag i forhold til for fem år siden. Fordelt efter alder.

Voldsforbrydelser
(p=0,24)

Røverier
(p=0,07)

16-24 år 25-39 år 40-74 år 16-24 år 25-39 år 40-74 år

Færre eller meget færre 16 % 14 % 11 % 25 % 20 % 20 %

Samme niveau 29 % 37 % 32 % 30 % 42 % 34 %

Flere eller mange flere 55 % 49 % 57 % 45 % 39 % 47 %

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
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Bilagstabel 5. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal biltyverier og 
indbrud i dag i forhold til for fem år siden. Fordelt efter graden af bekymring for kriminalitet.

Biltyverier
(p<0,001)

Indbrud
(p<0,001)

Meget 
bekymret

En del 
bekymret

Kun lidt 
bekymret

Slet ikke 
bekymret

Meget 
bekymret

En del 
bekymret

Kun lidt 
bekymret

Slet ikke 
bekymret

Færre eller 
meget færre 9 % 10 % 27 % 30 % 10 % 13 % 27 % 32 %

Samme 
niveau 32 % 46 % 50 % 57 % 21 % 34 % 35 % 32 %

Flere eller 
mange flere 59 % 44 % 23 % 13 % 69 % 54 % 38 % 36 %

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Bilagstabel 6. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal biltyverier og 
indbrud i dag i forhold til for fem år siden. Fordelt efter graden af bekymring for kriminalitet.

Voldsforbrydelser
(p<0,001)

Røverier
(p<0,001)

Meget 
bekymret

En del 
bekymret

Kun lidt 
bekymret

Slet ikke 
bekymret

Meget 
bekymret

En del 
bekymret

Kun lidt 
bekymret

Slet ikke 
bekymret

Færre eller 
meget færre 3 % 6 % 18 % 28 % 9 % 11 % 28 % 41 %

Samme 
niveau 16 % 24 % 45 % 46 % 22 % 33 % 45 % 35 %

Flere eller 
mange flere 81 % 70 % 38 % 25 % 70 % 56 % 27 % 24 %

I alt 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Bilagstabel 7. Andelen af danskere der tror, at der er færre, flere eller samme antal unge, der begår 
kriminalitet, i dag i forhold til for fem år siden. Fordelt efter graden af bekymring for kriminalitet.

Meget 
bekymret

En del 
bekymret

Kun lidt 
bekymret

Slet ikke 
bekymret

Færre eller meget færre 13 % 20 % 29 % 49 %
Samme niveau 24 % 31 % 39 % 32 %
Flere eller mange flere 64 % 50 % 32 % 18 %
I alt 100 % 100 % 100 % 100 %

p<0,001.
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