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Sammanfattning 
 

Ett flertal undersökningar tyder på att utvecklingen av stöldbrott minskat det senaste 

decenniet i nästan alla Västeuropeiska länder. Syftet med denna studie är att med hjälp av 

offentlig kriminalstatistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) och Home Office undersöka 

och jämföra stöldbrottslighetens utveckling mellan 1975-2010 i två västeuropeiska länder – 

Sverige och England. Studien redogör för den generella utvecklingen av stöldbrott samt för 

tre huvudkategorier: inbrottsstölder, fordonsrelaterade stölder och butiksstölder. Studien 

kommer att lägga vikten på att redovisa och analysera trender istället för nivåer av brott och 

avser att undersöka vilken betydelse förändringar i tillfällesstrukturen har haft för 

stöldbrottsutvecklingen i dessa länder. 

 

Frågeställningar som skall besvaras är följande: 

 Hur ser stöldbrottsutvecklingen ut i Sverige respektive England under perioden 1975-

2010? 

 Finns det några skillnader i stöldbrottstyp? 

 Vilken betydelse har tillfällesstrukturen för utvecklingen av stöldbrott i dessa två 

västeuropeiska länder? 

 

En sammanfattning av studiens resultat visar att utvecklingen av stöldbrott i Sverige och 

England har en likartad neråtgående trend, men att det finns vissa skillnader vad gäller de 

olika kategorierna av stöldbrott. I huvuddrag visar England på större variationer i såväl den 

generella trenden som inbrottsstölder och fordonsrelaterade stölder, även om trenden är 

likartad. Studien visar på att både inbrottsstölder och fordonsrelaterade stölder har det senaste 

årtiondet haft en märkbart minskande trend i båda länderna. Butiksstölderna i sin tur tyder på 

att Sverige har en ostabilare trend än England. Den sistnämnda kategorin har dock haft en 

annorlunda utveckling under perioden 1975-2010 i båda länderna än de två andra 

stöldbrottstyperna. 
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1. Introduktion 

 Brottsligheten ökar med stormsteg, tycks vara en vanlig uppfattning hos medborgarna i 

dagens samhälle. Den mediala bilden av kriminaliteten målar inte sällan upp en hotbild av 

brottsligheten som grövre, hänsynslösare och ständigt ökande (Lab 2007, s. 124). 

Kriminalpolitiken och rättsväsendet kritiseras för att de brottspreventiva resurserna inte är 

tillräckliga i förhållande till den påstådda ökningen. Ibland har kriminalpolitiken till och med 

beskrivits som misslyckad, framför allt sett genom mediala glasögon. ”Brottslighet” är ett 

samlingsbegrepp som innefattar alla typer av lagöverträdelser. Ofta är det den grövre 

våldsbrottsligheten som får mest utrymme i debatter och nyhetsartiklar, men även 

stöldbrottsligheten anses bli allt vanligare och grövre. Den totala brottsligheten domineras 

dock nästan helt av kategorin stöldbrott (Westfelt 2001, s. 62). Stöldbrottsligheten har, enligt 

många forskare, en internationell neråtgående trend från och med 1990-talet. Såväl 

internationella som svenska studier tyder på en sådan utveckling (Sarnecki 2007, s. 342). 

Detta står i kontrast mot den mediala bilden och är därmed kanske även den dominerande 

uppfattningen bland befolkningen. Ur forskningsperspektiv blir detta tämligen intressant att 

undersöka närmare. 

 

1.1 Historisk överblick 

Historiskt sett har synen på stöldbrott genomgått stora förändringar. Gradvis har straffet 

mildrats avsevärt sedan 1600-talet, då stöld ofta straffades med döden. År 1779 avskaffades 

dödsstraffet för alla typer av stöldbrott i Sverige. Istället dömdes förövaren till livstids 

fängelse, vilket år 1890 ersattes med 10 års straffarbete. Än idag gäller straffmaximum på 6 år 

sedan 1942 (von Hofer 2008, s. 77). Sverige har sedan 1830-talet redovisat kriminalstatistik. 

Tillgreppsbrottens utveckling, särskilt stölderna, kan därmed studeras sedan 180 år tillbaka i 

tiden (von Hofer & Tham 2010, s. 408). Stöldbrottsligheten i Sverige karaktäriserades av en 

minskande trend under slutet av 1800-talet. Under 1900-talet, särskilt under seklets andra 

hälft, började stöldbrottsligheten öka markant. Denna utveckling avstannade under 1900-talets 

två senaste decennier, för att till och med minska från 1990-talet fram till idag. Liknande 

utveckling kan noteras i ett flertal andra västeuropeiska länder (Sarnecki 2007, s. 342). 

Stöldbrottslighetens utveckling i Sverige under 1800-talet kan relateras till den ekonomiska 
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utvecklingen. Under andra häften av seklet förbättrades levnadsstandarden. Svält och nöd 

minskade i takt med moderniseringen av jordbruket och senare industrialiseringen som gav 

arbete åt många människor. Dock är det oklart i vilken grad dessa faktorer samvarierar med 

lagföringsstatistiken för stöldbrott. Från mitten av 1920-talet vände trenden uppåt. Ökad 

tillgång på konsumtionsvaror kan vara en möjlig förklaring (von Hofer 2008, s. 85-86). 

 1900-talets lagföringar följer en så kallad S-kurva. Utvecklingen börjar långsamt stiga under 

mellankrigstiden för att accelera kraftigt mellan år 1925 och 1959. Under 1960- och 1970-

talen fortsätter utvecklingen åter igen i en långsammare takt. En ändring av tillfällesstrukturen 

under 1900-talet anses vara en förklaring. Försäljningen över disk upphör och ersatts av 

självbetjänande varuhus och butiker samt att antalet bilar och cyklar ökar. Detta medför fler 

stölder. Det blir lättare att stjäla från stora varuhus utan att bli upptäckt. Värdet på varorna 

minskar, eftersom tillgången på dem ökar. Stöldgods blir därmed lättare att ersätta. Den 

formella och informella sociala reaktionen mot stöldbrott minskar som resultat av detta (Ibid. 

s. 85-88). 

  

 Enligt Brå (2005/1) har andelen anmälda stöldbrott i Sverige minskat från 60 procent till 52 

procent av samtliga anmälda brott under de senaste tio åren. Den största andelen av de 

anmälda stöldbrotten är bilrelaterade, t ex biltillgrepp och stölder ur motordrivet fordon. 

Bilstölderna låg högst år 1990 och har därefter minskat med 40 procent. Rapporten visar att 

även bostadsinbrotten minskat något med undantag från några län, exempelvis Skåne och 

Stockholm. Medan stöldbrottsligheten kan karaktäriseras av en neråtgående trend, har i sin tur 

våldsbrotten ökat. Cirka hälften av alla anmälda brott år 2004 var stöldbrott. 

  

 2. Syfte 

 Utvecklingen av stöldbrott är särskilt intressant, då den uppges ha en motsatt utveckling 

gentemot de flesta andra typer av brottslighet. Studier kring detta blir ännu mer intressant, då 

minskningen av stöldbrott uppges vara en internationell trend i flera västeuropeiska länder 

inkluderat Norden. Denna avvikande internationella utveckling fångade mitt intresse att 

genomföra en egen undersökning för att studera ämnet närmare. Jag har valt två 

västeuropeiska länder, vilka jag ska jämföra – Sverige samt England och Wales 

(fortsättningsvis används England för läsbarhetens skull, men inkluderar även Wales). I min 

studie kommer jag inte enbart att undersöka utvecklingen av stöldbrott som en sammanslagen 

kategori, utan även hur utvecklingen ser ut för tre olika typer av stöldbrott – inbrottsstölder, 
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fordonsrelaterade stölder samt butiksstölder. Jag kommer att lägga analytisk fokus på de 

senaste 35 åren (från år 1975 och fram till idag, år 2010), men kommer att ge historiska 

tillbakablickar som bakgrund.  

 Syftet med studien är att beskriva och jämföra stöldbrottslighetens utveckling i två 

västeuropiska länder - Sverige och England. Studien kommer att lägga vikten på att redovisa 

och analysera trender istället för nivåer av brott. Studien avser att undersöka vilken betydelse 

förändringar i tillfällesstrukturen har haft för stöldbrottsutvecklingen i dessa länder. 

  

2.1 Frågeställningar 

 

- Hur ser utvecklingen av stöldbrott ut i Sverige och England under perioden 1975-

2010? 

- Finns det några skillnader i stöldbrottstyp? 

- Vilken betydelse har tillfällesstrukturen för utvecklingen av stöldbrott i dessa två 

västeuropeiska länder? 

 

3. Teori 

Rutinaktivitetsteorin är en lämplig teori, vilken jag kommer att förhålla mig till i min studie. 

Teorin bygger på antagandet om att människan har en fri vilja, dvs ett ”rational choice”-

perspektiv. Brottsligheten skall inte ses som någon biologisk betingad åkomma hos vissa 

individer, utan skall ses som en del av våra dagliga liv. Brottslig aktivitet förekommer tätt 

sammanlänkad med våra dagliga sysslor och rutiner. Enligt rutinaktivitetsteorin beror 

brottsligheten på förändringar i tillfällesstrukturen. För att ett brott skall begås måste följande 

tre kriterier vara uppfyllda: motiverad förövare, lämpligt objekt och avsaknad av kapabla 

väktare (Cohen & Felson 1998, s. 314-315). Ett ökat antal bilstölder beror sannolikt på att det 

är fler människor som äger en bil idag än för några decennier sedan. Det finns helt enkelt ett 

större utbud av bilar att stjäla. Detsamma gäller även för andra typer av elektroniska 

apparater, exempelvis mobiltelefoner, datorer, tv- och musikanläggningar. I takt med 

elektronikens framfart, äger människor i dagens samhälle allt fler och dyrare apparater. När 

tillgången ökar, ökar även stölderna. Sarnecki (2003, s. 221-225) menar att ekonomiska 

förändringar i samhället, exempelvis ökad arbetslöshet, kan relateras till ett minskat antal 

inbrott. Allt fler människor vistas hemma om dagarna, vilket försvårar för inbrottstjuvarna 

som är vana att slå till när människorna är på arbetet. 
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Ett samband mellan förändringar i tid och plats för lämpliga/attraktiva objekt och frånvaro av 

kapabla väktare kan resultera i kraftiga ökningar av brottslighet utan att några andra 

strukturella förändringar har ägt rum (Cohen & Felson 1998, s. 318). 

Rutinaktivitetsteorin menar inte att alla individer begår brott så fort tillfälle ges. 

Potentiella/motiverade brottslingar gör ofta noggranna kalkyleringar utifrån faktorerna: 

lämpligt objekt och avsaknad av kapabla väktare (Lab 2007, s. 201).   

Rutinaktivitetsteorin förhåller sig på en makronivå. Detta innebär att den inte har som avsikt 

att förklara varför enskilda individer begår brott eller deras beteenden, utan förklarar först och 

främst strukturella förändringar i brottsnivåer (Sarnecki 2003, s. 223).  

  

3.1 Situationell brottsprevention 

 Situationell brottsprevention är ett exempel på hur rutinaktivitetsteorin tillämpas i praktiken. 

Högteknologisk video- och kameraövervakning har expanderat kraftigt de senaste årtionden. 

Genom övervakning av offentliga platser, såsom parker, byggnader, gator, vägar och 

kollektivtrafik försöker man minimera risken för brottslig aktivitet (Ericson, 2007). Ju högre 

risk för att bli upptäckt, desto mindre risk för att människor skall begå brott lyder ledordet för 

den situationella brottspreventionen.  

 Grannsamverkan är en annan typ av brottsprevention som bygger på rutinaktivitet. Genom 

att öka samhörigheten och engagemanget mellan grannar i ett bostadsområde försöker man 

skapa en trygg miljö och därmed minska risken för brottslig aktivitet (Brå 2005, s.25). 

Grannsamverkan används först och främst som ett skydd mot inbrottsstölder. Andra typer av 

situationell brottsprevention i enskilda hushåll är exempelvis vakthund, inbrottslarm, 

säkerhetsdörr etc. Antalet hushåll som vidtagit säkerhetsåtgärder är fler i England än i 

Sverige, då England haft större problem med inbrott än Sverige och många andra 

västeuropeiska länder (Dolmén 2001, s. 26-27). 

EU:s införande av elektroniska stöldskydd (immobilisers) i alla nytillverkade bilar från och 

med 1998 är ett annat exempel på situationella brottspreventiva åtgärder baserade på 

rutinaktivitetsteorin (Lab 2007, s. 213). Syftet var att försvåra genomförandet av bilstölder. 

Inom detaljhandeln har butikerna i allt högre grad börjat med att larma varorna (Ibid. 2007, s. 

214). Ofta varnar butiker och varuhus tydligt om att varorna är larmade, vilket skall fungera i 

avskräckande syfte. På så vis försöker man bekämpa potentiella förövare från att stjäla. 

  

Allmänprevention är en annan typ av åtgärd, vilken ofta utgår ifrån rutinaktivitet. Detta 

innebär att straffen i lagen och praktiken ska fungera som avskräckning för att potentiella 
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brottslingar ska avstå från att begå brott. Ökad risk för att upptäckas samt risk för hårda och 

långa fängelsestraff kan fungera avskräckande. Samtidigt ska lagstiftningen bilda och 

förstärka allmänhetens moral (Westfelt 2001, s. 100-101).  

 Denna studie kommer att enbart fokusera på stöldbrottsligheten utifrån förändringar 

tillfällesstruktur. Analysen kommer att undersöka likheter och skillnader i tillfällesstrukturen i 

Sverige och England samt hur förändringar i den kan ha påverkat stöldbrottslighetens 

utveckling över tid. 

 

4. Tidigare forskning 

 Enligt Westfelt (2001, s. 85-88) ser stöldbrottsutvecklingen likartad ut i nio västeuropeiska 

länder, inkluderat Sverige och England. Den har under 1990-talet inte ökat enligt både 

kriminalstatistik och brottsofferstatistik. Den internationella neråtgående utvecklingen kan 

inte heller hänvisas till minskad anmälningsbenägenhet.  

 

Pyle och Deadman (1994) har genomfört en undersökning om det finns ett historiskt samband 

mellan egendomsbrottslighet och ekonomiska omständigheter (konjuktursvängningar) i 

England och Wales. Studien bygger på en tidigare undersökning om ämnet genomförd av 

Field år 1990. Kan faktorer som arbetslöshet eller ekonomisk kris bidra till ett ökat antal 

egendomsbrott? Forskarna använder sig utav en komplex ekonomisk modell för att kunna få 

en långsiktig överblick av utvecklingen. Resultatet visar på att en ökad 

privatkonsumtion/BNP leder till en reduktion i egendomsbrott, medan ökad arbetslöshet i sin 

tur leder till ett ökat antal egendomsbrott. 

 

Huruvida stöldbrottslighet och ekonomisk standard, synnerhet arbetslöshet, är korrelerade 

med varandra studeras av Witt, Clarke & Fielding (1999, s. 391). Studien inriktar sig på män 

och undersöker om deras arbetssituation påverkar deras benägenhet att begå egendomsbrott. 

Ökning av antalet arbetslösa män, ökning av stöldbegärliga objekt samt höga 

inkomstskillnader mellan heltidsarbetande män är relaterade med en hög brottslighet. Effekten 

var likartad för fordonsrelaterade stölder, inbrott, övriga stölder och häleri. Utökat polisarbete 

visade sig resultera i lägre brottslighet. Allra tydligast var effekten på fordonstillgreppen, 

vilket kan bero på att dessa stölder är lättare att upptäcka (Ibid, s. 398). 
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Sarnecki (2007) har studerat stöldbrottslighetens förändring över tid och menar att ökningen 

av den ekonomiska tillväxten inte ska ses som tillräcklig. Stöldbrotten minskade under andra 

hälften av 1800-talet trots ekonomisk tillväxt. Stölden bland unga ökade i betydligt snabbare 

takt än bland vuxna under stora delar av 1900-talet, trots att den ekonomiska tillväxten 

innefattade alla generationer – unga som gamla. 1990- och 2000-talens minskning av stölden i 

Sverige och många andra västeuropeiska länder samspelar inte heller med den rådande goda 

ekonomin. I det förindustriella och tidigt industriella samhället var stölderna ofta relaterade 

till nöd, då extrem fattigdom tvingade somliga att stjäla för att kunna överleva. Den sociala 

kontrollen var hög, speciellt bland unga. Brottsligheten minskade dock pga en höjd 

levnadsstandard även bland samhällets fattigaste befolkning. Under industrialismen som ägde 

rum i väst började stölderna, liksom brottsligheten i stort, att öka. En försvagning av den 

informella sociala kontrollen kan relateras till ökningen, särskilt bland den yngre delen av 

befolkningen. Kontrollen genomgår en förändring – från informell social kontroll till formell. 

Det blir fler tillfällen till brott (Ibid. s. 359). Vidare diskuterar Sarnecki (2007) om den ökande 

formella kontrollen i Västeuropa kan ha påverkat medborgarnas attityder och om den 

allmänna synen på brott, särskilt bland unga, kan ha bidragit till nergången av brott de senaste 

tio åren. Förändringar i tillfällesstruktur kan relateras till människornas användning av 

Internet. Ett exempel på detta är nedladdning av material (Ibid. s. 360). Istället för att stjäla en 

film eller ett spel i butik kan den laddas ner på Internet, vilket kan ha påverkat 

butiksstölderna. Det är dock oklart i vilken utsträckning detta kan ha påverkat butiksstölderna. 

 

I en studie genomförd av Farrington & Burrows (1993, s. 58) undersöks butiksstöldernas 

minskning i England under perioden 1985-1990. Antalet upptäckta brott minskade med 21 

procent och antalet förövare med 37 procent, vilket är en signifikant minskning under en 

sådan kort period. Antalsmässigt låg stölderna återigen på samma nivå som under 1970-talet. 

Antalet unga förövare halverades under samma period (även förövare i andra åldersgrupper 

minskade). I studien förfrågades sexton företag/butiker inom den brittiska detaljhandeln om 

rutiner kring deras hantering av butiksstölder och säkerhet (Ibid. s, 60). Resultatet av 

undersökningen visar att orsaken till denna markanta minskning tycks snarare bero på 

polisens och/eller rättsväsendets arbete än en faktisk minskning. Bristande uppsyn samt 

informell hantering av gärningspersonerna kan vara en förklaring till varför stölderna aldrig 

hamnade i den offentliga kriminalstatistiken (Ibid, s. 67). 
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Situationell brottsprevention och dess ständiga utveckling omfattar stora ekonomiska resurser. 

En del hävdar att man sparar de ekonomiska investeringarna i det långa loppet, då man lyckas 

förhindra att brott äger rum. Felsh & Farrington (1999, s. 345) har studerat 13 olika 

situationella brottspreventiva program och deras fördelar samt omkostnader. Några exempel 

på program som ingick i studien var upplysning av offentliga miljöer och teknisk information 

och stöd till hushåll för att förhindra inbrott. Programmen testades i England, Australien, 

Nederländerna och USA och pågick mellan 6 månader till 8 år. Ett flertal program visade på 

positiva brottspreventiva resultat i förhållande till ekonomiska kostnader. Dock är det oklart i 

vilken utsträckning redskapen fungerar över en längre tid (Ibid, s. 366). 

 

Bilstölderna i England och Wales beräknades år 2003 omfatta 13 procent av samtliga 

egendomsbrott som kom till polisens kännedom. År 1998 bestämde EU att alla nytillverkade 

bilar skulle rustas med elektroniska immobilisers, vilka skulle fungera som ett effektivt skydd 

mot stöld. Polisrapporterna från England tyder på att stölderna av fordon tillverkade efter år 

1998 har minskat som ett resultat. Lagförbrytare anpassar sig dock fort efter förändringar i 

tillfällesstrukturen. Att stjäla en bil må ha försvårats avsevärt, men biltjuvarna utvecklar 

ständigt nya tekniker för att ”lura” de moderna stöldsäkerhetssystemen i bilarna, bl a genom 

att starta upp fordonet med en nyckel. Denna stöldteknik har blivit allt vanligare och resulterat 

i en ökning av bilstölderna från 7 till 12 procent mellan åren 1998 till 2001 i England (Copes 

& Cherbonneau 2006, s. 917-918). Tillfällesstrukturen är en nyckelförklaring i detta 

sammanhang. Bilägarnas oförsiktighet med hanterandet av nycklar, skapar ett gyllene tillfälle 

för tjuvarna att slå till. 

 

 En rapport från Brå (2001, s. 20-28) vid namn ”Brottsligheten i olika länder” bygger på data 

från den internationella brottsofferundersökningen. Antalet personer som uppges ha utsatts för 

bilstöld i Sverige år 1999 ligger på ca 1,8 procent. Högst av alla länder ligger England och 

Wales på nästan 3 procent. Urbanisering har stor betydelse för att utsättas för bildstöld. Ju 

större stad man lever i, desto högre risk. Vilket land man lever i är av mindre betydelse. I 

kategorin stöld från bil visar undersökningen ingen större variation mellan länderna. I 

kategorin cykelstöld ligger bla Sverige relativt högt i jämförelse med genomsnittet i samtliga 

länder. Detta på grund av att det finns fler cykelägare i Sverige än i flertalet andra 

Västeuropeiska länder. Bostadsinbrott är betydligt vanligare i England än i Sverige. Huruvida 

man vidtagit olika skyddsåtgärder (grannsamverkan, inbrottslarm, vakthund etc.) tycks hänga 
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ihop med inbrottsfrekvensen. I England förekommer skyddsåtgärder i högre grad än i länder 

med lägre inbrottsfrekvens, exempelvis Sverige. 

  

Enligt Aebi (2010, s. 260) noterades den neråtgående trenden i västeuropeiska länder först i 

den officiella kriminalstatistiken för att sedan märkas även i brottsofferundersökningar. Dock 

är trenden inte lika tydlig i den sistnämnda kategorin. Studien innefattade tre typer av 

stöldbrott: stöld, inbrott i hushåll samt biltillgrepp. Aebi relaterar de ökande stölderna till 

Sovjetunionens kollaps och Berlinmurens fall, vilka verkade påverka tillfällesstrukturen. När 

Berlinmuren fälldes enades två länder, vilkas välfärdsnivåer skiljde sig avsevärt från varandra. 

Kriminella gäng bildades och omständigheterna underlättade för dem att transportera illegala 

varor mellan länderna. Marknaden för dessa varor växte följt av en ökad frekvens av 

stöldbrott under 1990-talets början. Ökad socioekonomisk status för många europeiska länder, 

effektivare kontroll på transnationell brottslighet och utveckling av säkerhetsåtgärder för 

västeuropeiska hushåll (i synnerhet den privata säkerheten) bidrog till att stölderna började 

minska efter toppåren under 1990-talets början. 

  

4.1 Sverige och England som välfärdsstater  – likheter och skillnader 

Både Sverige och England benämns, likt samtliga västeuropeiska stater, som välfärdsstater. 

Dock skiljer sig välfärdspolitiken tydligt åt inom länderna (Tham 1998, s. 132). 

 Begreppet välfärd förknippas med ett socialdemokratiskt tänkande. Socialdemokraterna har 

haft regeringsmakten i Sverige under hela efterkrigstiden, med undantag för 1976-1982 samt 

1991-1994. Den konservativa högern har kritiserat socialdemokraternas välfärdsstat och 

menat att den är för mild vad gäller kriminalpolitiska metoder. Högern menar att en sådan 

politik leder till ett undertryck av individuellt ansvar, en försvagning av moral och disciplin, 

höga skatter och en ”slapp” kriminalpolitik. Socialdemokraterna kritiseras även för att inneha 

för mycket kontroll; ett psykiskt kvävande av medborgarna vilket leder till b la 

ungdomsbrottslighet och missbruk (Ibid. 1998, s. 132). 

 I Storbritannien (inkl. England och Wales) under perioden 1979-1997 regerade ett av 

Europas mest konservativa partier. Det konservativa partiet kritiserade de tidigare Labour-

regeringarna, välfärdsstaten och jämlikhetsidealet. En hårdare kriminalpolitik var en av 

huvudprioriteringarna för den konservativa regeringen i Storbritannien (Ibid. 1998, s. 133). 

 

Kriminalpolitikens generella utveckling i Sverige respektive England är sedan år 1980 mycket 

likartad. Debatten om invandrarnas brottslighet och narkotikafrågorna uppmärksammas. 
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Principen om straffvärde för val av påföljd införs, alternativ till fängelse utvecklas och 

fängelsebeläggningen ökar. Antalet unga lagöverträdare som tidigare frihetsberövades 

minskar (Ibid. 1998, s. 138). 

Denna studie kommer dock inte att analysera kriminalpolitiska reformers inverkan på 

stöldbrottslighetens utveckling, men det kan vara av nytta att känna till några förändringar 

som skett under den tidsperiod som studien avser att undersöka. 

 

5. Metod 

 Denna studie bygger på en okulär analys av statistiska sekundärdata från Sverige och 

England. Datamaterialet består av offentlig kriminalstatistik, dvs. antalet polisanmälda 

stöldbrott i respektive land. All statistik för Sverige är hämtad från Brottsförebyggande rådet 

(Brå), vilken finns tillgänglig på deras hemsida under kategorin ”anmälda brott”. Motsvarande 

statistik för England kommer från Home Office och finnes under benämningen ”recorded 

crime”. Resultatet kommer att visas i linjediagram av kronologisk karaktär, från år 1975 till 

2010. 

 

Följande avsnitt kommer att presentera de avgränsningar som gjorts och därefter introduceras 

begreppet ”komparativ kriminologi”. Senare kommer även validitet och reliabilitet samt 

definitioner och klassifikationer att behandlas. Avslutningsvis diskuteras problematiken som 

uppstår vid komparativa studier. 

 

5.1 Avgränsningar 

Stöldbrott som sammanslagen kategori är väldigt omfattande. De utgör den största delen av 

samtliga polisanmälda brott, som tidigare nämndes. För att kunna göra studien genomförbar 

och framför allt – tillförlitlig – krävs en hel del avgränsningar. Åtkomligheten för statistiska 

uppgifter, tidigare forskning samt eget intresse styrde mitt val av länder. Sverige och England 

beskrivs ofta som typiska västeuropeiska länder och med jämförbarheten i åtanke bedömde 

jag att länderna skulle lämpa sig bra för en komparativ studie. 

 

Denna studie kommer att endast undersöka så kallade huvudtyper av stöldbrott – 

inbrottsstöld, fordonsrelaterade stölder (inkluderar tillgrepp av, ur och från fordon), 

butiksstölder samt stöldbrott som sammanslagen kategori. Den sistnämnda kategorin 

inkluderar alla typer av stöldbrott (exklusive rån). Anledningen till varför just dessa kategorier 
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valdes ut beror på att de är väldefinierade i så gott som samtliga västeuropiska länder, vilket 

gör dem enklare att jämföra i en komparativ studie (Tseloni, Wittebrood, Farrell & Pease 

2004, s. 70). Inbrottsstölder och fordonsrelaterade stölder har en hög anmälningsbenägenhet 

och därmed ett lågt mörkertal. Butiksstölder i sin tur beräknas ha ett högre mörkertal, vilket 

kontrasterar mot de två andra kategorierna. Detta gör att analysen blir mer intressant. I 

avsnitten om tidigare forskning relateras dessa kategorier av stöldbrott med förändringar i 

tillfällesstrukturen, något som denna studie ämnar undersöka vidare på.  

 

Rån är en allvarligare form av stöldbrott som uppges ha ökat kraftigt under 1990-talet enligt 

brottsstatistiken (www.bra.se/go/297). Rån innefattar inte enbart stöld, utan ofta även våld, 

hot och misshandel. Jag har valt att utesluta rån ur min undersökning, eftersom resultatet då 

kan bli svårtolkat och missvisande. 

 

5.2 Komparativ kriminologi 

 Komparativ kriminologi, likt samhällsvetenskap generellt, innefattar två olika perspektiv. 

Den ena är ett empiriskt och positivistiskt synsätt och den andra ett relativistiskt. Enligt den 

positivistiska filosofin existerar det en enda sanning och denna sanning är av universell 

karaktär. Den relativistiska filosofin menar att sanningen är beroende av kontexter (Sheptycki 

2005, s. 70). Detta för med sig metodologiska problem, i synnerhet då man skall jämföra 

likheter och skillnader av en viss företeelse mellan olika länder. Finns det gemensamma 

universella kategorier av brott, vilkas allvarlighetsgrad beräknas vara densamma oberoende av 

land och kultur? Eller är det snarare så att man inte kan bortse ifrån sådana kontextuella 

faktorer och därmed acceptera att man inte kan genomföra några objektiva jämförelser? Inom 

såväl komparativ kriminologi som samhällsvetenskap i överlag kan man inte undgå sådana 

frågor. Alla länder präglas av, iaf till en viss utsträckning, av kulturella variationer. 

Minoritetsgrupper och immigration bidrar till mångkulturalism. Individernas relationer till 

den egna gruppen, till andra grupper och samhället i stort varierar. Även rättsapparaten och 

dess funktion inom olika länder varierar. Inom komparativ kriminologi brottas man 

fortfarande med hur stor vikt man skall lägga på kontextuella faktorer samt hur objektiva 

jämförelser man kan genomföra. Dock delar många komparativa forskare tanken på att 

kombinera ett positivistiskt och relativistiskt förhållningssätt med varandra. Det ena skall inte 

utesluta det andra (Ibid 2005, s. 83-84). Är det någon skillnad på exempelvis hur allvarligt 

stöldbrott klassas i Sverige jämfört med England? Finns det någon specifik kategori av 

http://www.bra.se/go/297
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stöldbrott vars allvarlighetsgrad varierar mellan respektive land? Det är alltså svårt, kanske till 

och med omöjligt, att utesluta kontextuella faktorer inom komparativ kriminologi. 

 Dock är definitionen av komparativ studie rätt diffus inom kriminologin. Ibland har den 

använts som synonym till all forskning och ibland har den använts till ett flertal olika typer av 

jämförande studier, exempelvis skillnader mellan ålder och kön (Westfelt 2001, s. 23). 

Bryman (2002, s. 69) använder begreppen jämförande och komparativ design synonymt. Man 

tillämpar mer eller mindre identiska metoder för att studera två eller flera kontrasterande fall. 

Studien inkluderar även en jämförelselogik, vilken fungerar som ett redskap för att få en 

förståelse för en viss social företeelse. För genomförandet av en komparativ design krävs det 

minst två fall (exempelvis länder, polisstationer, organisationer etc) och insamlandet av data 

sker vanligtvis med hjälp av en tvärsnittsdesign. 

  

I kategorin stöldbrott inkluderas en stor mängd olika typer av brott. Många av dessa 

underkategorier beräknas olika, beroende på hur ländernas kriminalstatistik, polisarbete och 

rättsväsende ser ut. Man bör ta särskilt hänsyn till två viktiga faktorer vid komparativ 

forskning, vilken baseras på offentlig kriminalstatistik. The continuity problem handlar om 

svårigheter, vilka uppkommer vid jämförelsen av statistik över tid, t ex. förändringar rörande 

beräkning och klassifikation av statistik, lagförändringar samt hur ”verkligheten” ser ut 

(tillfällesstruktur, upptäcktsrisk, anmälningsbenägenhet etc.). The congruity problem syftar på 

problematiken som uppkommer vid jämförandet av statistiken mellan olika länder. Man bör 

känna till att faktorer som påverkar jämförbarheten, exempelvis rättsväsendets funktion samt 

statistiska och kulturella definitioner av brottslighet i ett visst land (Westfelt & Estrada 2005, 

s. 22-23).  

 

5.3 Validitet och reliabilitet. 

 Begreppet validitet handlar om följande frågeställning: Mäter studien det som den avser att 

mäta? (Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 119). Om syftet är att jämföra brottstrender i Sverige 

respektive England skall man se till att studien gör just detta och inte ändrar inriktning för att 

jämföra någonting helt annat. Om det sistnämnda sker resulterar det i att studien har en låg 

validitet. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig studie är, dvs om resultaten från en studie blir 

likartad om den genomförs igen eller om resultaten påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga 

faktorer (Bryman 2002, s. 43). Inom komparativa studier uppkommer ofta problem, då 

resultaten påverkas mer eller mindre av kulturella och nationella kontexter. Detta gör det i sin 

tur svårare att göra tillförlitliga jämförelser samt generaliseringar (Ibid, s. 70). Följande 
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undersökning bygger på offentlig kriminalstatistik, dvs kvantitativt datamaterial, vilket gör att 

materialet i sig inte är av ”rörlig” karaktär. Antalet registrerade lagföringar per år är därmed 

konstant. Skulle studien göras om på nytt skulle kurvan för respektive stöldbrottstyp se 

likadan ut. Betydelsen av reliabilitet och validitet bör därför huvudsakligen riktas mot 

analysen av datamaterialet, snarare än materialet i sig. Komparativa studier är, som tidigare 

nämndes, inte helt problemfria. 

 

5.4 Definitioner och klassifikationer  

Definitioner av brottslighet kan vara avgörande faktorer vid komparativ forskning. Vad är 

brottslighet? Hur definieras olika typer av brott i olika länder? Eller kan det vara så att 

somliga brottstyper inte existerar överhuvudtaget i de berörda länderna? Dessa frågor är 

viktiga att reflektera över när man vill jämföra brottsligheten i två eller flera länder, då varje 

land har sitt egen sätt att handskas med klassifikationer, statistik och lagföringar. Återkoppla 

till the congruity problem och the continuity problem vilka beskrevs tidigare (Westfelt & 

Estrada 2005, s. 22-23). Dock skiljer sig inte västeuropeiska länder åt nämnvärt mycket när 

det kommer till definitionen, dvs. innebörden, av traditionella brott (Westfelt 2001, s. 26). 

Samtliga stöldbrott, vilka ingår i den här studien, är exempel på traditionella brott. Inbrott 

uppges vara den kategorin stöldbrott som är enklast att jämföra internationellt, då definitionen 

är mycket likartad i stort sätt alla länder inom såväl offentlig kriminalstatistik som 

brottsofferundersökningar (Tseloni, Wittebrood, Farrell & Pease 2004, s. 70). 

Fordonsrelaterade stölder beräknas ha ett lågt mörkertal. De allra flesta väljer att anmäla 

stölderna till polisen för att kunna få ersättning av försäkringsbolagen (Brå 2008, s. 193). 

Denna typ av stöldbrott är vanligen förekommande i storstäder oavsett vilket land man bor i 

(Dolmén 2001, s. 21-22). Både i Sverige och England registreras inte endast fullbordade 

stöldbrott, utan även försök till stöldbrott. Studerar man tabellerna över antalet anmälda 

stöldbrott upptäcker man att klassifikationen av respektive typ av stöldbrott registreras på 

nästan identiskt vis.  Mindre skillnader går givetvis att finna, dock inte något som påverkar 

studiens resultat i någon större utsträckning. I en studie om brottsnivåer skulle man däremot 

möjligtvis behöva ta hänsyn till dessa, men då följande undersökning bygger på en analys av 

trender och då är inte dessa skillnader något att lägga någon större vikt vid. Skillnaden i den 

officiella kriminalstatistiken från Home Office respektive Brå som används i denna studie är 

att klassificeringen av olika stöldbrottstyper av Home Office är mer generell. Den svenska 

statistiken från Brå är mer specifik. Kategorierna är alltså mer övergripande hos Home Office. 
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”Tillgrepp av fordon” samt ”tillgrepp ur och från fordon” har i denna studie slagits ihop till en 

gemensam kategori ”fordonsrelaterade stölder”. Motsvarande kategorier finns även inom den 

brittiska statistiken, vilka också har slagits ihop till en gemensam kategori. ”Totalt antal 

inbrottsstölder” finns i både Sverige och England som en enskild kategori, ”Butiksstöld” 

likaså. Samtliga kategorier finnes i Bilagan. 

 

5.5 Problematisering av det insamlade datamaterialet 

Ett överhängande problem när det kommer till att arbeta med sekundärdata (i detta fall 

offentlig kriminalstatistik) från olika länder är att säkerställa i vilken utsträckning den är 

jämförbar med varandra. Kategorisering och datainsamlingsmetoder kan skilja sig ifrån 

varandra (Bryman 2002, s. 70). Varje land har sina egna principer för registrering av brott 

samt vilka brott som redovisas. I somliga länder registreras endast de allra grövsta brotten, 

medan andra länder (t ex. Sverige) registrerar i princip alla brott. Seriebrott, dvs. flera brott av 

samma typ mot ett och samma offer, beräknas i flera länder som ett enda brott. I Sverige 

beräknas varje enskild brottshändelse. En annan skillnad är principerna för när brott redovisas 

i statistiken. I Sverige omfattas varje händelse som anmälts som brott av statistiken, oavsett 

om det senare i utredning visar sig vara ett brott eller inte. I många andra länder sker en 

utredning av varje anmält brott innan de omfattas av statistiken. Med dessa svårigheter i 

åtanke är det i princip omöjligt att jämföra nivåer av brott i olika länder med hjälp av den 

officiella kriminalstatistiken. För enklare jämförelser av brottsutvecklingen över tid räcker det 

med att känna till de mest betydelsefulla faktorerna. Då är detaljerade analyser av alla faktorer 

i de berörda länderna inte lika viktiga (Brå 2006:1, s. 90-91). Offentlig kriminalstatistik 

lämpar sig dock bättre när man vill studera centrala trender i brottsutvecklingen (Westfelt & 

Estrada 2005, s. 27). Eftersom syftet och intresset i denna studie enbart lägger vikt vid just 

centrala trender i brottsutvecklingen kan valet av enbart den officiella kriminalstatistiken vara 

tillräcklig. För att inte enbart stirra blint på offentlig kriminalstatistik kommer analysen att 

kompletteras med resultat från brottsofferundersökningar. 

 

 Redovisning av datamaterialet beräknat på hela befolkningsmängden kan vara problematiskt, 

då komparativa studier ofta redovisas per 100 000 invånare. Med studiens syfte i åtanke är 

detta inte nödvändigt, då intresset för brottnivåer inte är väsentligt. Dock redovisas antalet 

anmälda stöldbrott i siffror, men detta för att sätta ett perspektiv på i vilken utsträckning 

respektive typ av brott varierar över tid. Invånarantalet i Sverige är mycket längre än i 
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England, vilket gör att England också har ett högre antal brott. Det är därför lämpligt att 

redovisa länderna i separata diagram för att lyfta fokus från nivåerna till trenderna. 

 National Recording Crime Standard (NRCS) introducerades i England och Wales år 2002/03, 

vilket resulterade i en liten ökning i brottsfrekvenserna (Kershaw, Nicholas & Walker 2008, s. 

91). 

 

6. Resultat 

 Diagrammen i detta avsnitt redovisar stöldbrottsutvecklingen i Sverige samt England och 

Wales mellan åren 1975-2010. Varje kategori av stöldbrott i respektive land redovisas sida 

vid sida i separata diagram, då man lättare kan jämföra utvecklingen mellan länderna. Den 

totala stöldbrottsligheten redovisas i enbart antalet anmälda stöldbrott i texten under 

diagrammen. Kategorierna inbrottsstölder, fordonsrelaterade stölder och butiksstölder 

innehåller även den procentuella andelen som respektive kategori utgör av den totala 

stöldbrottsligheten. Detta för att få ett perspektiv på hur omfattande respektive stöldbrottstyp 

är och kommer senare att användas i analysen. 

 

6.1 Utvecklingen av den totala stöldbrottsligheten 

 

Figur 1.1: Vänster: Totalt antal anmälda stöldbrott (exkl. 

rån) i Sverige under åren 1975-2010 (Källa: Brå). Höger: 

Totalt antal anmälda stöldbrott (exkl. rån) i England och 

Wales under åren 1975-2010 (Källa: Home Office). 

 

  
 

Sverige 

Antalet anmälda stöldbrott följer en stabil utveckling med omkring 500 000-550 000 brott per 

år fram till omkring 1980-talets senare hälft, då en något kraftigare ökning kan noteras. Åren 

1990-1993 ligger antalet anmälda stöldbrott i landet på över 700 000 brott per år. Från mitten 
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av 1990-talet har utvecklingen tydligt minskat fram till 2010. Kategorin totala antalet 

stöldbrott inkluderar alla typer av stöld- och häleribrott exklusive rån.  

 

England 

År 1975 registrerades cirka 1 800 000 stöldbrott i landet. Därefter har den generella 

utvecklingen haft en relativt jämn och långsam uppåtgående trend fram till 1990-talets början, 

då ökningen blev markant. Under toppåren 1992 och 1993 registrerades över 4 miljoner 

stöldbrott. Från 1990-talets andra hälft fram till 2010 kan en markant minskande trend 

noteras. År 2009/10 registrerades drygt 2 miljoner stöldbrott, vilket är en halvering från 

toppåren.  

 

Diagrammet ovan visar på att England har haft en tydligare variation än Sverige vad gäller 

den generella stöldbrottsutvecklingen. Åren 1990-1993 står för de högsta siffrorna i båda 

länderna. Från omkring mitten av 1990-talet har stöldbrotten minskat i båda länderna, men 

minskningen är klart tydligare i England. 

 

6.2 Utvecklingen av inbrottsstölder 

 

Figur 1.2: Vänster: Totalt antal anmälda inbrottsstölder i Sverige mellan åren 

1975-2010 (Källa: Brå). Höger: Totalt antal anmälda inbrottsstölder i England 

och Wales mellan åren 1975-2010 (Källa: Home Office). 

 

     
 

Sverige 

 År 1975 anmäldes cirka 130 000 inbrottsstölder i Sverige. Mellan åren 1990-1993 befann sig 

utvecklingen stabilt mellan 150 000-159 000 registrerade inbrottsstölder. Från omkring år 
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1994 fram till 2010 har utvecklingen gått långsamt neråt. År 2010 låg antalet registrerade 

inbrott på 92 500, vilket är en minskning sedan början av 1990-talet.  

 

År 1975 utgjorde inbrottsstölderna cirka 28 procent av det totala antalet anmälda stöldbrott i 

Sverige. Mellan åren 1990-1993 runt 21-22 procent. År 2010 utgjorde inbrottsstölderna cirka 

18 procent av samtliga anmälda stöldbrott. 

 

England 

 År 1975 anmäldes lite drygt 500 000 inbrottsstölder i England för att därefter inta en stabil 

ökning fram till 1986. Mellan åren 1987-1989 minskade antalet något för att åren efter 1990 

börja öka markant. År 1993 står för det högsta antalet inbrottsstölder (cirka 1 370 000). Från 

år 1997 fram till år 2008/09 har inbrottsstölderna minskat successivt. 2008/09 registrerades 

runt 500 500 stölder och ligger åter på samma nivå antalsmässigt som under den senare 

hälften av 1970-talet.  

 

År 1975 utgjorde inbrottsstölderna cirka 29 procent av det totala antalet anmälda stöldbrott i 

England. Under toppåret 1993 hade den procentuella andelen ökat till cirka 33 procent. År 

2008/09 utgjorde inbrottsstölderna cirka 26 procent av samtliga anmälda stöldbrott. 

 

Inbrottsstölderna i England visar på en mycket större variation än Sverige, både vad gäller 

ökning och minskning, under den aktuella tidsperioden. Utvecklingen för Sverige har varit i 

stort sätt stabil fram till mitten av 1990-talet för att därefter börja minska. England visar på en 

kraftig ökning fram till mitten av 1990-talet och en kraftig minskning från seklets mitt fram 

till idag. 
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6.3 Utvecklingen av fordonsrelaterade stölder 

 

Figur 1.3: Vänster: Totalt antal anmälda fordonsrelaterade stölder i Sverige 

mellan åren 1975-2010 (Källa: Brå). Höger: Totalt antal fordonsrelaterade 

stölder i England & Wales under åren 1975-2010 (Källa: Home Office). 

 

  

 

Sverige  

Kategorin fordonsrelaterade stölder innefattar både tillgrepp av fordon och stöld ur och från 

fordon. Från år 1975 till omkring 1980-talets senare hälft har de fordonsrelaterade stölderna 

antalsmässigt legat runt 200 000-250 000 stölder per år, för att därefter öka något. En 

minskning ägde rum åren från 1997 och stölderna är idag lägre än under 1970-talet. År 2010 

registrerades lite drygt 170 000 fordonsrelaterade stölder, vilket är det lägsta antalet i den 

aktuella tidsserien. 

 

Kategorin fordonsrelaterade stölder utgjorde cirka 47 procent av det totala antalet anmälda 

stöldbrott i Sverige år 1975. År 2010 utgjorde den aktuella stöldbrottskategorin endast 33 

procent av samtliga anmälda stöldbrott. 

 

England 

 År 1975 registrerades drygt 500 000 fordonsrelaterade brott och har därefter ökat med 

omkring 100 000 brott per år fram till början av 1990-talet. De två högsta antalen anmälda 

brott i det aktuella tidsspannet registrerades år 1992 och 1993 med cirka 1 550 000 brott för 

båda åren. Under andra halvan av 1990-talet börjar de fordonsrelaterade stölderna minska. 

Åren 2009/10 registrerades 500 000 stölder, vilket ligger i nivå med den senare hälften av 

1970-talet.  
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År 1975 utgjorde fordonsrelaterade stölder cirka 28 procent av samtliga anmälda stöldbrott i 

England för att under toppåren 1992-1993 ligga runt 37 procent. År 2009/10 var cirka 24 

procent av det totala antalet stöldbrott fordonsrelaterade stölder. 

 

Utvecklingen av fordonsrelaterade stölder i Sverige har varit stabilare för Sverige än för 

England. Minskningen av stölderna började synas tidigare för England, dvs. från omkring 

1994. Den minskande trenden för Sverige ägde rum några år senare, dvs. från omkring 1997. 

 

6.4 Utvecklingen av butiksstölder 

 

Figur 1.4: Vänster: Totalt antal anmälda butiksstölder i Sverige mellan 

åren 1975-2010 (Källa: Brå). Höger: Totalt antal butiksstölder i England 

och Wales under åren 1975-2010 (Källa: Home Office).  
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Antalet anmälda butiksstölder år 1975 var cirka 27 000, vilket är det lägsta antalet i det 

aktuella tidsspannet. Åren därefter kan en markant ökning noteras fram till år 1986, för att 

åren därefter avmattas samt till och med minska något. Utvecklingen av butiksstölder har 

sedan andra hälften av 1980-talet fram till år 2009 karaktäriserats av ett tydligt upp- och 

nergående mönster. År 2009 registrerades 70 000 butiksstölder. Denna brottstyp har en 

annorlunda utveckling jämfört med samtliga andra brottstyper som presenteras i denna studie. 

 

År 1975 utgjorde kategorin butiksstölder cirka 6 procent av det totala antalet anmälda 

stöldbrott i Sverige. År 2009 låg andelen på cirka 13 procent. 
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England 

År 1975 registrerades cirka 175 500 butiksstölder, vilket är det lägsta antalet i den aktuella 

tidsserien. Utvecklingen har haft en relativt stabil ökning fram till mitten av 1980-talet för att 

därefter åter minska under ett par år. Från 1990-talets början fram till våra dagar har 

utvecklingen av butiksstölderna haft en svag minskning fram till idag. År 2009/10 anmäldes 

cirka 310 000 butiksstölder i landet. 

 

År 1975 utgjorde butiksstölderna cirka 10 procent av det totala antalet anmälda stöldbrott i 

England. År 2009/10 låg andelen på runt 15 procent. 

 

Butiksstöldernas utveckling i Sverige visar på något större variation än England i den aktuella 

tidsserien. Utvecklingen visar på en svag ökning för båda länderna, men de årliga 

variationerna för Sverige är tydligare. 

 

6.5 Kort sammanfattning av resultatet 

 Det totala antalet stöldbrott (figur 1.1) i Sverige och England visar på en likartad trend i båda 

länderna. England har en något större variation än Sverige, men den generella trenden kan 

noteras tydligt. Omkring år 1990 till 1993 låg stöldbrottsligheten högst i båda länderna, för att 

därefter falla något och stabilisera sig. 

 Inbrottsstöldernas utveckling ser lite annorlunda ut. Studerar man utvecklingen för Sverige i 

jämförelse med England (figur 1.2) ser man att kurvan för Sverige är nästan konstant medan 

kurvan för England visar på ett tydligt S-mönster. Dock står åren vid 1990-talets början för de 

högsta antalen inbrottsstölder för båda länderna, även om den för Englands del är klart mer 

markant.  

 De fordonsrelaterade stölderna visar även på en likartad trend för både Sverige och England 

(figur 1.3), även om den för England är tydligare. 1990-talets början står återigen för 

toppåren, i synnerhet för England. Gemensamt för länderna är utvecklingen från omkring år 

1995 fram till 2010: Både Sverige och England ligger antalsmässigt på samma nivå som på 

1970-talet. 

 Butiksstölderna karaktäriseras av en liknande ostabil utveckling för både Sverige och 

England (figur 1.4). Sverige visar en tydlig ökning fram till mitten av 1980-talet för att 

därefter stabilisera sig på en hög nivå med enbart årliga variationer. Utvecklingen för båda 

länderna visar på varken på några bestående upp- eller nergångar. 
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7. Analys 

 I detta kapitel sker en analys av studiens resultat. Analysen är uppdelad efter de 

stöldbrottstyper vilka omfattas av undersökningen (inbrott, fordonsrelaterade stölder samt 

butiksstölder) och diskuteras separat. Först genomförs en analys av den generella 

stöldbrottsligheten. Utvecklingen kommer att analyseras utifrån förändringar i 

tillfällesstrukturen. 

 

7.1 Den generella stöldbrottsutvecklingen 

 Gemensamt kännetecken för nästan alla moderna samhällen, inklusive Sverige och England, 

är att stöldbrottslighetens utveckling följer nästan samma mönster som för den totala 

brottligheten (samtliga brott). Detta beror på att majoriteten av samtliga brott utgörs av just 

stöldbrott (Westfelt 2001, s. 62).  

 Berlinmurens fall år 1989 bidrog nya tillfällen att expandera en illegal marknad för stöldgods 

i Öst- och Centraleuropa, vilket även påverkade de flesta Västeuropeiska länder. Detta bidrog 

till ett gyllene tillfälle att transportera stulna objekt mellan EU:s gränser. Konsekvensen blev 

en ökning i antalet tillgreppsbrott under 1990-talets början. Den minskande trenden sedan 

andra hälften av samma decennium kan vara ett resultat av stora satsningar på bekämpning av 

den internationella brottsligheten, Europeiska unionens expansion, en god socioekonomisk 

utveckling för i stort sätt alla EU: s länder samt en omfattande ökning av den privata 

säkerheten i Västeuropa (Aebi 2010, s. 266). Dessa strukturella faktorer verkar alltså även ha 

kunnat påverka både Sveriges och Englands stöldbrottsutveckling under 1990-talet – framför 

allt under decenniet tidigare hälft. 

Konsekvenser rörande EU:s centrala utveckling och förändring, vilka presenterades i Aebis 

(2010) studie, ger en mer tillförlitligt förklaring till stöldbrottstrenderna. Man skulle kunna 

anta att EU:s ökade inflytande över EU-länderna (inkluderat Sverige och England) speglar sig 

även i de enskilda ländernas brottslighet. Aebis studie är givetvis endast en hypotes och 

saknar empiriska bevis för att kunna bekräftas. 

 

7.2 Inbrott 

 Inbrott i bostäder uppges även vara en stöldbrottskategori med hög anmälningsbenägenhet. 

74 procent av alla bostadsinbrott i Sverige kom till polisens kännedom år 2006, något som 

även Nationella Trygghetsundersökningen (NTU) bekräftar. Hemförsäkringssystemet kan 

vara en möjlig förklaring till varför många väljer att anmäla. Försäkringsbolagen kräver 
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nämligen en polisanmälan innan man kan få ersättning (Brå 2008, s. 210). Statistiken över 

anmälda bostadsinbrott visar därmed rätt tydligt hur den faktiska brottsligheten ser ut. 

Anmälningsbenägenheten är hög och mörkertalet, dvs. den dolda brottsligheten, är låg. 

Brittish Crime Survey (förkortat BCS, den brittiska motsvarigheten till NTU) från 2007/08 

visar att 64 procent av alla bostadsinbrott i England anmälts till polisen. Anmälningarna är 

högre vid inbrott där saker av värde har stulits (Kershaw, Nicholas & Walker 2008, s. 91). 

 Såväl polisanmälda inbrott som offerundersökningar i England visar på att inbrottsstölderna 

karaktäriserats av en minskande trend sedan toppåren under mitten av 1990-talet (Kershaw, 

Nicholas & Walker 2008, s. 91). Detta kan tydligt noteras i diagrammet ”Inbrottsstöld – 

England & Wales”, där kurvan stadigt pekar nedåt från och med 1990-talets andra hälft. 

 Enligt Brå (2008, s. 214) har minskningen av bostadsinbrotten i Sverige sedan mitten av 

1990-talet avstannat, något som inte kan noteras i diagrammet i denna studie. En möjlig 

förklaring till det sistnämnda är att kategorin inbrottsstöld innefattar även andra typer av 

inbrott (inbrott i skolor, föreningslokaler, butiker, restauranger, fritidshus, hotell och andra 

anläggningar. För fullständig beteckning över samliga kategorier: se Bilaga). Sverige ligger 

enligt den internationella brottsofferundersökningen (ICVS) från 1989-2000 på en låg nivå 

vad gäller inbrott i förhållande till flertalet andra europeiska länder. England ligger på en 

högre nivå än genomsnittet (Brå 2008, s. 456). Brottsofferundersökningar visar alltså att 

England har ett högt antal bostadsinbrott i jämförelse med Sverige och många andra 

västeuropeiska länder. Ju högre frekvens av stölder, desto fler skyddsåtgärder vidtas, t ex. 

vakthund, säkerhetslås/dörr, inbrottslarm, grannsamverkan, säkerhetsvakt etc. Övervakning i 

form av grannsamverkan är betydligt vanligare i England än i Sverige (Dolmén 2001, s. 27-

26). Detta kan vara faktorer som påverkar tillfällesstrukturen för förövare och på så vis 

resulterar i ett minskat antal inbrottsstölder. Rutinerade förövare planerar ofta stölden i förväg 

och lägger säkerligen stor vikt vid upptäcksrisken. Ett bostadsområde med en tydlig skyltning 

om grannsamverkan kan verka avskräckande och därmed fungera som en allmänpreventiv 

metod. Även enskilda hushåll där skyltning om inbrottslarm samt vakthund kan ur förövarnas 

perspektiv vara motbjudande. För att återgå till Aebis (2010) studie om brottslighetens 

utveckling i Västeuropa har den privata säkerhetens expansion i hushåll kan ha påverkat 

inbrottsstölderna sedan 1990-talets andra hälft. Den allmänna medvetenheten om stöldrisken 

har fått allt fler att tillgodose sina hem med säkerhetsåtgärder. Mellan åren 1988 och 2007 har 

de västereuropeiska hushållens satsning på dessa ökat konstant enligt ICVS (Ibid. 2010, s. 

267). 
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 Sammanfattningsvis står alltså 1990-talets början för de högsta siffrorna för både Sverige och 

England för att därefter minska (för England) och avstanna (för Sverige). England har satsat 

stora resurser på brottspreventiva åtgärder, både elektronisk och social säkerhet, för att 

bekämpa det höga antalet inbrott i landet. Enligt Dolmén (2001, s. 40) visar den 

internationella brottsofferundersökningen (ICVS) att svenskar känner sig relativt trygga i sitt 

bostadsområde i jämförelse med än engelsmännen.  

 Det totala antalet anmälda stöldbrott i England som utgörs av inbrottsstölder varit 

procentuellt cirka 10 procent högre än i Sverige under större delen av perioden 1975-2010. 

Andelen för England har rört sig runt 30 procent medan andelen för Sverige har legat runt 20 

procent. Även under de senaste åren har, dvs. slutet av 2000-talet, utgör inbrottsstölder en 

större del av det totala antalet anmälda stöldbrott i England än i Sverige.  

 

7.3 Fordonsrelaterade stölder 

Anmälningsbenägenheten för fordonstillgrepp skiljer sig inte nämnvärt mellan länderna i 

Västeuropa enligt brottsofferundersökningar. När det kommer till risken att utsättas för 

bilstöld är urbaninseringsgraden en betydande faktor. Ju större stad man lever i, desto större är 

risken att utsättas för stöld (detta gäller även brott generellt). Risken för att utsättas för 

fordonstillgrepp är avsevärt mycket högre i storstadsområden än i mindre orter. Vilket land 

man bor i är inte av lika stor betydelse (Dolmén 2001, s. 21-22).  

 Antalet tillgrepp av fordon samt stölder ur och från motordrivet fordon i Sverige har minskat 

markant under 2000-talet. Från år 2002 fram till 2007 minskade antalet biltillgrepp med i 

genomsnitt 12 procent per år och stölderna ur och från fordon med 8 procent per år. En 

förklaring till denna minskande trend är kravet från EU att alla nytillverkade bilar ska ha 

immobilisers, dvs. elektroniska stöldskydd. Denna skyddsmekanism kräver kunskap och 

hjälpmedel, vilket få gärningspersoner verkar ha tillgång till. En stor andel av biltillgreppen 

rör därför äldre bilar utan immobilisers (Brå 2008, s. 196-198).  

 Trenden för fordonsrelaterade stölder i England och Wales liknar den i Sverige. Landet hade 

stora problem med det höga antalet tillgrepp under 1990-talets början. År 1991 beräknades de 

fordonsrelaterade stölderna stå för över 28 procent av samtliga stölder. Brittiska Home Office 

betraktade detta allvarligt och började informera medborgarna om risker och diverse 

säkerhetsåtgärder att vidta. ”The Car Theft Index” rapporterar årligen i vilken utsträckning 

olika bilmodeller stjäls i landet samt hur stölderna förhåller sig till antalet registrerade bilar. 

På så vis har man kunnat kartlägga fordonstillgreppens karaktär och omfång (Houghton 1992, 

s. 1).  
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 Utvecklingen har alltså sedan 1990-talets andra hälft karaktäriserats av en minskande trend, 

för att under 2000-talet minska ytterligare. EU-kravet på immobilisers och dess inverkan på 

fordonsrelaterade stölder kan noteras i både England och Sverige. Antalet immobilisers i 

England har från 1991 fram till 2006/07 tredubblats och antalet centrallås mer än fördubblats 

(Kershaw, Nicholas & Walker 2008, s. 115). 

 För att återkoppla till studien genomförd Witt, Clarke & Fielding (1999) fanns det ett tydligt 

samband mellan polisens närvaro och bilstölder. Tillfällesstrukturen verkar ha stor betydelse 

när det gäller denna kategori brott. Fler poliser som rör sig ute på fältet, vilka har uppsikt över 

vad som försiggår resulterar i ett längre antal bilstölder.  

 Hypotetiskt skulle man kunna anta att de spontana stölderna har minskat, då genomförandet 

kräver god planering och lämpliga redskap. Äldre bilar själs förvisso i högre grad, men nyare 

modeller är mer värdefulla och lockande objekt. Avancera stöldskydd till trots är, som tidigare 

nämndes, förövarna snabba på att anpassa sig till den teknologiska utvecklingen. Det finns 

kriminella ligor, vilka är specialiserade på den här typen av stölder. Tremblay, Clermont & 

Cusson (1994) skiljer på två olika typer av förövare: Jockeys och Joyriders. Jockeys är tjuvar 

specialiserade på bilstölder och huvudmotivet till att stjäla bilar är för att kunna sälja dem 

vidare, i samband med så kallade beställningsjobb. (Ibid. 1994, s. 314). De så kallade 

Joyriders utgörs av amatörtjuvar (ofta ungdomar), vilka först och främst motiveras av 

tillfälliga ”kickar” av spänning eller för att tillgodose sig själva ett snabbt och smidigt 

transportmedel. I ett flertal fall dumpas fordonet och återfunnes vid ett senare tillfälle (Ibid. 

1994, s. 309). Det troligtvis är den senare kategorin av förövare som påverkas av immobilisers 

som infördes år 1998, medan den andra kategorin av professionella tjuvar anpassar sig till den 

nya teknologin. Antalet Joyriders och återfunna fordon tycks vara korrelerade med varandra 

(Ibid. 1994, s. 318). Man skulle utifrån detta kunna anta att de spontana amatörförövarna har 

minskat för att ersättas av mer professionella tjuvar och därmed kunnat orsaka en nedgång av 

det totala antalet fordonstillgrepp. Att stjäla en bil ”för nöjets skull” är definitivt svårare idag. 

Man kan här se att tillfällesstruktur är en lämplig teori att applicera. 

Antalet anmälda fordonsrelaterade stölder i Sverige utgjorde vid 1990-talets början cirka 

hälften (48-50%) av det totala antalet anmälda stöldbrott i hela landet, vilket framgick i 

resultatdelen. Motsvarande procentuella andel för England låg på cirka 37 procent. Enligt Brå 

(2008, s. 224) har Sverige, i jämförelse med andra europeiska länder, ett stort antal cyklar. 

Detta kan vara en tänkbar förklaring till varför den procentuella fördelningen skiljer sig åt 

mellan Sverige och England. 
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7.4 Butiksstölder 

Utvecklingen av butiksstölder över tid är intressant, då den inte tycks ha samma utveckling 

som de två tidigare stöldbrottstyperna. Inte heller liknar utvecklingen av butiksstölder den 

totala stöldbrottslighetens. Detta gäller för både Sverige och England. Hur kan detta förstås? 

Antalet anmälda butiksstölder i Sverige har under 2000-talet ökat med omkring 11 procent. 

Utvecklingen sammantaget de senaste tjugo åren har varierat periodvis. Butiksstölder räknas 

ofta som snatterier, eftersom tillgreppen omfattar låga belopp. Denna typ av stöldbrottslighet 

ligger antalsmässigt på en hög nivå, vilket är ett problem för både handeln och samhället i 

övrigt. Stora mängder resurser investeras i brottsförebyggande åtgärder när det kommer till 

denna brottskategori. Stöld och snatteri i butiker kräver ofta ett ingripande och det är endast 

de gärningspersoner som åker fast som anmäls till polisen. Mörkertalet beräknas därmed vara 

stort. Butiksstöldernas utgör procentmässigt en relativt liten del av den totala 

stöldbrottsligheten i jämförelse med inbrottsstölder och fordonsrelaterade stölder i både 

Sverige och England. Under större delen av perioden 1975-2010 har butiksstölderna i båda 

länderna stått för under 10 procent av alla polisanmälda stöldbrott. De senaste åren har denna 

andel stigit till 10-15 procent. Detta hänger sannolikt ihop med det höga mörkertalet. 

Förändringar i tillfällesstrukturen har en stor betydelse för butiksstölder. Handeln har 

genomgått stora förändringar under 1960- och 70-talen, då försäljningen över disk upphörde 

och ersattes av självbetjänande varuhus. Idag har många butiker självscanningssystem och 

snabbkassor, vilket kan underlätta för stöld (Brå 2008, s. 235-239). Ett antal brottspreventiva 

åtgärder har införts i butiker och varuhus för att minska stölder och snatterier. Dessa har som 

syfte att öka risken för att bli upptäckt samt försvåra genomförandet av brott. Huruvida denna 

typ av situationell brottsprevention fungerar enligt syftet är dock oklart, synnerhet för 

rutinerade brottslingar (Ibid, s. 245). Teknologiska hjälpmedel för effektiv övervakning av 

butiker och varuhus omfattar stora summor pengar, vilket kan vara en avgörande orsak till att 

mindre butiker inte har råd att införskaffa dessa resurser. En liten butik som saknar 

övervakningskameror och/eller väktare kan därmed ha svårigheter att upptäcka stölder och 

skilja stölderna från det övriga svinnet. 

 I vilken grad stölderna och snatterierna anmäls till polisen beror på följande tre faktorer: 

värdet på det tillgripna objektet, butikens rutiner för brottsanmälan och stöldernas omfattning. 

Dessa faktorer skiljer sig mycket mellan butiker, då rutinerna kan se tämligen olika ut. De 

stölder som begås av butikens egen personal, dvs internstölder, är ofta ännu svårare att 

upptäcka än kundstölder (Brå 2008, s. 237).  
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 Det är både svårt och osäkert att försöka mäta butiksstöldernas omfattning. Man brukar skatta 

stölderna i förhållande till svinnet inom den svenska handeln. Det är mycket svårt att skilja på 

brottsligt svinn och svinn som resultat av företagets rutiner kring hantering av ekonomi, 

kassahantering, förstörda varor etc. Då mätningarna ger en sådan osäker bild på den faktiska 

brottsligheten vad gäller butiksstölder används även observations- och 

självdeklarationsstudier som kompletterande källor (Ibid 2008, s. 237-238). 

 Övervakningen av butiker, varuhus och andra kommersiella lokaler är onekligen mer 

avancerade än någonsin och övervakningen har expanderat stort i hela Västeuropa (Aebi 

2010, s. 267). Varuhusen blir allt större och varorna allt fler till skillnad från efterkrigstidens 

små butiker. En stormarknad har fler varor, vilket innebär ett större svinn. Butiksytans storlek 

ger utrymme för hundratals handlande kunder samtidigt, vilket gör att tillfällighetsstrukturen 

för tjuvarna förändras. Detta kan tänkas resultera i att upptäcksrisken för stöld är mindre; att 

man lättare kan gömma sig i varuhusens stora lokaler och plocka på sig varor. 

Övervakningskameror kan visserligen fånga upp vad som sker, men för att anhålla någon 

krävs ett omedelbart ingripande. Ofta kan det vara försent att ingripa och gärningspersonerna 

hinner avlägsna sig. Även butikspersonalen och vakterna har svårt att hålla uppsikt över 

samtliga kunder som befinner sig i butiken. För att återkoppla till Farrington & Burrows 

(1993) studie om butiksstöldernas anmärkningsvärda minskning i England under perioden 

1985-1990 visar på att variationer i brottslighet är relaterade med såväl polisens och/eller 

rättsväsendet funktion som enskilda varuhus hantering av stöld och snatterier. Stölder, vilka 

upptäcks, men inte anmäls kommer således inte med i den officiella kriminalstatistiken. Man 

skall därför vara uppmärksam på markanta tillfälliga ökningar eller minskningar i den 

officiella kriminalstatistiken. 

 Sarneckis (2007, s. 360) hypotes om den ökade användningen av Internet kan vara en 

förklaring vad gäller förändringar i tillfällighetsstruktur. Handeln via Internet har ökat kraftigt 

under det senaste decenniet, vilket möjliggör för nedladdning av material samt handel av 

stöldgods. Det är enkelt att ladda ner material via Internet istället för att stjäla från butiker. 

Det är möjligt att en del av tillgreppsbrottsligheten, i synnerhet butiksstölderna, har flyttat till 

cybervärlden. Eftersom Internet ständigt expanderar och omfattar allt större utrymme i dagens 

västeuropiska samhällen är det relevant att inkludera dess betydelse när man studerar 

tillfällesstrukturen för tillgreppsbrott. Detta är givetvis endast spekulationer och talar inte om 

för oss varför butiksstölderna förhåller sig stabilt eller till och med ökar svagt. 

Sammanfattningsvis skiljer sig trenden för butiksstölderna mellan Sverige och England. 

Resultatet från denna studie visar på att utvecklingen för Sverige ökade markant fram till 
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1980-talets mitt för att därefter placera sig på en stabil – men hög – nivå. England i sin tur 

påvisar en vagare ökning och mindre årliga variationer. 

 

8. Diskussion 

Att tillfällesstrukturen har haft en central betydelse för stöldbrottslighetens utveckling sedan 

efterkrigstiden i samtliga västeuropeiska länder råder det ingen tvekan om. Tillgången på 

varor har blivit mer omfattande och brottstillfällen allt fler. Det har helt enkelt blivit fler varor 

i samhället att tillgripa, vilket med all sannolikhet har bidragit till att stöldbrottsligheten under 

perioden efter andra världskriget började öka. Framförallt utbudet av varor för 

privatkonsumtion har expanderat. Dock har stöldbrottsligheten, vilket inledningsvis nämndes, 

haft en minskande trend de senaste tio åren. Detta är inte unikt för Sverige eller England, utan 

så gott som samtliga västeuropeiska länder. England har haft problem med inbrottsstölder i 

större utsträckning än Sverige, vilket inneburit att England satsat mer på att bekämpa dem. De 

fordonsrelaterade stölderna hänger också tätt samman med tillfällesstrukturen i båda länderna. 

Den fallande trenden inom denna kategori kan delvis relateras till EU:s införande av 

elektroniska stöldskydd (immobilisers) i samtliga nytillverkade bilar från och med år 1998, 

vilket försvårade genomförandet av stölder (i synnerhet spontana sådana). Trenden visar 

således liknande mönster för både Sverige och England. Butiksstöldernas utveckling ser 

annorlunda ut än för de övriga kategorier, vilka ingick i denna studie. Denna kategori är den 

enda som visar på en större ostabilitet för Sverige. Det är sannolikt att stölder och snatterier i 

butiker är svårare att upptäcka, vilket också hänger ihop med tillfällesstruktur. Det höga 

mörkertalet gör att denna stöldbrottstyp är svårare att dra slutsatser om. Tillfällesstrukturen 

kan tyckas ha motsatt effekt för butiksstölder än för de två andra stöldtyperna. Stöldskydd i 

fordon och säkerhetsåtgärder i hushåll har, enligt denna undersökning, visat sig ha bidragit till 

en fallande trend för fordonstillgrepp samt inbrottsstölder. Tillfällen till brott är således färre. 

Butiksstölderna i sin tur verkar ha bidragit till fler tillfällen till brott, då man ser till butikernas 

storlek och övervakning.  

 

Cohen och Felsons teori tycks vara en lämplig teori att använda när man studerar 

stöldbrottslighetens utveckling. Vi kan mer eller mindre tydligt notera att förändringar i 

tillfällesstrukturen påverkar brottstrenderna över tid, i såväl Sverige som England. Teorin 

lämpar sig därmed vid komparativa studier, i synnerhet då ländernas tillfällesstruktur följt en 

likartad utveckling sedan efterkrigstiden. Härmed inte sagt att rutinaktivitetsteorin och 
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förändringar i tillfällesstruktur fungerar som en enhetlig förklaringsmodell till utvecklingen. 

Denna studie har så gott som helt uteslutit en rad sociologiska teorier, vilka säkerligen hade 

fördjupat analysen och bidragit med en rad alternativa förklaringar. Betydelsen av formell och 

informell social kontroll, ungdomsbrottslighet, segregering och narkotikamissbruk skall inte 

förkastas. Av intresse- och utrymmesskäl har dessa faktorer skalats bort, då studien enbart 

studerar tillfällesstrukturens inverkan på stöldbrottslighetens utveckling.  

 

Denna studie undersökte kategorierna inbrottsstölder och fordonsrelaterade stölder. Dessa kan 

ha varit en aning för övergripande. Inbrottsstöld innefattar inte enbart bostadsinbrott, utan 

även inbrott i andra typer av lokaler. Kategorin fordonsrelaterade stölder innefattar även andra 

typer av fordon än enbart bilar, även om det är bilstölderna som utgör den dominerande delen 

av de fordonsrelaterade stölderna. Det hade kanske varit lämpligare att enbart studera 

bilstölder och bostadsinbrott. De något för övergripande kategorierna till trots kunde studien 

ändå genomföras och analyseras utan att någon större problematik uppstod.  

 

Sammanfattningsvis är det svårt att enbart genom den officiella kriminalstatistiken dra den 

slutgiltiga slutsatsen om att generella stöldbrottsligheten har minskat i Sverige och England 

under det senaste decenniet, även om den bitvis får stöd av brottsofferundersökningar. Denna 

studie tycks åtminstone peka på följande: stöldbrottsligheten i Sverige respektive England 

visar tydligt på att i synnerhet fordonsrelaterade stölder och inbrottsstölder har minskat de 

senaste tio åren. Den mediala bilden, vilken nämndes i studiens inledning, om att 

stöldbrottsligheten ofta målas upp som grövre och ständigt ökande kan nog härmed förkastas. 

Även om offentlig kriminalstatistik som enda datakälla innebär svårigheter att få en rättvis 

bild av brottslighetens utveckling, så visar denna studie att det inte är omöjligt att studera 

generella trender. Dock hade det varit bättre att ge större utrymme åt 

brottsofferundersökningar, även om studien sammanlänkade en del resultat från sådana som 

komplement till den officiella statistiken. Kanske kan studien därför betraktas lite som en 

pilotstudie. 

 

8.1 Framtida forskning 

Det finns i dagens läge en hel del forskning kring brottsutvecklingen, såväl nationell som 

internationell. Offentlig kriminalstatistik och brottsofferundersökningar tycks vara de 

vanligaste källorna inom komparativa studier. Vi har sett att dessa ger en god bild av hur 

brottsligheten förhåller sig. Forskning om stöldbrottslighet generellt samt de vanligaste 
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stöldbrotten, vilka även undersöktes i denna studie, brukar vara de vanligaste typerna inom 

forskningen. Det skulle vara intressant att titta närmare på exempelvis fickstölder och 

snatterier, vilka vanligtvis ingår i mer övergripande kategorier. Hur ser utvecklingen ut när det 

gäller sistnämnda kategorier? Har de liknande utveckling som inbrott, tillgrepp av fordon och 

butiksstölder? Och sist men inte minst; om utvecklingen är av internationell karaktär. Det 

skulle vara intressant att plocka ut de mindre och mer specifika stölderna ur de mer 

övergripande huvudkategorierna.  

 

 Elektronikens utveckling under bara det senaste decenniet har gått framåt. Majoriteten av 

befolkningen, i synnerhet i de industrialiserade länderna, äger elektroniska apparater 

(mobiltelefoner, bärbara datorer, surfplattor etc.). Vi bär elektroniken med oss i klart större 

utsträckning än tidigare. Man skulle rent spontant kunna tänka sig att detta skulle kunna bidra 

till exempelvis en ökning i fickstölder. Jag tycker att studier om de mer specifika typerna av 

stöldbrott är svåra, i vissa fall även omöjliga, att finna. Jag har även rent hypotetiskt 

analyserat kring Internets roll i fråga om butiksstölder. Här finns, enligt mig, ett område för 

framtida forskning. Kanske skulle man med hjälp av självdeklarationsundersökningar få ett 

hum om i vilken utsträckning exempelvis nedladdning av material förekommer? 

På senare tid förekommer studier om transnationalismen betydelse för kriminaliteten. Min 

hypotes är att den ökande internationaliseringen i dagens samhälle går i raskare takt än vad 

forskningen hinner med att undersöka. Samtidigt har den Europeiska unionen expanderat 

under de senaste två decennierna. EU:s inflytande och kontroll över samtliga av unionens 

länder har ökat. Fortsatt forskning om i vilken grad EU:s funktion påverkar centrala 

brottstrender, både inom unionen och utanför dess gränser, skulle kunna vara ett förslag för 

framtida studier. 
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Bilagor 

 

Samtliga typer av stöldbrott inkluderade i kategorin ”Stöldbrott (TOTALT) – Sverige” 

(Källa: Brottsförebyggande rådet, Brå) 

 

Stöld, tillgrepp av fordon, Stöld ur och från fordon, Inbrottsstöld, Stöld och snatteri, Stöld av 

skjutvapen, ammunition och sprängämnen, Övriga stöldbrott (kap 8), Häleribrott 

 

Samtliga typer av stöldbrott inkluderade i kategorin ”Stöldbrott (TOTALT) – England 

& Wales” (Källa: Home Office) 

 

Total burglary, Total theft and handling stolen goods 

 

Ovanstående kategorier motsvarar de svenska, men är i statistiken från Home Office färdigt 

sammanslagna. 

 

Figur 1.1: Totalt antal anmälda stöldbrott i Sverige respektive England och Wales 

mellan 1975-2010 (Brå och Home Office). 

År Stöldbrott (TOTALT) - Sverige År Stöldbrott (TOTALT) - England & Wales 

1975 473 430 1975 1 783 103 

1976 511 182 1976 1 795 720 

1977 528 892 1977 1 487 549 

1978 501 020 1978 2 001 362 

1979 493 911 1979 1 960 180 

1980 520 487 1980 2 007 506 

1981 516 489 1981 2 321 532 

1982 549 262 1982 2 561 242 

1983 547 291 1983 2 514 265 

1984 578 551 1984 2 700 904 

1985 615 494 1985 2 750 766 

1986 675 705 1986 2 935 493 

1987 658 157 1987 2 952 109 

1988 651 363 1988 2 749 066 

1989 693 101 1989 2 838 690 

1990 743 672 1990 3 381 222 

1991 737 076 1991 3 980 583 

1992 737 018 1992 4 206 912 

1993 702 633 1993 4 121 485 

1994 656 484 1994 3 821 290 

1995 687 554 1995 3 691 593 

1996 697 075 1996 3 548 529 

1997 738 830 1997 3 180 027 
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1998 721 080 1997'8 3 133 405 

1999 713 272 1998'9 (old rules) 3 078 596 

2000 700 273 1998'9 (new rules) 3 144 623 

2001 663 323 99/00 3 130 088 

2002 682 766 00'01 2 981 399 

2003 664 924 01'02 3 145 473 

2004 647 404 02'03 3 301 682 

2005 624 505 03'04 3 132 993 

2006 577 814 04'05 2 748 084 

2007 571 573 05'06 2 664 081 

2008 554 440 06'07 2 567 829 

2009 548 858 07'08 2 361 070 

2010 524 286 08'09 2 253 442 

  09'10 2 073 114 
 

 

Samtliga typer av stöldbrott vilka inkluderas i kategorin ”Inbrottsstöld – Sverige” 

(Källa: Brå) 

 

I bostad (lägenhet & villa), Radhus/villa, Lägenhet, I källare/vind, I fritidshus, I butik, 

varuhus, kommersiell utställningslokal, I skola, bibliotek, fritidshem m.m., Av kulturföremål i 

kyrka, museum, hembygdsgård o.d., I biograf/teater, samlings-, ungdomslokal, I kafé, 

konditori, restaurang, näringsställe, I läkar- eller tandläkarpraktik, sjukhus, I idrotts, bad, 

sportanläggning, I fabrik, lager, verkstad (ej bilverkstad), På byggplats, i bod (barack, vagn 

o.d.), I kontor, Inom hamnområde, I hotell, pensionat o.d., I apotek, apoteks- och 

läkemedelsförråd, I garage, bensinstation, bilverkstad, Inom militärförläggning, militärt 

förråd, I kiosk, automat, skyltskåp, I kassaskåp, I fartyg, farkost, Övrig inbrottsstöld. 

 

Samtliga typer av stöldbrott vilka inkluderas i kategorin ”Inbrottsstöld – England & 

Wales” (Källa: Home Office) 

 

Total Burglary: Sacrilege, Burglary, Burglary in a dwelling, Aggravated burglary in a 

dwelling, Burglary in a building other than a dwelling, Attempts to break into houses, shops 

etc., Aggravated burglary in a building other than a dwelling, Entering with intent to commit 

felony. 
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Figur 1.2: Totalt antal anmälda inbrottsstölder i Sverige respektive England & Wales 

mellan 1975-2010 (Brå och Home Office). 

År Inbrottsstöld - Sverige År Inbrottsstöld - England & Wales 

1975 133 718 1975 515 429 

1976 149 406 1976 510 048 

1977 154 948 1977 598 421 

1978 144 127 1978 560 109 

1979 139 369 1979 544 037 

1980 139 215 1980 618 390 

1981 136 374 1981 718 381 

1982 138 343 1982 805 389 

1983 138 910 1983 808 341 

1984 141 840 1984 892 923 

1985 144 593 1985 866 697 

1986 151 967 1986 931 620 

1987 142 331 1987 900 104 

1988 130 923 1988 817 792 

1989 137 195 1989 825 930 

1990 154 030 1990 1 006 813 

1991 155 865 1991 1 219 464 

1992 155 902 1992 1 355 274 

1993 155 704 1993 1 369 584 

1994 141 280 1994 1 256 682 

1995 142 534 1995 1 239 484 

1996 144 828 1996 1 164 583 

1997 147 231 1997 1 015 075 

1998 138 125 1997'8 988 432 

1999 128 785 1998'9 (old rules) 951 878 

2000 130 500 1998'9 (new rules) 953 184 

2001 117 954 99/00 906 468 

2002 120 737 00'01 836 027 

2003 122 700 01'02 878 509 

2004 119 287 02'03 890 099 

2005 113 217 03'04 820 013 

2006 99 355 04'05 680 358 

2007 96 654 05'06 645 068 

2008 94 011 06'07 622 012 

2009 95 516 07'08 583 683 

2010 92 471 08'09 581 577 

  09'10 540 655 
 

 

Samtliga typer av stöldbrott vilka inkluderas i kategorin ”Fordonsrelaterade stölder – 

Sverige” (Källa: Brå) 

 

Stöld, tillgrepp av fordon, Stöld ur och från fordon. 

 

Samtliga typer av stöldbrott vilka inkluderas i kategorin ”Fordonsrelaterade stölder – 

England & Wales” (Källa: Home Office) 

 

Theft from a vehicle, Aggravated vehicle taking, Theft or unauthoriced taking of a motor 

vehicle. 
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Figur 1.3: Totalt antal anmälda fordonsrelaterade stölder i Sverige respektive England 

& Wales mellan 1975-2010 (Brå och Home Office). 

År Fordonsrel. Stölder - Sverige År Fordonsrel. Stölder - England & Wales 

1975 223 481 1975 504 328 

1976 240 718 1976 505 934 

1977 249 851 1977 605 705 

1978 234 147 1978 610 615 

1979 230 537 1979 587 594 

1980 245 419 1980 619 302 

1981 238 400 1981 712 230 

1982 255 198 1982 800 267 

1983 251 590 1983 749 937 

1984 272 458 1984 799 749 

1985 287 288 1985 846 394 

1986 329 785 1986 988 474 

1987 326 187 1987 1 048 153 

1988 324 705 1988 987 336 

1989 349 925 1989 1 022 311 

1990 370 925 1990 1 267 288 

1991 359 757 1991 1 495 177 

1992 353 753 1992 1 549 196 

1993 336 258 1993 1 523 338 

1994 311 510 1994 1 384 429 

1995 329 212 1995 1 321 544 

1996 331 857 1996 1 293 041 

1997 360 064 1997 1 117 572 

1998 343 635 1997'8 1 096 022 

1999 341 655 1998'9 (old rules) 1 071 828 

2000 330 763 1998'9 (new rules) 1 125 737 

2001 303 754 1999'00 1 100 439 

2002 314 989 2000'01 1 031 143 

2003 294 672 2001'02 1 064 031 

2004 277 743 2002'03 1 074 659 

2005 265 516 2003'04 985 006 

2006 234 976 2004'05 820 096 

2007 222 062 2005'06 792 821 

2008 200 212 2006'07 765 015 

2009 190 628 2007'08 656 377 

2010 173 663 2008'09 591 846 

  2009'10 494 978 

 

Samtliga typer av stöldbrott vilka inkluderas i kategorin ”Butiksstöld – Sverige” (Källa: 

Brå) 

 

Stöld och snatteri, I butik, varuhus, kommersiell utställningslokal. 

 

Samtliga typer av stöldbrott vilka inkluderas i kategorin ”Butiksstöld – England & 

Wales” (Källa: Home Office) 

 

Theft from shop. 

 



 39 

Figur 1.4: Totalt antal anmälda butiksstölder i Sverige respektive England & Wales 

under 1975-2010 (Brå och Home Office). 

År Butiksstöld - Sverige År Butiksstöld - England & Wales 

1975 26 578 1975                                                       175 552  

1976 27 317 1976                                                       180 993  

1977 31 481 1977                                                       217 276  

1978 31 319 1978                                                       203 643  

1979 31 392 1979                                                       203 122  

1980 35 128 1980                                                       206 175  

1981 37 431 1981                                                       225 342  

1982 43 567 1982                                                       242 304  

1983 45 410 1983                                                       235 512  

1984 50 495 1984                                                       248 792  

1985 61 049 1985                                                       281 557  

1986 62 083 1986                                                       255 463  

1987 58 567 1987                                                       247 064  

1988 59 151 1988                                                       216 242  

1989 59 852 1989                                                       222 974  

1990 64 533 1990                                                       250 301  

1991 69 551 1991                                                       281 276  

1992 66 235 1992                                                       288 672  

1993 61 268 1993                                                       275 607  

1994 55 729 1994                                                       269 017  

1995 58 607 1995                                                       275 802  

1996 61 854 1996                                                       282 052  

1997 66 008 1997                                                       274 015  

1998 62 247                       1997'8                                                       273 509  

1999 56 449    1998/9 (old rules)                                                       281 457  

2000 52 633    1998/9 (new rules)                                                       281 972  

2001 51 808          1999/00                                                       292 494  

2002 53 755 2000'01                                                       293 080  

2003 59 275 2001'02                                                       306 596  

2004 61 743 2002'03 310 881 

2005 58 344 2003'04 303 235 

2006 56 211 2004'05 281 127 

2007 58 547 2005'06 295 999 

2008 63 734 2006'07 294 282 

2009 69 037 2007'08 290 603 

2010 64 211 2008'09 320 748 

  2009'10 307 845 
 

 

 

 


