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1 Indledning1 
 
Det er en udbredt opfattelse, at etniske minoriteter i Danmark er mere 
kriminelle end etniske danskere. Tidligere analyser fra Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed (2008) finder da også, at der er en sammenhæng 
mellem etnisk herkomst og omfanget af berigelseskriminalitet (som er 
den eneste kriminalitetstype, der blev undersøgt i 2008-analysen fra 
Rockwool Fondens Forskningsenhed). Danmarks Statistik (2008) analy-
serer årligt overrepræsentationen af etniske minoriteter i dommene i 
Danmark, og her bekræftes den udbredte opfattelse yderligere: En større 
andel af personer fra etniske minoriteter end etniske danskere dømmes 
for lovovertrædelser. Rigsstatistiker Jan Plovsing (2004) har endvidere 
vist, at der i 2002 var en betragtelig overrepræsentation af etniske mino-
riteter i kriminaliteten i Danmark – specielt hvis man kun ser på straffe-
lovsovertrædelser og endda endnu mere, hvis man kun ser på voldskri-
minalitet.2 Analyserne i nærværende notat lægger sig i forlængelse af 
disse analyser og forsøger at give et bud på, om der er en overrepræsen-
tation af mænd fra etniske minoriteter i kriminaliteten i Danmark mht. 
både andelen af mænd, der begår kriminalitet, og antallet af kriminelle 
gerninger, der begås. 
  
I nyhedsbrevet ”Efterkommere begår ikke flere tyverier end indvandre-
re” finder Rockwool Fondens Forskningsenhed (2008), at mandlige ef-
terkommere af indvandrere ikke systematisk begår mere berigelseskri-
minalitet end deres mandlige landsmænd, der er født i oprindelseslandet. 
Derimod begår begge grupper bredt betragtet mere berigelseskriminalitet 
end etnisk danske mænd, også når der kontrolleres for alder og socio-
økonomisk baggrund. Dette er dog tydeligst blandt de helt unge lovover-
trædere. I nyhedsbrevets analyser måles kriminalitet ikke som andelen af 
hhv. etniske danskere, indvandrere og efterkommere af indvandrere, der 
modtager en dom, men derimod som det gennemsnitlige antal kriminelle 
                                                
1 Forfatterne ønsker at takke Dave Sorenson, Signe Hald Andersen, Rasmus Landersø, 
Johannes Kaalby Clausen, Bent Jensen, Kristine Rex og Peter Fallesen for gode råd, 
kritikker og kommentarer. Ansvaret for eventuelle fejl og mangler ligger hos forfatter-
ne. 
2 Kyvsgaard (2001) finder også overrepræsentationer af etniske minoriteter i strafferet-
lige domme. Her indikeres det endvidere, at politiet også er ekstra opmærksomme på 
personer med anden etnisk baggrund end dansk, da en højere andel af personer fra 
etniske minoriteter sigtes såvel som anholdes og varetægtsfængsles, uden at dette fører 
til en dom, end den tilsvarende andel blandt etniske danskere. 
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gerninger, der fører til en dom, inden for de seneste 5 år, per person. På 
denne måde måles overrepræsentationen ud fra omfanget af kriminalitet 
frem for andelen af kriminelle. 
 
Danmarks Statistik (2008) analyserer overrepræsentationen af etniske 
minoriteter i de strafferetlige afgørelser i Danmark i 2006 i ”Kriminalitet 
og national oprindelse 2006”. Her ses på afgørelser for overtrædelser af 
straffeloven, færdselsloven og andre særlove, både for mænd og kvinder 
(om end analyserne er få for kvinderne) i alderen 15-79 år. I disse analy-
ser måles kriminalitet som andelen af hhv. etniske danskere, indvandrere 
og efterkommere af indvandrere, der har modtaget mindst én dom i løbet 
af året. Således måles det, hvorvidt der er en forskel i gruppernes delta-
gelse i kriminalitet. I analyserne korrigerer Danmarks Statistik for både 
alder, og hvad der betegnes som socioøkonomisk stillingsgruppe (om 
man er selvstændig, lønmodtager, arbejdsløs, uddannelsessøgende, pen-
sionist eller andet), og de finder, at selv når der kontrolleres herfor, er 
der stadig en markant overrepræsentation af etniske minoriteter i dom-
mene – specielt blandt personer med ikke-vestlig oprindelse, og specielt 
blandt efterkommere af indvandrere. Ligeledes kan nævnes, at Dan-
marks Statistik finder, at de etniske minoriteter lader til at være mest 
overrepræsenterede i voldskriminalitet, om end overrepræsentationen 
mht. ejendomskriminalitet også er udtalt. 
 
I dette papir ønsker vi at bygge videre på de nævnte analyser vha. fire 
tilføjelser: 
 
For det første bygger vi videre ved at anvende flere variable, der kan 
beskrive den socioøkonomiske sammensætning af grupperne af etniske 
danskere, indvandrere og efterkommere af indvandrere. Vigtigheden af 
at kontrollere for socioøkonomi forklares nedenfor, og det skal blot her 
nævnes, at vi inddrager oplysninger om både den enkelte person selv og 
om vedkommendes forældre, når dette er muligt. Inklusionen af oplys-
ninger om personens forældre skyldes, at kriminalitet i overvejende grad 
er et ungdomsfænomen, og da der blandt helt unge mennesker endnu 
kun er små forskelle i socioøkonomi, er det vigtigt også at inddrage for-
ældreoplysninger som udtryk for en ung persons socioøkonomiske situa-
tion. Problemet her er dog, at vi ikke har oplysninger om indvandrernes 
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forældre, da disse i langt de fleste tilfælde ikke befinder sig i Danmark.3 
For indvandrere benytter vi derfor ”kun” en bredere vifte af socioøko-
nomiske indikatorer for personen selv. I analysernes afsluttende del un-
dersøges konsekvenserne af dette problem om de manglende oplysninger 
om indvandrernes forældre. 
 
For det andet bygger vi videre ved at udføre analyserne ud fra både del-
tagelsen i kriminalitet (andelen af personer, der har modtaget en dom) og 
omfanget af kriminalitet (antal domme, personerne har modtaget inden-
for de seneste 5 år). Denne sondring giver mulighed for at se, hvorvidt 
eventuelle over- eller underrepræsentationer udmønter sig i en høje-
re/lavere andel af kriminelle personer og/eller mere eller mindre krimi-
nalitet per person. 
 
For det tredje bygger vi videre ved at se på forskellige typer af kriminali-
tet. Vi ser således på overtrædelser af straffeloven generelt, ejendoms-
kriminalitet, voldskriminalitet, anden strafferetlig kriminalitet og lov-
overtrædelser, der fører til enten betinget eller ubetinget fængselsstraf. I 
Danmarks Statistiks analyser følges en lignende opdeling, om end den 
sidste kategori, kriminalitet, der fører til fængselsstraf, ikke p.t. er under-
søgt. Vi undersøger denne kategori for at få et indtryk af hårdheden af 
den kriminalitet, der er blevet begået. 
 
For det fjerde bygger vi videre ved at udføre analyser af, hvordan en 
over- eller underrepræsentation tager sig ud, hvis vi i stedet for at foku-
sere på oprindelsesland, fokuserer på indvandrede personers juridiske 
opholdsgrundlag i Danmark. Vi udfører altså separate analyser, hvor vi 
sammenligner etniske danskere med uddannelses- og arbejdssøgende 
indvandrere, flygtninge og familiesammenførte. 
 
Som i alle andre undersøgelser af kriminalitet, der foretages på register-
data, skal det bemærkes, at analyserne kun omhandler opklarede sager. 
Den kriminalitet, som 1) ikke opdages, som 2) opdages, men ikke an-
meldes, eller som 3) anmeldes, men ikke opklares, indgår således ikke i 
analyserne (for et overblik over omfanget af det kriminelle mørketal, se 

                                                
3 Undtagelsen er den lille gruppe af indvandrere, der kom til landet sammen med deres 
forældre. Denne gruppe kan dog formentlig ikke siges at afspejle den generelle gruppe 
af indvandrere i Danmark, og forældreoplysninger udelades derfor helt for indvandrere. 
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fx Tranæs & Geerdsen, 2008). På denne måde omhandler analyserne kun 
kriminelle handlinger, der fører til en fældende afgørelse. 
 
Det skal ligeledes understreges, at analyserne af de forskellige gruppers 
strafferetlige domme er deskriptive. Med dette menes, at analyserne kan 
konstatere, om personer fra etniske minoriteter modtager flere eller færre 
strafferetlige domme end etniske danskere, men at analyserne ikke kan 
sondre imellem, om dette skyldes omstændigheder ved de omgivelser, 
personerne kommer fra, eller omstændigheder ved de omgivelser, som 
personerne befinder sig i, i Danmark. 
 
I dette papir undersøges fænomenet overrepræsentation fra to sider. For 
det første sammenlignes personerne fra de etniske minoriteter med dan-
skere med samme socioøkonomiske baggrund. Socioøkonomisk bag-
grund er nemlig en vigtig faktor, når det kommer til at forstå, hvorfor 
kriminalitetsmønstrene er, som de er – og der er en stor forskel på de 
socioøkonomiske baggrunde blandt etniske minoriteter og blandt dan-
skere. Denne tilgang giver et indblik i, hvor meget mere eller mindre 
kriminalitet en person fra en etnisk minoritet begår i forhold til en dan-
sker, der socioøkonomisk set står i samme livssituation. For det andet 
sammenlignes kriminalitetsniveauet for en gennemsnitlig mand fra en 
etnisk minoritet med kriminalitetsniveauet for en gennemsnitlig dansk 
mand med samme alder. Her tages således ikke højde for, at de etniske 
minoriteter overordnet set er socioøkonomisk dårligere stillet end grup-
pen af danskere. Denne tilgang giver et indblik i, om en større del af 
mændene fra de etniske minoriteter end af danske mænd i samfundet er 
fundet skyldig i kriminalitet – og om de ligeledes er det i et større om-
fang. 
 
Strukturen i papiret er følgende: I næste kapitel (2) gives et indledende, 
historisk overblik over dommene for straffelovsovertrædelser blandt 
indvandrere, efterkommere og danskere siden 1990. Efter dette indle-
dende overblik forklares, i kapitel 3, designet af analyserne i resten af 
papiret. Her skal vi se indgående på, hvad kriminalitet er målt som; 
hvordan begrebet om oprindelse konceptualiseres på forskellige måder; 
og det skal blive klarlagt, hvilke statistiske modeller der er anvendt i 
analyserne. Det bliver, i forlængelse heraf, forklaret, hvorfor det kan 
være vigtigt at kontrollere for socioøkonomi, når man sammenligner 
befolkningsgruppers kriminalitetsniveau – lige så vel som det forklares, 
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hvad hhv. analyser, hvor der kontrolleres for socioøkonomi, og analyser, 
hvor der ikke kontrolleres for socioøkonomi, kan udtale sig om. Her 
forklares det også, hvilke oplysninger vi bruger til at karakterisere en 
persons socioøkonomiske position. Én af disse socioøkonomiske oplys-
ninger er alder, og da der er et ganske bemærkelsesværdigt forhold mel-
lem alder og kriminalitet, er der afsat et helt afsnit til en diskussion her-
af. Sidst i kapitel 3 opsummeres analysedesignet skematisk, og det ses, 
at analyserne kan opdeles i 3 blokke. Herefter følger papirets resultataf-
snit i kapitel 4, hvor de fundne systematikker i over- og underrepræsen-
tationen af etniske minoriteter i de strafferetlige domme præsenteres 
efter samme struktur som de 3 analyseblokke. Kapitel 5 opsummerer og 
konkluderer. 
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2 Et historisk overblik 
 
Indledningsvist gives et kort historisk overblik over udviklingen i straf-
felovsovertrædelser blandt indvandrere, efterkommere og danskere, lige-
som der ses kort på den historiske betydning af at kontrollere for efter-
kommernes (og deres forældres) socioøkonomi.  
 
Det historiske datamateriale dækker over perioden 1990-2006, og på 
figur 1 er afbildet den andel af 15-45-årige mænd fra de forskellige 
grupper (indvandrere og efterkommere underdeles i personer af vestlig 
hhv. ikke-vestlig oprindelse), der inden for det pågældende år har begået 
mindst én straffelovsovertrædelse, som de senere dømmes for (i det føl-
gende omtales en person, der inden for et givet år har begået mindst én 
straffelovsovertrædelse, som vedkommende senere dømmes for, som en 
straffelovsovertræder).  
 
Som det ses af figuren, er der sket en markant udvikling i andelen af 
straffelovsovertrædere for alle de afbildede grupper. Fra 1990 til 2006 er 
andelen af straffelovsovertrædere blandt 15-45-årige danske mænd såle-
des faldet fra 2,5 til 1,3 pct., mens indvandrere fra vestlige lande ligger 
på samme niveau (1990: 2,8 pct.; 2006: 1,4 pct.) og efterkommere af 
forældre fra vestlige lande ligger på et lidt højere niveau (1990: 4,6 pct.; 
2006: 1,6 pct.). Igen højere ligger ikke-vestlige indvandrere, hvor faldet 
er fra 6,4 pct. i 1990 til 3,2 pct. i 2006. På klart det højeste niveau ligger 
de ikke-vestlige efterkommere, men det er ligeledes for denne gruppe, at 
det største fald ses over den afbildede periode: fra 11,2 pct. i 1990 til 5,4 
pct. i 2006. 
 
Imidlertid er der en stor forskel på den aldersmæssige sammensætning af 
gruppen af efterkommere og gruppen af danskere hhv. indvandrere: Ef-
terkommerne er i gennemsnit meget yngre end de øvrige grupper (jf. 
tabel 2 senere i dette notat). Da kriminalitet primært er et ungdomsfæ-
nomen, kan man risikere at foretage en misvisende sammenligning af de 
forskellige befolkningsgruppers kriminalitet, hvis man ikke tager højde 
for sådanne forskelle i gruppernes sammensætninger. 
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Figur 1. Det generelle billede, mænd, 15-45 år: Andelen af danskere, 
indvandrere og efterkommere, der har begået mindst én straffelovsover-
trædelse, de senere dømmes for, i indeværende år, 1990-2006.  

 
Anm.: Data udgøres af alle 15-45-årige mænd, der tilhører en etnisk minoritet i Dan-
mark, samt et 10 pct. udtræk af de etnisk danske 15-45-årige mænd. 
Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. 
 
Man skal således ”kontrollere” for alder. Figur 2 afbilder andelen af 
straffelovsovertrædere blandt de tre grupper i perioden 1990-2006, men 
hvor der kun ses på andelen af straffelovsovertrædere blandt de 18-23-
årige mænd. Og det har en betydning: I 1990 var det således stadig klart 
andelen af straffelovsovertrædere blandt 18-23-årige ikke-vestlige efter-
kommerne, der var højest (16,4 pct. i forhold til ikke-vestlige indvandre-
res 9,0 pct., vestlige efterkommeres 7,4 pct., vestlige indvandreres 5,8 
pct. og danskernes 4,4 pct.). Men denne systematik aftog trinvist op 
igennem 1990’erne og 2000’erne således, at andelen blandt 18-23-årige 
ikke-vestlige efterkommere i 2006 er på 5,7 pct., hvilket er lavere end 
andelen blandt 18-23-årige ikke-vestlige indvandrere (7,0 pct.). Andelen 
af straffelovsovertrædere blandt de vestlige indvandrere og efterkomme-
re ligger over hele perioden lidt højere end andelen af straffelovsover-
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trædere blandt de etniske danskere, som var 4,4 pct. i 1990 og 2,6 pct. i 
2006, jf. figur 2.4 
 
Figur 2. Mænd, 18-23 år: Andelen af hhv. danskere, indvandrere og 
efterkommere, der har begået mindst én straffelovsovertrædelse, de se-
nere dømmes for, i indeværende år, 1990-2006. 

Anm.: Data udgøres af alle 18-23-årige mænd, der tilhører en etnisk minoritet i Dan-
mark, samt et 10 pct. udtræk af de etnisk danske 18-23-årige mænd. 
Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. 
 
I Figur 3 nedenfor er afbildet andelen af straffelovsovertrædere i de for-
skellige grupper i forhold til andelen blandt etnisk danske mænd. Figu-
ren viser således, hvor mange gange højere andelen af straffelovsover-
trædere er i de respektive grupper i forhold til blandt etniske danskere, 
når der vel at mærke tages højde for den aldersmæssige sammensætning 
af de forskellige grupper. 
 
 
 

                                                
4 Andelen af straffelovsovertrædere blandt 18-23-årige vestlige indvandrere var 5,8 pct. 
i 1990 og 4,1 pct. i 2006. Blandt 18-23-årige vestlige efterkommere var andelen 7,4 
pct. i 1990 og 3,1 pct. i 2006. 
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Figur 3. Indvandrere og efterkommeres overrepræsentation i deltagelsen 
i generel straffelovskriminalitet i forhold til danskere, 1990-2006. Kon-
trolleret alene for alder. 

 
Anm.: Data udgøres af alle 15-45-årige mænd, der tilhører en etnisk minoritet i Dan-
mark, samt et 10 pct. udtræk af de etnisk danske 15-45-årige mænd. 
Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. 
 
Mest iøjnefaldende er det, at andelen af ikke-vestlige indvandrere såvel 
som ikke-vestlige efterkommere, der modtager mindst én dom inden for 
det pågældende år, er markant højere end andelen blandt de øvrige grup-
per for samtlige år. Niveauerne er i 1990 på 3,0 (ikke-vestlige efter-
kommere), 2,8 (ikke-vestlige indvandrere), 1,7 (vestlige efterkommere) 
og 1,5 (vestlige indvandrere). Det bemærkes endvidere, at niveauet for 
ikke-vestlige efterkommere i alle tilfælde ligger højere end niveauet for 
ikke-vestlige indvandrere, på nær inden for de seneste år. 
 
Men endvidere er det bemærkelsesværdigt, at overrepræsentationen af 
både vestlige indvandrere, vestlige efterkommere og ikke-vestlige efter-
kommere falder i forhold til etniske danskere igennem 1990’erne og 
frem til 2006.5 Og dette vel at mærke, selvom der er taget højde for den 
aldersmæssige sammensætning af de forskellige grupper. Der er altså 

                                                
5 Der er tale om statistisk signifikante fald. For de ikke-vestlige indvandreres vedkom-
mende sker der derimod en statistisk signifikant svag stigning over perioden. 
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noget andet og mere end den aldersmæssige sammensætning af de for-
skellige grupper, der ligger bag det fald, vi så for disse grupper i figur 1. 
Det kunne fx tænkes, at gruppernes sammensætning på socioøkonomi-
ske indikatorer har udviklet sig forskelligt over tid for de forskellige 
grupper, og at dette har en betydning for, hvordan andelen af straffe-
lovsovertrædere tager sig ud, selvom der kontrolleres for alder. Vendes 
blikket mod den historiske udvikling i efterkommernes kriminalitetsni-
veau i forhold til socioøkonomisk set tilsvarende etniske danskere – hvor 
socioøkonomi måles både for personen selv og for vedkommendes for-
ældre – træder følgende resultater frem, jf. figur 4.6 
 
For det første ses det, at uanset, om man ikke kontrollerer for gruppernes 
sammensætning, om man kontrollerer for alder, eller om man kontrolle-
rer for både alder og socioøkonomisk baggrund, er andelen af straffe-
lovsovertrædelser blandt de ikke-vestlige efterkommere højere, end 
blandt etniske danskere.  
 
For det andet ses det, at det er altafgørende for ens konklusioner, hvor 
meget der kontrolleres for: ingenting, kun alder eller både alder og so-
cioøkonomisk situation, personens egen og forældrenes. De tre måder 
giver nemlig markant forskellige billeder af andelen af straffelovsover-
trædere blandt de ikke-vestlige efterkommere i forhold til blandt etniske 
danskere således, at jo flere aspekter af en persons situation, der kontrol-
leres for, des lavere er indvandrernes overrepræsentation. 
 
For det tredje ses det, at overrepræsentationen er faldende op gennem 
1990’erne og frem til 2006. Og dette uanset, hvad der kontrolleres for af 
indikatorer på socioøkonomisk status.7 Dette sidste peger i retning af, at 
selv når der laves den mest omfattende kontrol for gruppernes socioøko-
nomiske sammensætning, har tid stadig en betydning i sig selv. En mulig 
tolkning af dette sidste kunne være, at forskellige tiltag rettet mod inte-
grationen i det danske samfund af ikke-vestlige efterkommere har haft 
en betydning. Integrationen forløber bedre i dag både på arbejdsmarke-
det og i uddannelsessystemet. 

                                                
6 Bemærk, at denne sidste analyse kun udføres for efterkommerne, da vi – som nævnt – 
ikke har forældreoplysninger om indvandrerne og derfor ikke kan foretage den omfat-
tende statistiske kontrol for indvandrere, som vi ønsker. 
7 Der er tale om statistisk signifikante fald, uanset graden af kontrol. 
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Figur 4. Udviklingen i ikke-vestlige efterkommeres overrepræsentation i 
deltagelsen i generelle straffelovsovertrædelser i forhold til etniske dan-
skere, 1990-2006. Under forskellige grader af statistisk kontrol. 

 
Anm.: Data udgøres af alle 15-45-årige mænd, der kan betegnes som ikke-vestlige 
efterkommere, samt et 10 pct. udtræk af de etnisk danske 15-45-årige mænd. 
Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. 
 
I 1990 var andelen af ikke-vestlige efterkommere, der blev dømt for 
mindst én straffelovsovertrædelse, således knapt 4,5 gange højere end 
andelen blandt etniske danskere, altså en markant overrepræsentation. 
Kontrolleres dette tal for den aldersmæssige sammensætning af gruppen 
af efterkommere og gruppen af etniske danskere, falder overrepræsenta-
tionen i 1990 til 3 gange højere. Tager man yderligere gruppernes socio-
økonomiske sammensætninger med i betragtning, fås overrepræsentatio-
nen til knapt 1,8 i 1990, altså at andelen blandt de ikke-vestlige efter-
kommere, der dømmes for kriminalitet, er lidt under dobbelt så stor som 
andelen blandt etniske danskere. I 2006 er de tilsvarende tal faldet til 
hhv. 4,0 (ukontrolleret), 2,3 (kontrolleret for alder) og sidst 1,3 (kontrol-
leret for socioøkonomi, inkl. forældrenes socioøkonomi). 
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3 Analysernes setup 
 
I dette afsnit forklares det, hvordan problematikken, hvad angår en even-
tuel overrepræsentation af mænd fra etniske minoriteter i de strafferetli-
ge domme i Danmark, er analyseret. Tre ting er vigtige: 1) Hvordan er 
kriminalitet målt?, 2) hvilke etniske minoriteter indgår?, og 3) hvilke 
statistiske analyser er gennemført? 
 
Det skal indledningsvis understreges, at vi kun udfører analyserne for 
mænd. Dette skyldes, at kvinder i Danmark generelt begår lidt kriminali-
tet, hvilket ville give meget stor usikkerhed på beregningerne for kvin-
derne. Analysernes tal og konklusioner gør sig derfor også kun gældende 
for mænd. For enkelte tal om kriminaliteten blandt danske kvinder og 
kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, se Danmarks Statistik 
(2008). 
 
Hvordan er kriminalitet målt? 
Det er allerede nævnt, at vi sondrer mellem deltagelse i kriminalitet og 
omfanget af kriminalitet, målt som hhv. andelen af de forskellige grup-
per, der modtager mindst én dom inden for ét år, og antallet af domme, 
de forskellige personer modtager inden for 5 år. Med kriminalitet menes 
mere præcist det, at man har modtaget en fældende afgørelse for en 
overtrædelse af straffeloven.8 Særlovsovertrædelser (herunder færdsels-
lovsovertrædelser) indgår således ikke i analyserne. At afgørelsen skal 
være fældende implicerer, at frifindelser ikke tælles med, lige så vel som 
sager, hvor påtalen har været enten grundløs, eller hvor videre forfølg-
ning af sagen ikke har kunnet forventes at føre til, at sigtede findes skyl-
dig, ikke tælles med.9 Som nævnt analyseres kriminalitet ud fra katego-
rierne generelle straffelovsovertrædelser, ejendomskriminalitet, volds-
kriminalitet (inkl. seksualforbrydelser), andre strafferetlige lovovertræ-
delser end ejendoms- og voldskriminalitet (fx fornærmende tiltale af 
offentlig myndighed, falsk forklaring i retten, blufærdighedskrænkelse, 
falsk anklage eller vidnesbyrd og overtrædelse af advarsel), samt lov-

                                                
8 Ved ankesager er anvendt afgørelsen fra den højeste instans, med mindre denne har 
stadfæstet afgørelsen i den lavere instans. Sanktionsændringer som følge af vilkårs-
overtrædelser er dateret til den oprindelige afgørelsesdato. Selve vilkårsovertrædelsen 
tæller således ikke med som en kriminel handling. 
9 Påtaleopgivelser efter Retsplejelovens § 721, nr. 1, stk. 1 og § 721, nr. 1, stk. 2 tælles 
således ikke med. 
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overtrædelser, der fører til en betinget/ubetinget fængselsstraf. Som lige-
ledes anført tidligere, er den sidste kategori inkluderet for at få et indtryk 
af hårdheden af den kriminalitet, der er blevet begået. Sædvanligvis skal 
der nemlig forholdsvis hård kriminalitet til, før end gerningsmanden 
idømmes en fængselsstraf herfor.10  
 
Hvilke etniske minoriteter indgår? 
Dette afsnit gennemgår, hvad der menes med de kategorier af etnisk op-
rindelse, der anvendes i analysen. Vi følger den begrebsmæssige defini-
tion fra Danmarks Statistik (2008), således at man er etnisk dansk, hvis 
mindst én af ens forældre er dansk statsborger født i Danmark. Sådanne 
etniske danskere omtales som danskere. Man er indvandrer, hvis man er 
født i udlandet af forældre, som begge er udenlandske statsborgere, og 
begge er født i udlandet. Man er efterkommer af indvandrere, hvis man 
er født i Danmark af forældre, hvoraf ingen er danske statsborgere født i 
Danmark. For læsevenlighedens skyld omtales efterkommere af indvan-
drere som efterkommere. Begreberne uddannelses- og arbejdssøgende, 
flygtning og familiesammenført henviser til personers juridiske grundlag 
for opholdstilladelse i Danmark. Begreberne vestlig hhv. ikke-vestlig 
henviser til en kategorisering af personernes oprindelsesland, hvor vest-
lige lande er EU-landene (ekskl. ansøgerlande), Island, Norge, Andorra, 
Liechtenstein, Monaco, San Marino, Schweiz, Vatikanstaten, Canada, 
USA, Australien og New Zealand, mens ikke-vestlige lande er alle andre 
lande. 
 
Når man sammenligner personer fra etniske minoriteter med danskere er 
det vigtigt at holde sig for øje, at personer fra etniske minoriteter udgør 
en meget heterogen gruppe. Der må således forventes at være stor for-
skel på, både hvilke vilkår man kommer fra i oprindelseslandet, og hvil-
ke vilkår man kommer til i Danmark, afhængig af om man er fx ameri-
kansk arbejdssøgende, libanesisk flygtning eller ghanesisk mand, der 
bliver gift med en dansk kvinde, og derfor kommer hertil – eller er efter-
kommer af forældre, der begge er født i Pakistan. Når vi analyserer kri-
minaliteten blandt de 15-45-årige, har vi derfor opdelt de etniske minori-

                                                
10 Et forbehold er her, at man også kan idømmes en fængselsstraf ved at begå mildere 
kriminalitet gentagne gange. Hvis personer fra etniske minoriteter begår omfangsmæs-
sigt flere – men ikke hårdere – gerninger end danskere, vil dette således også kunne 
afspejles i tallene for fængselsstraf.  Analyserne mht. fængselsstraf skal ses i lyset her-
af. 



 
  Analysernes setup       19 

 

teter i grupper, der er så homogene som muligt, og samtidig store nok til, 
at de kan analyseres statistisk. Inddelingen af de etniske minoriteter i 
analyserne er: 
 

a) Indvandrere og efterkommere 
b) Vestlige indvandrere, efterkommere af vestlige indvandrere, ik-

ke-vestlige indvandrere, samt efterkommere af ikke-vestlige 
indvandrere  

c) Indvandrere og efterkommere fra hhv. vestlige lande, mellem-
østlige lande, asiatiske lande og andre ikke-vestlige lande11 

d) Uddannelses- og arbejdssøgende, flygtninge (og familiesam-
menførte til flygtninge), og familiesammenførte til andre end 
flygtninge 

 
Mht. d) skal det nævnes, at vi her benytter indvandrernes juridiske op-
holdsgrundlag. Informationer herom haves først for indvandrere, der har 
fået opholdstilladelse i Danmark fra 1997 og frem. Dette vil sige, at ana-
lyserne på uddannelses- og arbejdssøgende, flygtninge og familiesam-
menførte til andre end flygtninge (som i dette papir omtales som ”fami-
liesammenførte”) kun kan udføres for indvandrere ”ankommet” fra 1997 
og frem, hvilket giver et begrænset datagrundlag. Det bemærkes ligele-
des, at der naturligvis ikke haves et juridisk opholdsgrundlag på efter-
kommere. 
 
Hvilke statistiske analyser er gennemført? 
Der gennemføres fire forskellige analyser af de forskellige gruppers 
kriminalitet. Dette drejer sig om deltagelsen i kriminalitet i 2006 for 15-
45-årige mænd; om omfanget af kriminalitet i årene 2002-2006 for 15-
45-årige mænd; om deltagelsen i kriminalitet i år 2002, 2003, 2004, 
2005 og 2006 for hhv. de 19-, 24- og 29-årige mænd; samt om omfanget 
af kriminalitet i perioden 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2001-2005 
og 2002-2006 for hhv. 19-, 24- og 29-årige mænd. De udvalgte alders-
                                                
11 Mellemøstlige lande omfatter Tyrkiet, Algeriet, Marokko, Tunesien, Ægypten, Irak, 
Israel, Jordan, Kuwait, Libanon, Syrien, samt den mere løst kategoriserede ”Mellem-
østen”. Asiatiske lande omfatter Bangladesh, Sri Lanka, Indien, Indonesien, Japan, 
Kina, Filippinerne, Vietnam og Thailand. ”Andre ikke-vestlige lande” omfatter de 
resterende lande, altså lande, der hverken er anført som vestlige, mellemøstlige eller 
asiatiske. Blandt mellemøstlige og asiatiske lande er kun anført oprindelseslande, hvor-
fra der faktisk findes personer i data, mens de største oprindelseslande i ”andre ikke-
vestlige lande” er Bosnien-Hercegovina, Pakistan, Afghanistan, Iran og Somalia. 
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grupper forklares under afsnittet ”Alder og kriminalitet”. Sidst reprodu-
ceres de fire analyser, men hvor der ikke kontrolleres for socioøkonomi, 
lige så vel som betydningen af at kontrollere for socioøkonomisk tilhørs-
forhold undersøges nærmere for efterkommernes vedkommende. 
 
Deltagelsen i kriminalitet måles med en binær variabel, der indikerer, 
om man har modtaget mindst én dom af den pågældende type (1) eller 
ikke (0) inden for det pågældende år. Med en binær logistisk regressi-
onsmodel (logit) estimeres det, om sandsynligheden for, at en tilfældigt 
udvalgt mand fra en etnisk minoritet har en højere eller lavere forventet 
sandsynlighed for at have modtaget mindst én dom inden for det pågæl-
dende år end en tilfældigt udvalgt dansk mand med samme socioøkono-
miske baggrund. Deltagelsen i kriminalitet estimeres både for hele grup-
pen af mænd i alderen 15-45 år for de forskellige kriminalitetstyper 
nævnt ovenfor og for generelle straffelovsovertrædelser kun for de per-
soner, der fylder hhv. 19, 24 og 29 år i perioden 2002-2006. Sidstnævnte 
analyser udføres, da man på denne måde undgår at gøre sig antagelser 
om formen af samspillet mellem alder og kriminalitet (se nedenfor). 
 
Omfanget af kriminalitet måles med en tællevariabel, der indikerer det 
antal domme, personen har modtaget inden for de seneste 5 år. Med en 
poissonmodel estimeres det antal gange, en tilfældigt udvalgt mand fra 
en etnisk minoritet har modtaget en dom i forhold til det samme for en 
tilfældigt udvalgt dansk mand med samme socioøkonomiske baggrund. 
Omfanget af kriminalitet estimeres både for hele gruppen af mænd i al-
deren 15-45 år for samtlige kriminalitetstyper nævnt ovenfor og for ge-
nerelle straffelovsovertrædelser for hhv. 19-, 24- og 29-årige mænd i 
perioden 2002-2006, hvor hver person kun tælles med i det år, hvor ved-
kommende fylder hhv. 19, 24 eller 29 år. Sidstnævnte analyser udføres, 
da man på denne måde undgår at gøre sig antagelser om formen af sam-
spillet mellem alder og kriminalitet (se nedenfor). 
 
Det bemærkes, at når der analyseres separat for de 19-, 24- og 29-årige, 
ses kun på generelle straffelovsovertrædelser og kun med en opdeling af 
de etniske minoriteter i indvandrere hhv. efterkommere af vestlig hhv. 
ikke-vestlig oprindelse. Dette skyldes, at datagrundlaget her er for småt 
til, at en underdeling af de generelle straffelovsovertrædelser i forskelli-
ge kriminalitetstyper – og af etnisk tilhørsforhold i mere specifikke lan-
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deoprindelser – giver nok observationer til, at de statistiske beregninger 
vil være tilstrækkeligt sikre. 
 
I praksis kontrolleres for en bred vifte af socioøkonomiske indikatorer 
(når efterkommernes kriminalitet sammenlignes med danskernes, kon-
trolleres også for personens forældres socioøkonomi, se senere) i model-
lerne, på nær i de tilfælde, hvor det eksplicit nævnes, at der ikke kontrol-
leres herfor. Gruppernes socioøkonomiske sammensætning måles over 
de seneste 5 år. Ligeledes markeres det, om en person er dansk eller til-
hører en etnisk minoritet, defineret på de forskellige måder, der er anført 
ovenfor. Dette muliggør en undersøgelse af en eventuel overrepræsenta-
tion af etniske minoriteter i dommene i Danmark, kontrolleret for socio-
økonomi. Resultaterne herfra fortæller så, hvor mange gange mere eller 
mindre kriminalitet end danske mænd, mændene fra de etniske minorite-
ter står for. 
 
For at give en nogenlunde ligelig fordeling af danske mænd hhv. mænd 
fra etniske minoriteter i analysernes data, anvendes oplysninger om 
samtlige mænd fra de etniske minoriteter, som falder inden for analyser-
nes alderskrav, og oplysninger om et tilfældigt udtræk på 10 procent af 
de danske mænd, som falder inden for analysernes alderskrav. 
 
Datagrundlaget til denne undersøgelse består således for det første af et 
udtræk af 15-45-årige mænd i Danmark i år 2006, oplysninger om deres 
socioøkonomi som defineret i det følgende, samt oplysninger om deres 
strafferetlige afgørelser i perioden 2002-2006. For det andet består data-
grundlaget til denne undersøgelse af et udtræk af mænd, der fyldte 19, 
24 eller 29 i årene 2002-2006, oplysninger om deres socioøkonomi som 
defineret i det følgende, samt oplysninger om deres strafferetlige afgø-
relser inden for de seneste 5 år før det år, de fyldte den pågældende al-
der. 
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Tabel 1. Kriminaliteten blandt indvandrere, efterkommere og danskere. 
15-45-årige mænd. 
Oprindelse Indvandrere Efterkommere Danskere 
Antal 94.193 11.064 95.553 

 Gns SD Gns SD Gns SD 

Andel dømt for straffelovsovertrædelse i 2006  
Straffelovsovertrædelse generelt 0,024 0,153 0,044 0,205 0,013 0,115 
Ejendomskriminalitet 0,014 0,119 0,024 0,152 0,008 0,092 
Voldskriminalitet 0,009 0,095 0,018 0,134 0,005 0,068 
Anden straffelovskriminalitet 0,002 0,046 0,005 0,072 0,001 0,032 
Modtaget fængselsdom 0,014 0,119 0,030 0,171 0,008 0,089 

Gennemsnitligt antal domme for straffelovsovertrædelser pr. person i perioden 2002-2006 
Straffelovsovertrædelser generelt 0,197 0,779 0,352 1,031 0,099 0,540 
Ejendomskriminalitet 0,126 0,608 0,212 0,749 0,067 0,438 
Voldskriminalitet 0,057 0,296 0,107 0,418 0,026 0,199 
Anden straffelovskriminalitet 0,014 0,130 0,032 0,212 0,006 0,087 
Modtagne fængselsdomme 0,102 0,478 0,204 0,685 0,053 0,348 

Anm.: Data udgøres af alle 15-45-årige mænd (2006), der tilhører en etnisk minoritet i 
Danmark, samt et 10 pct. udtræk af de etnisk danske 15-45-årige mænd. SD angiver 
standardafvigelsen på det enkelte gennemsnit. 
 
 
3.1 Kontrol for socioøkonomi 
 
Når man sammenligner befolkningsgruppers kriminalitetsniveau, bør 
man tage højde for eventuelle forskelle på gruppernes sammensætning 
på andre faktorer, som man ved påvirker kriminalitet. Fx begås den me-
ste kriminalitet af personer med meget kort uddannelse og/eller med lav 
tilknytning til arbejdsmarkedet (se bl.a. Tranæs & Geerdsen 2008). Ta-
ger man således ikke højde for fx uddannelsesmæssige og arbejdsmar-
kedstilknytningsmæssige forskelle på de sammenlignede grupper, kan 
det ikke udelukkes, at en eventuel forskel i gruppernes kriminalitetsni-
veau kan forklares af sådanne socioøkonomiske forskelle på de personer, 
som grupperne består af. 
 
Når man kontrollerer for socioøkonomiske forhold betyder det, at man 
sammenligner kriminalitetsniveauet mellem grupper med samme alder, 
arbejdsmarkedstilknytning, uddannelse, indkomst etc., altså med samme 
socioøkonomiske baggrund. Men dette gør, at analyserne ikke overordnet 
kan vise om indvandrere og efterkommere er lige så lovlydige som dan-
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skere. Derfor præsenterer vi også kort sammenligningerne, såfremt man 
ikke korrigerer for forskelle på den socioøkonomiske sammensætning af 
de forskellige grupper – og altså blot sammenligner kriminaliteten blandt 
mænd fra etniske minoriteter i Danmark med kriminaliteten blandt dan-
ske mænd generelt. Her ses således på kriminaliteten i samfundet, uden 
at der tages højde for, at indvandrere og efterkommere som helhed har 
en anden socioøkonomisk baggrund end danskere. Bemærk dog, at un-
dersøgelsen ingenlunde giver svar på, hvorfor indvandrere og efterkom-
mere som helhed har en dårligere socioøkonomisk baggrund end danske-
re. 
 
At kontrollere for socioøkonomiske forskelle er vigtigt. Og langt de fle-
ste analyser i Danmark af etniske minoriteters kriminalitet gør også det-
te. I den årlige analyse fra Danmarks Statistik tages fx højde for alder og 
for arbejdsmarkedsmæssig stillingskategori (om man er selvstændig, 
lønmodtager, arbejdsløs, uddannelsessøgende, pensionist eller andet). 
Denne kontrol giver et markant fald i de etniske minoriteters overrepræ-
sentation i dommene set i forhold til, hvis der ikke kontrolleres for so-
cioøkonomi. Fx mere end halveres overrepræsentationen af mænd med 
udenlandsk oprindelse, fra 39 pct. til 18 pct., når der kontrolleres for 
alder og stillingskategori. I Danmarks Statistiks analyse kontrolleres der 
ikke for forældrebaggrund. 
 
I analyserne i dette papir forsøger vi, som nævnt, at bygge videre på de 
eksisterende analyser. De første to udbygninger her er flere kontrolvari-
able og et fokus på forskellen på deltagelse i kriminalitet og omfanget af 
kriminalitet. I tabel 2 nedenfor fremgår samtlige variable, der indgår i 
analyserne, lige så vel som deskriptive statistikker for indvandrere, ef-
terkommere og danskere. Tabellen beskriver således fordelingen af 
gruppernes socioøkonomi, som denne måles i dette papir. 
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Tabel 2. Socioøkonomiske karakteristika for indvandrere, efterkommere 
og danskere. 15-45-årige mænd. 
Oprindelse Indvandrere Efterkommere Danskere 
Antal 94.193 11.064 95.553  

 Gns SD Gns SD Gns SD 
Etnisk oprindelse  
Vestlig 0,228 0,420 0,256 0,436 - - 
Ikke-vestlig 0,772 0,420 0,744 0,436 - - 
Dansk - - - - 1,000 - 
I alt 1,000 - 1,000 - 1,000 - 
Vestligt land 0,228 0,420 0,256 0,436 - - 
Mellemøstligt land 0,309 0,462 0,383 0,486 - - 
Asiatisk land 0,102 0,302 0,086 0,281 - - 
Andet land 0,361 0,480 0,275 0,447 - - 
Dansk - - - - 1,000 - 
I alt 1,000 - 1,000 - 1,000 - 
Familiesammenført 0,328 0,469 - - - - 
Flygtning 0,329 0,470 - - - - 
Uddannelses- og arbejdstilladelse 0,343 0,475 - - - - 
Dansk - - - - 1,000 - 
I alt (a) 1,000 - - - 1,000 - 

Tabellen fortsættes på næste side. 
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Oprindelse Indvandrere Efterkommere Danskere 
Antal 94.193 11.064 95.553  

 Gns SD Gns SD Gns SD 
 Oplysninger om personen  
Alder i 2006 (i gennemsnit) 33,2 7,8 24,9 7,5 31,7 8,5 
Grundskole højeste fuldførte ud-
dannelse 0,328 0,470 0,569 0,495 0,316 0,465 
Bor i tæt befolket kommune 0,418 0,493 0,547 0,498 0,225 0,418 
Bor hjemme 0,073 0,259 0,357 0,479 0,162 0,368 
Bor med partner 0,554 0,497 0,262 0,440 0,525 0,499 
Bor hverken hjemme eller med 
partner 0,373 0,484 0,381 0,486 0,313 0,464 
I alt 1,000 - 1,000 - 1,000 - 
Er selvstændig 0,074 0,262 0,041 0,198 0,049 0,215 
Er lønmodtager 0,588 0,492 0,617 0,486 0,786 0,410 
Er arbejdsløs 0,071 0,257 0,034 0,181 0,024 0,153 
Er under uddannelse 0,062 0,242 0,141 0,348 0,053 0,225 
Er på pension 0,042 0,201 0,028 0,165 0,030 0,172 
Anden arb.markedstilknytning (fx 
orlov) 0,162 0,369 0,139 0,346 0,057 0,232 
I alt 1,000 - 1,000 - 1,000 - 
Gennemsnitlig lønindkomst (i 
1.000 kr.) pr. år seneste 5 år 153,7 113,6 115,4 126,6 195,2 141,9 
Ledighedsydelse (antal dage inden 
for 5 år) 149,7 259,0 77,4 184,6 63,1 165,7 
Førtidspension (antal dage inden 
for 5 år) 55,3 281,7 34,5 231,0 46,2 271,7 
Kontanthjælp (antal dage inden for 
5 år) 216,6 428,3 77,0 249,7 52,7 218,4 

Tabellen fortsættes på næste side. 
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Oprindelse Indvandrere Efterkommere   Danskere 
Antal    94.193      11.064     95.553  

  Gns SD Gns SD  Gns SD 
Oplysninger om personens mor  
Dømt for straffelovsovertrædelse - - 0,159 0,366 0,050 0,219 
Grundskole højeste fuldførte ud-
dannelse - - 0,400 0,490 0,417 0,493 
Gennemsnitlig lønindkomst (i 
1.000 kr.) pr. år seneste 5 år - - 147,6 82,5 167,6 90,6 
Ledighedsydelse (antal dage inden 
for 5 år) - - 145,2 273,2 60,8 189,4 
Førtidspension (antal dage inden 
for 5 år) - - 289,0 611,9 214,2 544,5 
Kontanthjælp (antal dage inden for 
5 år) - - 202,6 460,9 24,8 162,5 
Alder ved personens fødsel - - 25,8 5,5 26,5 4,9 
Oplysninger om mor mangler - - 0,363 0,481 0,133 0,339 
Oplysninger om personens far       
Dømt for straffelovsovertrædelse - - 0,316 0,465 0,108 0,310 
Grundskole højeste fuldførte ud-
dannelse - - 0,380 0,485 0,294 0,456 
Gennemsnitlig lønindkomst (i 
1.000 kr.) pr. år seneste 5 år - - 171,6 118,1 224,1 185,2 
Ledighedsydelse (antal dage inden 
for 5 år) - - 123,9 262,4 46,6 165,2 
Førtidspension (antal dage inden 
for 5 år) - - 250,0 575,4 125,6 419,8 
Kontanthjælp (antal dage inden for 
5 år) - - 123,3 360,4 17,6 134,6 
Oplysninger om far mangler - - 0,429 0,495 0,182 0,386 

Anm.: Data udgøres af alle 15-45-årige mænd (2006), der tilhører en etnisk minoritet i 
Danmark, samt et 10 pct. udtræk af de etnisk danske 15-45-årige mænd. SD angiver 
standardafvigelsen på det enkelte gennemsnit. 
(a) Indvandrernes juridiske opholdsgrundlag haves – som nævnt – kun for personer, der 
er ankommet fra 1997 og frem. Dette er kun tilfældet for 53,4 pct. (50.278) af de 
94.193 indvandrere og fordelingen mht. juridisk opholdsgrundlag i tabellen afspejler 
således fordelingen blandt disse 53,4 pct. 
 
Ser man på fordelingerne på de enkelte variable for socioøkonomisk 
baggrund, fremstår der bemærkelsesværdige forskelle på indvandrere, 
efterkommere og danskere. Dette er ikke overraskende, men det under-
streger den tidligere nævnte pointe om, at det er vigtigt at tage højde for 
gruppernes socioøkonomiske sammensætning, når man vil sammenligne 
deres kriminalitetsniveauer. 
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Det bemærkes, at oplysninger om personens forældre mestendels haves 
for efterkommere og danskere. Dette skyldes, at forældreoplysninger 
kun haves for meget få ”førstegangsindvandrere”, nemlig de, der kom til 
Danmark sammen med deres forældre. Den socioøkonomiske sammen-
sætning af denne lille undergruppe vil ingenlunde afspejle den generelle 
situation for indvandrere i Danmark. Når kriminalitetsniveauet blandt 
indvandrere sammenlignes med kriminalitetsniveauet blandt danskere, 
kontrolleres derfor ”kun” for oplysninger ved personen selv – ikke ved 
personens forældre. Og omvendt med efterkommerne: Her har vi oplys-
ninger om de fleste personers forældre (efterkommerne er trods alt født i 
Danmark), og denne informationsmængde bruges derfor i analyserne. 
Når kriminalitetsniveauet blandt efterkommere sammenlignes med kri-
minalitetsniveauet blandt danskere, kontrolleres der derfor både for op-
lysninger ved personen selv og for oplysninger om personens forældre. 
Hvilke konsekvenser, de manglende forældreoplysninger kan siges at 
have for den beregnede overrepræsentation i kriminalitetsstatistikken vil 
blive undersøgt i sidste del af notatet. Mht. indvandrere skal det ligele-
des gøres klart, at vi kun medtager personer, der har været i Danmark i 
mindst de seneste 5 år før analysetidspunktet. 
 
De oplysninger om manden selv, der bruges til at indikere hans socio-
økonomiske forhold, er: alder (se nedenfor); uddannelse; om han bor i en 
tæt befolket kommune, dvs. en kommune med over 700 indbyggere per 
kvadratkilometer12; om han bor hos mindst én af sine forældre, om han 
bor med en partner, eller om han hverken bor med sine forældre eller en 
partner (referencekategori); arbejdsmarkedsmæssig stillingskategori, 
dvs. om han er selvstændig, lønmodtager, arbejdsløs, uddannelsessøgen-
de, pensionist eller har en anden relation til arbejdsmarkedet, fx er på 
orlov eller i aktivering (referencekategori); gennemsnitlig lønindkomst 
de seneste 5 år; samt hans afhængighed af sociale ydelser inden for de 
seneste 5 år. 
 
De karakteristika ved mandens forældre, der yderligere benyttes til at 
karakterisere de socioøkonomiske forhold, når efterkommere sammen-
lignes med danskere, er: kriminalitetshistorie; uddannelsesniveau; gen-

                                                
12 Det har kun været muligt at definere dette område på kommuneniveau. Derfor svarer 
variablen til, at man bor i en af kommunerne: København, Frederiksberg, Dragør, 
Hvidovre, Rødovre, Glostrup, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Greve, Albertslund, Gen-
tofte, Gladsaxe, Herlev, Ballerup, Lyngby-Taarbæk, Søllerød, Hørsholm eller Farum. 
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nemsnitlig lønindkomst de seneste 5 år; samt afhængighed af sociale 
ydelser de seneste 5 år. Endvidere indgår den alder, som moren havde, 
da drengen blev født. Til sidst indgår en variabel, der anfører, om der er 
tilgængelige registeroplysninger om moren hhv. faren. Har vi ikke op-
lysninger om moren og/eller faren, kontrollerer vi således kun indirekte 
for disse oplysningers betydning. 
 
Grunden til, at vi gerne vil kontrollere for forældrenes socioøkonomi er, 
at kriminalitet overvejende er et ungdomsfænomen, men at der samtidig 
er forholdsvis lidt variation i socioøkonomi for unge mennesker (hvis 
ikke forældrenes karakteristika inddrages). Fx har de helt unge kun i 
ringe grad haft muligheden for at færdiggøre en uddannelse, der rækker 
ud over grundskolen – endnu. Men en del af disse unge vil givetvis opnå 
mere uddannelse med tiden. Vi mener derfor, at et godt supplement til en 
ung persons egne socioøkonomiske oplysninger er personens forældres 
oplysninger, da disse giver et indblik i, hvilke socioøkonomiske om-
stændigheder, den unge så at sige kommer fra. 
 
Data for personer i alderen 15-45 år i 2006 er således beskrevet. Efter-
som tabeller med data til analyserne af overrepræsentationen blandt de 
19-, 24- og 29-årige optager megen plads, er disse placerede i bilag til-
gængelige på forskningsenheden hjemmeside, jf. oplysninger s. 56. 
 
 
3.2 Alder og kriminalitet 
 
Alder – ud over køn – er den vel nok vigtigste faktor, når det kommer til, 
hvem der begår kriminalitet. Andelen, der dømmes for mindst én straffe-
lovsovertrædelse inden for et år, er højest blandt de helt unge. Andelen 
falder kraftigt frem til 30-årsalderen og svagere herefter. Andelen er for-
svindende lav for de ældste, jf. figur 5. 
 
Denne bemærkelsesværdige sammenhæng mellem alder og kriminalitet 
gør, at man må tage nøje højde for alder, når man analyserer kriminali-
tet. Vi har valgt at håndtere aldersproblematikken på følgende måde. 
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Figur 5. Alder og andelen af mænd, der har modtaget mindst én dom for 
en straffelovsovertrædelse begået i 2006. 

 
Anm.: Data er fra 2006 og udgøres af alle 15-80-årige mænd i Danmark. 
Kilde: Egne beregninger på data fra Danmarks Statistik. 
 
I første omgang håndteres alder sådan, at systematikken i figur 5 kan 
indfanges. Vi begrænser analyserne til kun at omfatte det aldersinterval, 
hvor der er en betragtelig mængde kriminalitet at analysere på. Dette vil 
sige, at vi kun udfører analyser for de 15-45-årige. Her modelleres alder 
i 4-års intervaller, der hver kan have sin egen betydning for kriminalitet 
(sidste interval er kun 3 år, nemlig 43-45 år). Intervallerne er: 15-18 år, 
19-22 år, 23-26 år, 27-30 år, 31-34 år, 35-38 år, 39-42 år og 43-45 år, 
bestemt efter hvor mange år personen fylder ved sin fødselsdag i 2006.  
 
I anden omgang håndteres alder sådan, at vi helt undgår antagelser om 
sammenhængen mellem alder og kriminalitet. Det kan være, at den over- 
repræsentation, man finder, når man analyserer på mænd i alderen 15-45 
år, faktisk er drevet af forhold, som det ikke lykkedes at fange med den 
valgte parametrisering, fx fordi der er behov for en meget forskellig pa-
rametrisering for de grupper, som sammenlignes. Derfor ser vi, i anden 
omgang, separat på de mænd, der fylder hhv. 19, 24 eller 29 år i et af 
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årene 2002-2006 – altså efter samme princip som i de tidligere analyser 
fra Rockwool Fondens Forskningsenhed (2008).13 

Ligeledes skal det igen nævnes, at det er vigtigt at sikre et godt sammen-
ligningsgrundlag, når man sammenligner etniske minoriteter med etniske 
danskere. Det er nemlig sådan, at gruppen af efterkommere i Danmark 
generelt er meget yngre end gruppen af danskere og gruppen af indvan-
drere, jf. tabel 2. Tager man ikke højde for dette, risikerer man at udtale 
sig om forskelle på grupperne, som ret beset skyldes forskelle i grupper-
nes aldersmæssige sammensætning. For en nærmere forklaring af for-
skellen i den aldersmæssige sammensætning af de forskellige grupper, se 
Danmark Statistik (2008). 

3.3 Opsamling 

I de foregående afsnit er det forklaret i detaljen, hvordan vi analyserer 
over- eller underrepræsentationen af mænd fra etniske minoriteter i 
dommene i Danmark. Inden resultaterne af analyserne fremlægges i det 
næste afsnit, er det fundet hensigtsmæssigt at opsummere de forskellige 
analysetrin på kort form. Dette er gjort i tabel 3. Her fremgår det, at ana-
lyserne kan deles op i 3 blokke, inden for hvilke både deltagelsen i kri-
minalitet (andelen der dømmes) og omfanget af kriminalitet (gennem-
snitligt antal domme per mand) søges bestemt. 

I de to første analyseblokke kontrolleres der således for gruppernes so-
cioøkonomiske sammensætning. Den første analyseblok omhandler 
mænd, der fyldte 15-45 år i 2006 – her forsøges sammenhængen mellem 
alder og kriminalitet således modelleret. Den anden analyseblok om-
handler mænd, der fyldte hhv. 19, 24 eller 29 år i enten år 2002, 2003, 
2004, 2005 eller 2006 – her undgår vi at gøre os antagelser om sammen-
hængen mellem alder og kriminalitet. Disse to blokke giver et indblik i, 
hvor meget mere eller mindre kriminalitet en mand fra en etnisk minori-
tet begår, i forhold til en dansk mand, der socioøkonomisk set står i 
samme livssituation. 

13 I Rockwool Fondens Forskningsenhed (2008) indgår kun mænd, der fylder hhv. 19, 
24 eller 29 år i 2006. I analyserne her er de, der fylder de nævnte aldre i et af årene 
2002-2006, også medtaget for at opnå et højere antal observationer og dermed mere 
præcise estimater. 
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Tabel 3. Modeloplysninger og analysernes 3 blokke. 
Deltagelse i 
kriminalitet 

Omfang af 
kriminalitet 

Modeloplysninger 
Modeltype Logit Poisson 
Kriminalitetsvariable Binære Tællevariable 
Tolkning Andel dømte Antal domme 
Analyseblok 1 
Fylder 15-45 år i året 2006 2006 
Forskellige typer af kriminalitet målt år 2006 2002-2006 
Sammenlign indvandrere og danskere Kontrol for egen socioøkonomi 
Sammenlign efterkommere og danskere Kontrol for egen og forældres socioøkonomi 
Analyseblok 2 

Fylder 19, 24 eller 29 år i et af årene 
2002, 2003, 2004, 
2005 eller 2006 

2002, 2003, 2004, 
2005 eller 2006 

Generelle straffelovsovertrædelser 
begået år 

Samme år som det fyldte 
19., 24. eller 29. år, dvs. 

2002, 2003, 2004 
2005 eller 2006. 

Seneste 5 år inden det 
fyldte 19., 24. eller 29. 

år, dvs. 
1998-2002, 1999-2003, 
2000-2004, 2001-2005 

eller 2002-2006. 
Sammenlign indvandrere og danskere Kontrol for egen socioøkonomi 
Sammenlign efterkommere og danskere Kontrol for egen og forældres socioøkonomi 

Analyseblok 3 
Som analyseblok 1 og 2, blot uden kontrol for 

gruppernes socioøkonomiske sammensætninger 

Den tredje blok udfører de samme analyser som i analyseblok 1 og 2, 
men med den essentielle forskel, at der ikke kontrolleres for gruppernes 
socioøkonomiske sammensætning. Her undersøges det, hvor meget mere 
eller mindre kriminalitet en gennemsnitlig mand fra en etnisk minoritet 
dømmes for i forhold til en gennemsnitlig dansk mand. Her tages således 
ikke højde for, at de etniske minoriteter overordnet set er socioøkono-
misk anderledes sammensat end gruppen af etniske danskere (der tages 
dog stadig højde for aldersmæssige forskelle på gruppernes sammensæt-
ning). Dette giver et indblik i, om en større eller mindre del af etniske 
minoriteter end af danskere i samfundet er fundet skyldige i kriminalitet 
– og om de ligeledes er det i et større omfang.

Afslutningsvis undersøges konsekvensen af, at vi ikke har tilgængelige 
oplysninger om indvandrernes forældre, når vi kontrollerer for socio-
økonomi. Her udnyttes det, at vi har forældreoplysninger for efterkom-
merne. Ved at beregne kriminalitetstallene for efterkommere både med 
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og uden forældreoplysninger kan vi nemlig opnå en forståelse af, hvad 
inklusionen af forældreoplysningerne betyder for vores konklusioner om 
efterkommernes kriminalitetsniveau i forhold til danskernes. Og da der 
ikke er grund til at tro, at forældreoplysningerne skulle påvirke indvan-
drernes kriminalitetsniveau anderledes end efterkommernes, kan betyd-
ningen af inklusionen af forældreoplysninger for efterkommerne bruges 
som et fingerpeg om betydningen af den manglende inklusion af foræl-
dreoplysninger for indvandrerne. Vi skal se, at forældreoplysningerne 
spiller en markant rolle, og resultaterne angående indvandrerne i det føl-
gende skal læses med dette forbehold. 
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4 Resultater 

Resultatafsnittet viser resultaterne fra de 3 analyseblokke, der blev frem-
lagt i forrige afsnit, samt konsekvensen af, at vi kun har forældreoplys-
ninger for efterkommerne. De tal, der præsenteres, kan simpelt læses 
som hvor mange gange mere eller mindre kriminelle end danskere, 
mændene fra de etniske minoriteter er.14 Et tal, der ikke adskiller sig 
statistisk signifikant fra 1, vil således sige, at den pågældende minoritet 
er lige så kriminel som danskere. Et tal, der er større end 1 vil sige, at 
den pågældende minoritet er mere kriminel end danskere, mens et tal, 
der er mindre end 1 vil sige, at den pågældende minoritet er mindre 
kriminel end danskere. Kriminalitet er her at forstå som enten andelen, 
der har modtaget mindst én dom inden for ét år (det vi kalder deltagelsen 
i kriminalitet) eller det gennemsnitlige antal af domme, mændene fra de 
forskellige grupper har modtaget inden for de sidste 5 år (det vi kalder 
omfanget af kriminalitet). 

4.1 Blok 1. Kriminaliteten blandt 15-45-årige mænd 

I denne blok præsenteres først resultaterne fra analyserne af de 15-45-
årige mænds deltagelse i kriminalitet i 2006, efterfulgt af resultaterne fra 
analyserne af de 15-45-årige mænds omfang af kriminalitet i perioden 
2002-2006. 

Deltagelse i kriminalitet i 2006 for de 15-45-årige 
Resultaterne fra analysen af deltagelsen i kriminalitet fremgår af tabel 4. 
Parameterestimaterne til modellernes øvrige variable fremgår af bilags-
tabellerne. 

Ser vi på indvandrere og efterkommere på det overordnede niveau, frem-
træder nogenlunde samme systematik som den i nyhedsbrevet fra Rock-
wool Fondens Forskningsenhed (2008): En større andel af både mandli-
ge indvandrere og mandlige efterkommere end danske mænd med sam-
me socioøkonomiske baggrund har modtaget en dom i 2006. Overrepræ-
sentationens niveau ligger dog højere for indvandrerne end for efterkom-

14 De anførte tal er odds ratio i det logistiske tilfælde og incident ratio i poissontilfældet. 
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merne, hvilket nok må tilskrives, at vi som nævnt kun kontrollerer ind-
vandrernes kriminalitet for deres egen socioøkonomiske situation, mens 
vi for efterkommernes vedkommende også kontrollerer for forældrenes 
situation. 

Når kategorierne af indvandrere og efterkommere underdeles i mænd fra 
vestlige og ikke-vestlige lande, findes nogenlunde samme systematik 
som i Danmarks Statistik (2008). Det er således for indvandrere og ef-
terkommere med ikke-vestlig baggrund, at der er tale om en statistisk 
signifikant overrepræsentation mht. deltagelsen i kriminalitet.  

I de fleste tilfælde er denne overrepræsentation en odds ratio i omegnen 
af 1,2-1,7 for de ikke-vestlige indvandrere, og 1,3-1,5 for de ikke-
vestlige efterkommere, idet der her er kontrolleret for socioøkonomisk 
baggrund.  

Andelen af vestlige indvandrere og efterkommere, der deltager i krimi-
nalitet i 2006, lader til at være den samme eller endog lavere end andelen 
blandt socioøkonomisk set tilsvarende danskere; en underrepræsentation, 
der dog kun er statistisk signifikant mht. generelle straffelovsovertrædel-
ser (for efterkommere) og andelen, der modtager en fængselsdom (for 
både indvandrere og efterkommere). 

Mht. de mere specifikke landeoprindelser ses det, at indvandrerne fra 
mellemøstlige og ”andre ikke-vestlige” lande er overrepræsenterede. 
Således er det indvandrerne fra de asiatiske lande, der er de eneste ikke-
vestlige indvandrere, der ikke adskiller sig fra socioøkonomisk sammen-
lignelige danskere, når andelen, der begår kriminalitet betragtes. Og no-
genlunde samme systematik findes når andelen af efterkommerne, der 
deltager i kriminalitet i 2006, sammenlignes med andelen blandt socio-
økonomisk set tilsvarende danskere. Efterkommere fra ”andre ikke-
vestlige” lande er dog ikke statistisk signifikant overrepræsenterede med 
undtagelse af andelen, der modtager en fængselsstraf samt i et vist, men 
statistisk insignifikant, omfang andelen, der dømmes for generelle straf-
felovsovertrædelser. Der er dog ikke flere efterkommere end danskere, 
som dømmes for ejendomskriminalitet. Efterkommernes samlede over-
repræsentation skyldes således, at der er flere, der dømmes for vold og 
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andre straffelovsovertrædelser (hvilket dækker over fx fornærmende 
tiltale af offentlig myndighed og falsk forklaring i retten). 

Tabel 4. Etniske minoriteters deltagelse i kriminalitet i forhold til socio-
økonomisk sammenlignelige danskeres, 15-45-årige. 

Logitmodel 

Straffelovs- 
overtrædel-

ser 
generelt 

Ejendoms- 
kriminalitet 

Volds- 
kriminalitet 

Anden 
straffelovs- 
kriminalitet 

Modtaget 
fængsels-

straf 

Indvandrere (n = 94.193) 
Alle indv. 1,312 *** 1,202 *** 1,458 *** 1,530 ** 1,251 *** 
Vestlig 1,021  1,106  0,986  0,691  0,812 * 
Ikke-vestlig 1,361 *** 1,217 *** 1,541 *** 1,694 *** 1,322 *** 
Mellemøst-
lig 1,406 *** 1,123 + 1,791 *** 2,195 *** 1,493 *** 
Asiatisk 1,078 1,184 1,010 0,559 0,905 
Andet 1,393 *** 1,297 *** 1,481 *** 1,619 ** 1,289 *** 
Uddannel-
ses- og 
arbejdssø-
gende 0,684 *** 0,686 ** 0,521 *** 0,776 0,398 *** 
Familiesam-
menførte 1,354 *** 1,109 1,738 *** 1,254 1,271 ** 
Flygtninge 0,970   0,828 * 1,150 1,430 + 0,883 
Efterkommere (n = 11.064) 
Alle eft. 1,201 ** 1,000 1,388 ** 1,904 ** 1,288 ** 
Vestlig 0,720 * 0,708 + 0,672 0,833 0,606 * 
Ikke-vestlig 1,311 *** 1,061 1,547 *** 2,217 *** 1,439 *** 
Mellemøst-
ligt 1,479 *** 1,108 1,769 *** 3,075 *** 1,582 *** 
Asiatisk 0,722 0,475 * 1,308 0,563 0,749 
Anden ikke-
vestlig 1,208 + 1,148 1,244 1,447 1,391 ** 

Anm.: Stjernerne markerer, at niveauet for den pågældende kategori er hhv. mindre (tal 
< 1) eller større (tal > 1) end niveauet for etniske danskere (10 pct. af de etnisk danske 
mænd med samme alder, n = 95.553). Forskellen på den pågældende kategori og dan-
skerne er således statistisk signifikant på et * 5 pct. niveau; ** 1 pct. niveau; *** 0,1 
pct. niveau og + 10 pct. niveau. 

Vendes blikket mod indvandrernes juridiske opholdsgrundlag i Dan-
mark, findes det, at familiesammenførte er overrepræsenterede inden for 
generelle straffelovsovertrædelser pga. en overrepræsentation inden for 
voldskriminalitet. Flygtninge, derimod, adskiller sig ikke statistisk signi-
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fikant fra danskere mht. andelen, der deltager i kriminalitet. Omvendt 
ses det for de uddannelses- og arbejdssøgende, at disse ligger på et signi-
fikant lavere niveau end danskerne.

Mht. andelen, der har modtaget en fængselsdom i 2006, kan siges, at der 
her er samme systematik som for de forskellige kriminalitetstyper – både 
mht. hvilke grupper, der er overrepræsenterede, og mht. niveauet for 
sådanne overrepræsentationer. Dette peger i retning af, at nok er der en 
større andel af nogle etniske minoriteter end socioøkonomisk set tilsva-
rende danskere, der deltager i kriminalitet, men den kriminalitet, der 
begås af personerne fra de etniske minoriteter, kan ikke siges at være 
hårdere end den kriminalitet, der begås af danskere med samme socio-
økonomiske baggrund. 

Omfanget af kriminalitet i 2002-2006 for de 15-45-årige 
Når vi ser på deltagelsen i kriminalitet i 2006, lader det altså til, at en 
højere andel af både ikke-vestlige indvandrere og efterkommere af ikke-
vestlige indvandrere (bortset fra personer af asiatisk oprindelse og kun i 
begrænset omfang efterkommere fra ”andre ikke-vestlige” lande) end 
danskere med samme socioøkonomiske baggrund, er blevet straffet i 
2006. I det følgende ses på, hvorvidt omfanget af kriminalitet også kan 
siges at være præget af lignende systematikker. Blikket vendes altså 
imod det antal domme, en mand har fået inden for perioden 2002-2006. 
Resultaterne fra denne del af analysen fremgår af tabel 5. Parameter-
estimaterne til modellernes øvrige variable fremgår af bilagstabellerne. 

Tabel 5 udviser med få undtagelser samme systematik som forrige tabel, 
hvor deltagelsen i kriminalitet blev målt. For efterkommernes vedkom-
mende er niveauet for overrepræsentationerne i omfanget af kriminalitet 
også betydeligt. For flere af kategorierne er overrepræsentationen 
således over 1,5, altså at en mand fra de pågældende grupper af (ikke-
vestlige) indvandrere og efterkommere (dog eksklusive mænd af asiatisk 
oprindelse) dømmes for kriminalitet markant oftere end en dansk mand 
med samme socioøkonomiske baggrund. For enkelte kategorier – fx 
ikke-vestlige indvandrere og efterkommere inden for anden straffelovs-
kriminalitet og både indvandrere og efterkommere fra mellemøstlige 
lande inden for voldskriminalitet – er overrepræsentationen endda endnu 
højere. Dette vil sige, at en mand fra en af disse grupper er straffet op 
mod dobbelt så mange gange i 2002-2006 som en socioøkonomisk set 
tilsvarende dansk mand. Det bemærkes dog, at der er meget stor variati- 
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on i de forskellige grup-pers niveau af kriminalitet i forhold til de 
sammenlignelige danskeres. 

Det er iøjnefaldende, at de ikke-vestlige efterkommere idømmes 29 pct. 
flere domme for ejendomskriminalitet end sammenlignelige danskere. I 
forrige tabel så vi netop, hvordan ikke-vestlige efterkommere ikke delta-
ger mere i ejendomskriminalitet end sammenlignelige danskere. Konklu-
sionen på dette er, at en lige stor andel af de to grupper laver ejendoms-
forbrydelser, men at de ikke-vestlige efterkommere omfangsmæssigt er 
mere aktive end de sammenlignelige danskere, der dømmes. 

Bemærk i øvrigt, at indvandrere fra vestlige lande ligger på et niveau 
under danskere inden for alle kriminalitetstyperne, ligesom vestlige ef-
terkommere er underrepræsenterede indenfor generelle straffelovsover-
trædelser, ejendomskriminalitet og antallet af fængselsdomme. 
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Poisson-
model 

Straffelovs- 
overtrædel-

ser 
generelt 

Ejendoms- 
kriminalitet 

Volds- 
kriminalitet 

Anden 
straffelovs- 
kriminalitet 

Modtaget 
fængsels-

straf 

Indvandrere (n = 94.193) 
Alle indv. 1,272 *** 1,149 *** 1,541 *** 1,545 *** 1,130 *** 
Vestlig 0,768 *** 0,756 *** 0,798 *** 0,740 ** 0,557 *** 
Ikke-vestlig 1,354 *** 1,211 *** 1,671 *** 1,700 *** 1,221 *** 
Mellemøst-
lig 1,409 *** 1,169 *** 1,959 *** 2,024 *** 1,384 *** 
Asiatisk 1,053 + 1,080 * 0,997 0,960 0,801 *** 
Anden ikke-
vestlig 1,380 *** 1,272 *** 1,613 *** 1,632 *** 1,188 *** 
Uddannel-
ses- og 
arbejdssø-
gende 0,522 *** 0,526 *** 0,520 *** 0,445 *** 0,314 *** 
Familiesam-
menførte 1,126 *** 1,003 1,463 *** 1,137 0,943 + 
Flygtninge 1,022  0,878 *** 1,375 *** 1,378 *** 0,869 *** 
Efterkommere (n = 11.064) 
Alle eft. 1,390 *** 1,212 *** 1,641 *** 2,488 *** 1,496 *** 
Vestlig 0,901 * 0,874 * 0,937 1,053 0,792 ** 
Ikke-vestlig 1,505 *** 1,289 *** 1,807 *** 2,954 *** 1,665 *** 
Mellemøst-
lig 1,636 *** 1,345 *** 2,079 *** 3,547 *** 1,810 *** 
Asiatisk 0,872 + 0,880 0,845 0,829 0,860 
Anden ikke-
vestlig 1,451 *** 1,295 *** 1,620 *** 2,679 *** 1,626 *** 

Anm.: Stjernerne markerer, at niveauet for den pågældende kategori er hhv. mindre (tal 
< 1) eller større (tal > 1) end niveauet for etniske danskere (10 pct. af de etnisk danske 
mænd med samme alder, n = 95.553). Forskellen på den pågældende kategori og dan-
skerne er således statistisk signifikant på et * 5 pct. niveau; ** 1 pct. niveau; *** 0,1 
pct. niveau og + 10 pct. niveau. 

De uddannelses- og arbejdssøgende, som ved deltagelsen var underre-
præsenterede, er dette i udpræget grad, når omfanget af kriminalitet be-
tragtes. Således indikerer denne underrepræsentation, at en gennemsnit-
lig uddannelses- eller arbejdssøgende dømmes for ned mod halvt så 
mange straffelovsovertrædelser som socioøkonomisk set tilsvarende 
danskere. Omvendt er billedet noget mere broget for de familiesammen-

Tabel 5. Omfanget af etniske minoriteters kriminalitet i forhold til socio-
økonomisk sammenlignelige danskeres, 15-45-årige. 
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førte og flygtningene. Ved deltagelsen i kriminalitet var det kun de fami-
liesammenførte, der var statistisk signifikant overrepræsenterede i for-
hold til sammenlignelige danskere, hvilket de var inden for generelle 
straffelovsovertrædelser, voldskriminalitet og fængselsdomme. Og stort 
set det samme er tilfældet mht. omfanget af kriminalitet (og endvidere er 
de familiesammenførte nu ikke overrepræsenterede mht. antal fængsels-
domme – faktisk er der her svagt signifikante tegn på, at de familie-
sammenførte er underrepræsenterede i forhold til sammenlignelige 
danskere). Flygtninge, som modsat de familiesammenførte ikke var 
overrepræsenterede mht. deltagelsen i kriminalitet, er nu overrepræsen-
terede mht. antallet af domme for voldskriminalitet og ”anden straffe-
lovskriminalitet”, mens de er godt 15 pct. underrepræsenterede mht. 
ejendomskriminalitet og antallet af fængselsdomme. 

4.2 Blok 2. Generelle straffelovsovertrædelser blandt de 
19-, 24- og 29-årige mænd 

Anden blok af resultaterne fra dette papirs analyser handler om de gene-
relle straffelovsovertrædelser for tre udvalgte aldersgrupper: hhv. de 19-
årige, de 24-årige og de 29-årige. Personerne i dette datasæt fyldte den 
nævnte alder i enten 2002, 2003, 2004, 2005 eller 2006, og deres krimi-
nalitet måles samme år, altså enten i 2002, 2003, 2004, 2005 eller 2006 
(mht. omfanget af kriminalitet måles denne indenfor de seneste 5 år, altså 
hhv. 1998-2002, 1999-2003, 2000-2004, 2001-2005 eller 2002- 2006). 
Formålet med denne analyse har været at undersøge, hvorvidt de over- og 
underrepræsentationer, der er fundet for hele gruppen af 15-45-årige 
ovenfor, kan siges at være afhængig af det udvalgte aldersinterval. Når 
der måles separat for de 19-, 24- og 29-årige, undgår man nemlig at gøre 
sig antagelser om sammenhængen mellem alder og kriminalitet. Som det 
fremgik af figur 5 over sammenhængen mellem alder og krimi-nalitet, er 
der en langt højere andel, der dømmes for straffelovsovertræ-delser, 
blandt unge, end blandt andre. Resultaterne i dette afsnit kan så-ledes ses 
som over- og underrepræsentationen af etniske minoriteter i kriminalitet 
for aldersgrupper, der sædvanligvis står for langt størstede-len af 
kriminaliteten i samfundet. 
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Det skal indledningsvist bemærkes, at når man ser på kriminalitetsni-
veauet blandt personer, der fylder en given alder inden for forskellige 
kalenderår, risikerer man, at det betyder noget, hvordan kriminalitetsud-
viklingen i samfundet har været. Som vi så det i figur 1 er der tegn på, at 
samtlige gruppers kriminalitetsniveau falder frem mod i dag, men der er 
ligeledes tegn på, at kriminalitetsniveauet falder mere for de etniske mi-
noriteter end for danskere. I analyserne tages højde for dette ved at kon-
trollere for, hvilket kalenderår den specifikke person i data er fyldt hhv. 
19, 24 eller 29 år. 

Det skal ligeledes bemærkes, at når man ser på udvalgte alderstrin, bli-
ver antallet af observationer væsentligt reduceret i forhold til, når man 
analyserer på fx hele gruppen af 15-45-årige. Data til analyserne i det 
følgende består således af i alt ca. 25.000-30.000 personer per alderstrin 
(24.234 19-årige, 25.449 24-årige og 31.383 29-årige), mens data til ana-
lyserne af hele gruppen af 15-45-årige bestod af 200.810 personer. På 
grund af dette noget mindre datagrundlag holder vi os i det følgende til 
kun at analysere på de generelle straffelovsovertrædelser og opdeler kun 
de etniske minoriteter i vestlige hhv. ikke-vestlige indvandrere og vestli-
ge hhv. ikke-vestlige efterkommere. Analyserne i dette afsnit ser således 
kun på deltagelsen i kriminalitet og omfanget af kriminalitet på et mere 
overordnet niveau. 

Som ved resultaterne fra analyserne af de 15-45-årige, præsenteres resul-
taterne fra analyserne i dette afsnit først for deltagelsen i kriminalitet og 
derefter for omfanget af kriminalitet. 

Deltagelse i kriminalitet for de 19-, 24- og 29-årige 
Resultaterne fra analyserne af de 19-, 24- og 29-åriges deltagelse i kri-
minalitet fremgår af tabel 6. Modellernes øvrige parameterestimater 
fremgår af bilagstabellerne. 
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Tabel 6. Etniske minoriteters deltagelse i generelle straffelovsovertræ-
delser i forhold til socioøkonomisk sammenlignelige danskeres. 
Logitmodel 19-årige 24-årige 29-årige 
Indvandrere n = 8.101 n = 8.981 n = 12.491 
Alle indv. 1,822 *** 1,574 *** 0,946 
Vestlige 1,124 0,986 0,536 ** 
Ikke-vestlige 1,908 *** 1,678 *** 1,034 
Efterkommere n = 3.042 n = 2.162 n = 1.869 
Alle eft. 1,406 *** 1,518 *** 0,997 
Vestlige 0,595 + 0,426 + 0,855 
Ikke-vestlige 1,540 *** 1,782 *** 1,040 

Anm.: Stjernerne markerer, at niveauet for den pågældende kategori er hhv. mindre (tal 
< 1) eller større (tal > 1) end niveauet for etniske danskere (10 pct. af de etnisk danske 
mænd med samme alder, n = 13.091 for 19-årige, n = 14.306 for 24-årige og n = 
17.023 for 29-årige). Forskellen på den pågældende kategori og danskerne er således 
statistisk signifikant på et * 5 pct. niveau; ** 1 pct. niveau; *** 0,1 pct. niveau og + 10 
pct. niveau. 
Ved sammenligningen af indvandrere og danskere er der kun kontrolleret for oplysnin-
ger om personen selv, mens der ved sammenligningen af efterkommere og danskere 
også er kontrolleret for forældrenes situation. 

Af tabel 6 ses det, at andelen af indvandrere, der deltager i generelle 
straffelovsovertrædelser, er markant højere end andelen blandt sammen-
lignelige danskere for både de 19- og de 24-årige, men at denne overre-
præsentation ikke lader sig genfinde blandt de 29-årige. De 19- og 24-
årige indvandreres deltagelse i kriminalitet er givet ved en odds ratio på 
hhv. 1,8 og 1,6 i.f.t. danskerne. Denne overrepræsentation kan tilskrives 
de ikke-vestlige indvandrere da der ikke er en statistisk signifikant 
forskel på hverken 19- eller 24-årige vestlige indvandreres og danskeres 
deltagelse i kriminalitet. For de 29-årige er de vestlige indvandreres 
deltagelse i kriminalitet lavere end danskernes: Vestlige indvandrere 
deltager således langt mindre i kriminalitet end sammenlignelige danske-
re. Andelen af de 29-årige, ikke-vestlige indvandrere, der deltager i ge-
nerelle straffelovsovertrædelser, ligger på samme niveau som andelen 
blandt sammenlignelige danskere.  

For efterkommerne træder det samme billede frem, om end overrepræ-
sentationen af ikke-vestlige efterkommere ligger på et lavere niveau end 
overrepræsentationen af ikke-vestlige indvandrere, mens niveauet af 
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deltagelse i kriminalitet for vestlige efterkommere vis-à-vis sammenlig-
nelige danskere ligger lavere end blandt indvandrerne; de vestlige efter-
kommeres underrepræsentation er dog kun statistisk svagt signifikant 
blandt de 19- og 24-årige og ikke statistisk signifikant blandt de 29-
årige. Andelen af ikke-vestlige efterkommere, der deltager i straffelovs-
overtrædelser, er givet ved et odds ratio på omkring 1,5 i.f.t. 
sammenlignelige danskere.  

Omfanget af kriminalitet for de 19-, 24- og 29-årige 
Forskellen på deltagelsen i generelle straffelovsovertrædelser blandt ik-
ke-vestlige indvandrere, efterkommere og danskere lader altså til at være 
markant, men at aftage med alderen for helt at være væk blandt de 29-
årige, mens der ikke kan findes en statistisk signifikant forskel på vestli-
ge indvandrere og efterkommeres og danskeres deltagelse i kriminalitet 
– med undtagelse af de 29-årige, vestlige indvandrere, der kun deltager
halvt så meget i kriminalitet som sammenlignelige danskere. 

I dette afsnit vendes blikket mod, hvorvidt samme systematik findes, når 
man ser på omfanget af de generelle straffelovsovertrædelser. Resulta-
terne fra analyserne af overrepræsentationen i omfanget af kriminalitet 
fremgår af tabel 7. Analysernes øvrige parameterestimater fremgår af 
bilagstabellerne. 

Tre interessante ting springer i øjnene i tabel 7. For det første ses det, at 
nogenlunde samme systematik som mht. deltagelsen i kriminalitet gen-
findes, når vi ser på omfanget af kriminalitet. Således er det primært 
blandt de helt unge (dvs. 19- og 24-årige) mænd af ikke-vestlig oprindel-
se, at der er tale om overrepræsentationer set i forhold til sammenligne-
lige danske mænd. Omfanget af kriminalitet blandt både indvandrere og 
efterkommere af ikke-vestlig oprindelse er således højest (i forhold til 
sammenlignelige danskere) blandt de 19-årige og aftager sådan, at de 
ældre er mindre overrepræsenterede. Men som den anden ting i tabel 7, 
der springer i øjnene, ses det, at overrepræsentationen nu også lader sig 
finde blandt de 29-årige ikke-vestlige efterkommere; disse dømmes i 
gennemsnit for 30 pct. flere straffelovsovertrædelser inden for 5 år end 
socioøkonomisk tilsvarende danske mænd. 
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Poissonmodel 19-årige 24-årige 29-årige 
Indvandrere n = 8.101 n = 8.981 n = 12.491 
Generelt 1,762 *** 1,366 *** 0,956 
Vestlige 0,969 0,777 *** 0,490 *** 
Ikke-vestlige 1,852 *** 1,466 *** 1,044 
Efterkommere n = 3.042 n = 2.162 n = 1.869 
Generelt 1,561 *** 1,338 *** 1,267 *** 
Vestlige 0,966 0,948 1,014 
Ikke-vestlige 1,643 *** 1,419 *** 1,341 *** 

Anm.: Stjernerne markerer, at niveauet for den pågældende kategori er hhv. mindre (tal 
< 1) eller større (tal > 1) end niveauet for etniske danskere (10 pct. af de etnisk danske 
mænd med samme alder, n = 13.091 for 19-årige, n = 14.306 for 24-årige og n = 
17.023 for 29-årige). Forskellen på den pågældende kategori og danskerne er således 
statistisk signifikant på et * 5 pct. niveau; ** 1 pct. niveau; *** 0,1 pct. niveau og + 10 
pct. niveau. 
Ved sammenligningen af indvandrere og danskere er der kun kontrolleret for oplysnin-
ger om personen selv, mens der ved sammenligningen af efterkommere og danskere 
også er kontrolleret for forældrenes situation. 

For det tredje ses det, at de vestlige indvandrere står for antalsmæssigt 
mindre kriminalitet pr. person end sammenlignelige danskere, i hvert 
fald blandt de 24- og 29-årige. Således adskiller kriminalitetsniveauet 
blandt de 19-årige vestlige indvandrere sig ikke fra sammenlignelige 
danskere, mens underrepræsentationen er knapt 25 pct. blandt de 24-
årige og helt ned mod 50 pct. blandt de 29-årige. Omfanget af kriminali-
tet for de vestlige efterkommere adskiller sig derimod ikke statistisk 
signifikant fra omfanget blandt sammenlignelige danskere. 

delser i forhold til socioøkonomisk sammenlignelige danskeres. 
Tabel 7. Omfanget af etniske minoriteters  generelle straffelovsovertræ-
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Konklusionen på analyseblok 2, hvor de etniske minoriteters kriminalitet 
er blevet sammenlignet med danskeres ved at se separat på de 19-, 24- 
og 29-årige, er således, at forskellen på indvandreres, efterkommeres og 
danskeres kriminalitetsniveau afhænger kraftigt af, hvilken alder de per-
soner, man analyserer, har. Det er således blandt de helt unge – de 19- 
og 24-årige – at den vægtigste overrepræsentation er fundet, mens denne 
er væk blandt de 29-årige mht. deltagelsen i kriminalitet og kun er til 
stede blandt de 29-årige efterkommere mht. omfanget af kriminalitet. 
Men det er også fundet, at sådanne overrepræsentationer kun lader sig 
finde blandt personer af ikke-vestlig oprindelse; både vestlige indvandre-
re og vestlige efterkommere begår således lige så meget eller mindre 
kriminalitet end sammenlignelige danskere. 

Et forbehold mht. konklusionerne er dog, at analyserne er foretaget på 
tværsnitsdata. Det kan således ikke udelukkes, at forholdet mellem alder 
og kriminalitet vil se en smule anderledes ud, hvis vi betragter det et 
andet år, fx når mænd, der var 19 år i 2006, fylder 29 år i 2016. Hvorvidt 
der så vil være tale om en overrepræsentation for de 29-årige i 2016, 
fordi der er en overrepræsentation blandt de samme mænd som 19-årige 
i 2006, kan analyserne her ikke udtale sig om. 

4.3 Blok 3. Sammenligningen uden kontrol for socioøko-
nomi 

Resultatafsnittets tredje blok omhandler, hvordan etniske minoriteters 
kriminalitetsniveau er i forhold til danskeres, såfremt man ikke kontrol-
lerer for andre socioøkonomiske indikatorer end alder. Hvor der i analy-
serne ovenfor er lagt vægt på, at sammenligningerne skulle gøres ud fra, 
hvorvidt en mand fra en etnisk minoritet er mere eller mindre lovlydig 
end en dansk mand med den samme socioøkonomiske baggrund, lægges 
der i denne blok ikke vægt herpå. Blikket vendes altså her mod krimina-
liteten i samfundet mere generelt, og der skal ses på, hvorvidt de etniske 
minoriteter – bl.a. pga. at etniske minoriteter bredt betragtet har en anden 
socioøkonomisk baggrund end danskere – kan siges at give et højere 
kriminalitetstryk i Danmark. Resultaterne fra disse analyser fremgår af 
bilagstabellerne og gennemgås kun på det overordnede niveau her. 
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 Både når man ser på deltagelsen i kriminalitet i 2006 og på omfanget af 
kriminalitet i 2002-2006 for de 15-45-årige, træder samme overordnede 
resultat frem, som når der kontrolleres for socioøkonomiske indikatorer 
– der findes således en overrepræsentation af (ikke-vestlige) minoriteter
i kriminaliteten i Danmark. Niveauet for overrepræsentationen, når der 
ikke kontrolleres for socioøkonomiske indikatorer, er væsentligt højere, 
end det var tilfældet i analyserne ovenfor. Således dømmes en markant 
større andel af både indvandrere og efterkommere i 2006 end danskere. 
Ved videre analyse er det fundet, at både indvandrernes og efterkom-
mernes overrepræsentation skyldes en markant overrepræsentation i del-
tagelsen i kriminalitet blandt både indvandrere og efterkommere af ikke-
vestlig oprindelse (bortset fra efterkommere af asiatiske forældre – dis-
ses deltagelse i kriminalitet adskiller sig ikke fra jævnaldrende danske-
res). Bredt betragtet er overrepræsentationen den samme for de ikke-
vestlige indvandrere og de ikke-vestlige efterkommere: Der er ikke stati-
stisk signifikante forskelle på indvandrernes og efterkommernes overre-
præsentation i deltagelsen i kriminalitet i 2006, med undtagelse af, at de 
asiatiske efterkommere deltager mindre i kriminalitet end de asiatiske 
indvandrere. 

Samme systematik gør sig overordnet set gældende mht. omfanget af 
kriminalitet i 2002-2006. Således dømmes både gennemsnitlige ikke-
vestlige indvandrere og gennemsnitlige ikke-vestlige efterkommere for 
over dobbelt så meget kriminalitet i 2002-2006 som gennemsnitlige dan-
skere. I enkelte tilfælde er kriminalitetsniveauet sågar oppe over 3, fx for 
indvandrere fra mellemøstlige lande inden for voldskriminalitet og efter-
kommere fra andre ikke-vestlige lande end mellemøstlige og asiatiske 
lande inden for ”anden straffelovskriminalitet”. Ovenfor blev det fundet, 
at overrepræsentationen blandt indvandrere og efterkommere ikke ad-
skiller sig statistisk signifikant fra hinanden, når man ser på andelen, der 
deltager i kriminalitet (med undtagelse af de asiatiske efterkommere – 
disse deltager signifikant mindre i kriminalitet end de asiatiske indvan-
drere). Samme systematik findes, når man ser på omfanget af kriminali-
tet (om end det her også findes, at de vestlige efterkommere begår stati-
stisk signifikant mere kriminalitet end de vestlige indvandrere). 
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En sådan overrepræsentation kan ikke findes for personer af vestlig op-
rindelse. Her deltager hverken indvandrere eller efterkommere i mere 
eller mindre kriminalitet end danskere. Mht. omfanget er det sådan, at de 
vestlige indvandrere begår signifikant færre gerninger end danskere, 
mens efterkommerne begår signifikant flere (dog er niveauet for denne 
overrepræsentation markant lavere end det blandt ikke-vestlige efter-
kommere (ekskl. asiatiske efterkommere)). 

Mht. indvandreres juridiske opholdsgrundlag er det fundet, at 15-45-
årige uddannelses- og arbejdssøgende er statistisk signifikant mere lov-
lydige i forbindelse med deltagelse i kriminalitet end danske mænd med 
samme alder uanset kriminalitetstype (bortset fra anden straffelovskri-
minalitet, her er de uddannelses- og arbejdssøgendes underrepræsentati-
on ikke statistisk signifikant). De er endvidere statistisk signifikant mere 
lovlydige end danske mænd inden for samtlige kriminalitetskategorier 
mht. omfanget af kriminalitet i perioden 2002-2006. Både flygtninge og 
familiesammenførte til andre end flygtninge, derimod, ligger på et ni-
veau klart over danskerne, når der ikke kontrolleres for gruppernes so-
cioøkonomiske sammensætning: Inden for samtlige kriminalitetstyper 
har fx flygtninge over 2,5 gange så højt omfang af kriminalitet, som 
jævnaldrende danskere. De tilsvarende tal er oppe over 1,5 for de 
familiesammenførte til andre end flygtninge. 

Ser man separat på de, der fyldte hhv. 19, 24 eller 29 år i perioden 2002- 
2006, uden at kontrollere for deres socioøkonomiske baggrund, træder 
den overordnet set samme systematik frem, som da sammenligningen 
blev foretaget til socioøkonomisk tilsvarende danskere; forskellene mel-
lem grupperne, når der ikke korrigeres for socioøkonomisk tilhørsfor-
hold, er blot mere tydelige. Således findes markante overrepræsentatio-
ner af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, uanset alder. For de 
vestlige indvandrere og efterkommere er der ligeledes overrepræsentati-
oner at spore, men dette er mestendels mht. omfanget af kriminalitet. 
Overrepræsentationerne er igen højest blandt de helt unge – den er fx 
over 3 for 19-årige, ikke-vestlige indvandrere mht. omfanget af krimina-
litet, altså at en 19-årig, ikke-vestlig indvandrer dømmes for 3 gange så 
mange kriminelle gerninger inden for en femårig periode som en 19-årig 
dansker – men aftager med alderen, dog uden at forsvinde. Enkelte ste-
der, fx mht. både deltagelsen i kriminalitet og omfanget af kriminalitet 
blandt de 29-årige vestlige indvandrere, er der dog tale om en statistisk 
signifikant underrepræsentation. 
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Opsamlende kan man sige at der – hvis man ikke kontrollerer for socio-
økonomisk baggrund – er en markant overrepræsentation af de etniske 
minoriteter i kriminaliteten i Danmark. Og denne overrepræsentation af 
specielt mænd med ikke-vestlig oprindelse er betragteligt højere, end når 
der kontrolleres for socioøkonomisk baggrund, både hvad angår delta-
gelse i kriminalitet og omfang af kriminalitet. At overrepræsentationen 
er højere, når der ikke kontrolleres for socioøkonomisk tilhør, indikerer, 
at en gennemsnitlig mand fra de nævnte etniske minoriteter tilhører so-
cioøkonomiske grupper, der generelt begår mere kriminalitet end en 
gennemsnitlig mand i Danmark med samme alder. På denne måde giver 
de etniske minoriteter – i hvert fald nogle af dem inden for nogle krimi-
nalitetstyper – et højere niveau af kriminalitet i samfundet. 

4.4 Betydningen af kontrol for forældreoplysninger 

I de 3 analyseblokke ovenfor har vi sammenlignet kriminalitetsniveauet 
blandt mænd fra etniske minoriteter i forhold til danske mænd, når vi 
hhv. kontrollerer for de socioøkonomiske indikatorer, vi har adgang til 
(for indvandrerne var dette deres egne oplysninger og for efterkommerne 
var dette deres egne og deres forældres oplysninger), og når vi ikke kon-
trollerer for andre socioøkonomiske indikatorer end alder. Det blev klart, 
at det at kontrollere for socioøkonomisk baggrund – altså at sørge for, at 
vi sammenligner mænd fra etniske minoriteter med danske mænd med 
samme socioøkonomiske baggrund – bringer overrepræsentationen af de 
etniske minoriteter i de strafferetlige domme i Danmark betragteligt ned 
i forhold til, hvis vi ser på tallene for gennemsnitlige mænd fra etniske 
minoriteter i forhold til for gennemsnitlige danske mænd med samme 
alder. Konklusionen herpå er, at mændene fra de etniske minoriteter ge-
nerelt set tilhører socioøkonomiske grupper, der bl.a. pga. deres socio-
økonomiske position begår relativt set megen kriminalitet. Men også, at 
selv når vi korrigerer herfor, er der stadig en vis overrepræsentation at 
spore og dette mestendels for de helt unge. 

I dette afsnit ser vi på betydningen af, at vi kun har forældreoplysninger 
for efterkommerne (og danskerne) og dermed ikke for indvandrerne. Vi 
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skal således få et indblik i, om den overrepræsentation, der er fundet 
blandt indvandrere i forhold til blandt danskerne, til dels kan siges at 
skyldes, at vi mangler forældreoplysninger for indvandrerne – altså at vi 
har et ikke-fyldestgørende mål for indvandrernes socioøkonomiske til-
hørsforhold. Vi skal m.a.o. se, om der er en risiko for, at vi har fejlvurde-
ret indvandrernes kriminalitetsniveau i analyserne ovenfor. 

Den måde, vi skal se dette på, er ved at undersøge, hvad kontrollen for 
forældreoplysninger betyder for efterkommernes vedkommende. Hvis 
inklusionen af forældreoplysninger har stor betydning for niveauet af 
overrepræsentationen for efterkommernes vedkommende, må man for-
vente, at eksklusionen heraf ligeledes har stor betydning for niveauet af 
overrepræsentationen for indvandrernes vedkommende.15 

Vi har således beregnet efterkommernes kriminalitetsniveau i forhold til 
danskernes både mht. deltagelse i kriminalitet og omfang af kriminalitet, 
men hvor der – til forskel fra i analyserne ovenfor – ikke er kontrolleret 
for forældreoplysningerne. Resultaterne herfra sammenlignes med resul-
taterne fra analyseblokkene, hvor der netop blev kontrolleret for foræl-
dreoplysninger. Forskellen på de beregnede tal i de to sæt af resultater 
kan dermed tilskrives inklusionen af forældreoplysninger. 

Den overordnede konklusion er, at inklusionen af forældreoplysningerne 
har en markant betydning for størrelsen af efterkommernes, specielt dem 
med forældre fra ikke-vestlige lande (eksklusive asiatiske), overrepræ-
sentation i kriminalitet. For de vestlige efterkommere og efterkommere 
af forældre fra asiatiske lande er betydningen af forældreoplysningerne 
derimod begrænset. 

For de ikke-vestlige efterkommeres vedkommende sænkes overrepræ-
sentationen i deltagelsen i kriminalitet, når forældreoplysningerne med-
tages i modellerne i forhold til, når de ikke gør, jf. figur 6. Uden foræl-
dreoplysningerne har ikke-vestlige efterkommere et 1,8 gange større 
odds for at blive dømt. Men dette tal sænkes til 1,3, når forældre-
oplysningerne medtages. 

15 Det kan ikke udelukkes, at der er andre uobserverede karakteristika end forældreop-
lysninger, der adskiller efterkommere og indvandrere, men der er ikke fundet grund til 
at antage, at forældreoplysningerne skulle have en systematisk anderledes betydning 
for efterkommere og indvandrere. 
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Figur 6. Odds for at efterkommere i.f.t. dansker deltager i 
kriminalitet i 2006. Figuren omfatter alle straffelovsovertrædelser. 

Ved omfanget af kriminalitet er det tidligere fundet, at overrepræsentati-
onerne for efterkommerne niveaumæssigt er højere, end det er tilfældet 
mht. deltagelsen i kriminalitet. Men ligeledes sker der her en stor reduk-
tion, når forældreoplysningerne medtages i modellen, jf. figur 7: For de 
ikke-vestlige efterkommere er reduktionen helt oppe på ca. 0,5 point, 
som det også var tilfældet mht. deltagelsen i kriminalitet. At reduktionen 
i de ikke-vestlige efterkommeres overrepræsentation er ca. 0,5 point bå-
de mht. deltagelsen i kriminalitet og omfanget af kriminalitet – men at 
de ikke-vestlige efterkommeres overrepræsentation ligger på et højere 
niveau mht. omfanget af kriminalitet end mht. deltagelsen – peger i ret-
ning af, at inklusionen af forældreoplysningerne har størst betydning, når 
deltagelsen i kriminalitet betragtes. 
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Figur 7. Gennemsnitligt antal domme i 2002-2006 per efterkommer i 
forhold til danskere. Figuren omfatter alle straffelovsovertrædelser. 

Inklusionen af forældreoplysninger giver altså markante reduktioner i 
overrepræsentationen af efterkommere i de strafferetlige domme, set i 
forhold til hvad overrepræsentationen ville være blevet beregnet til, så-
fremt vi ikke havde forældreoplysningerne. Dette indikerer, at målet for 
socioøkonomisk position, som vi bruger for indvandrere – som netop 
kun indeholder oplysninger om personens egne socioøkonomiske indika-
torer – ikke er perfekt til at sikre, at vi sammenligner indvandrere med 
danskere med samme socioøkonomiske tilhørsforhold; der er således 
grund til at antage, at vores analyser overvurderer indvandrernes krimi-
nalitetsniveau, fordi vi ikke præcist nok kan tage højde for deres socio-
økonomiske baggrund. Denne risiko er formentlig mest udtalt blandt de 
unge, hvor forældres socioøkonomi må forventes at have den største 
betydning som indikator for personers socioøkonomi. Resultaterne angå-
ende indvandrerne fra analyseblokkene ovenfor skal tages med dette 
forbehold. 
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5 Konklusion 

Dette arbejdsnotat har analyseret om og i hvilken grad, mænd fra etniske 
minoriteter er overrepræsenteret i de strafferetlige domme i forhold til 
etnisk danske mænd. Konklusionen er, dette dels afhænger af hvilke 
typer af etniske minoriteter, der er tale om, og dels hvorvidt man ser på 
deltagelsen i kriminalitet (andelen der har modtaget mindst én dom 
indenfor ét år) eller omfanget af kriminalitet (antallet af domme inden 
for 5 år). Endvidere afhænger det af, hvordan man håndterer det vigtige 
aldersaspekt af kriminalitet, og hvilke tilgængelige oplysninger man har 
om en persons socioøkonomiske position og baggrund.  

I analysernes første blok fandt vi, at såfremt man analyserer deltagelsen i 
kriminalitet i 2006 blandt 15-45-årige, er der en overrepræsentation af 
både indvandrere og efterkommere inden for samtlige kriminalitetstyper. 
Dette er primært drevet af en overrepræsentation for ikke-vestlige ind-
vandrere (eksklusive asiatiske indvandrere) såvel som for efterkommere 
af ikke-vestlige indvandrere (eksklusive efterkommere af asiatiske ind-
vandrere). Med overrepræsentation menes her, at andelen af mænd fra de 
nævnte etniske minoriteter, der begik kriminalitet i 2006, som de døm-
mes for, er større end andelen blandt socioøkonomisk set tilsvarende 
etnisk danske mænd. Det er videre fundet, at hvis man kategoriserer ind-
vandrerne ud fra deres juridiske opholdsgrundlag, er de uddannelses- og 
arbejdssøgende mere lovlydige mht. deltagelse i kriminalitet end etnisk 
danske mænd med samme socioøkonomiske baggrund. For familiesam-
menførte og flygtninge er billedet lidt mere broget, om end der er tegn 
på, at andelen af familiesammenførte, der deltager i kriminalitet, er høje-
re end andelen blandt sammenlignelige danskere. 

I den anden del af analysernes første blok fandt vi, at indvandrerne er 
lidt mindre overrepræsenterede, mens efterkommere er mere overrepræ-
senterede, når man ser på omfanget af kriminalitet, end det er tilfældet 
mht. deltagelsen i kriminalitet. Med overrepræsentation menes i dette 
tilfælde, at en gennemsnitlig mand fra de nævnte grupper modtager flere 
domme, end en gennemsnitlig etnisk dansk mand med samme socioøko-
nomiske baggrund. Der er dog en væsensforskel på vestlige og ikke-
vestlige: Hvor de vestlige indvandrere lå på samme niveau som sammen-
lignelige danskere mht. deltagelsen i kriminalitet, ligger de mht. omfan-
get af kriminalitet på et statistisk signifikant lavere niveau – en underre-
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præsentation. De ikke-vestlige indvandrere – som mht. deltagelsen i 
kriminalitet lå mærkbart over danskerne – begår stadig statistisk 
signifikant flere kriminelle handlinger end sammenlignelige danskere, 
og niveauet for denne overrepræsentation er nogenlunde den samme som 
ved deltagelse i kriminalitet.  

Omvendt forholder det sig med efterkommere: Andelen blandt de vestli-
ge efterkommere, der deltager i kriminalitet, er klart mindre end ande-
len blandt sammenlignelige danskere, men når blikket vendes mod om-
fanget af kriminalitet, er denne underrepræsentation næsten væk. De 
ikke-vestlige efterkommere udviser samme tendens, altså at de er mere 
synlige i omfanget af kriminalitet end i deltagelsen.  

Mht. forskellen på etniske danskere og de uddannelses- og arbejdssøgen-
de indvandrere så er forskellen på disse to grupper større mht. omfanget 
af kriminalitet end mht. deltagelsen i kriminalitet. Her er de uddan-
nelses- og arbejdssøgende væsentligt mindre kriminelle end sammen-
lignelige danskere. De uddannelses- og arbejdssøgende mænd dømmes 
for ned mod halvt så meget kriminalitet i 2002-2006 som etnisk danske 
mænd med samme socioøkonomiske baggrund.  

Mht. de familiesammenførte og flygtningene er billedet stadig broget. 
Således er omfanget af kriminalitet højere for familiesammenførte inden 
for generelle straffelovsovertrædelser grundet et højt niveau inden for 
voldskriminalitet. For flygtninge er omfanget af voldskriminalitet højere 
end blandt sammenlignelige danskere, lige så vel som omfanget af ”an-
den straffelovskriminalitet” er det. Men mht. ejendomskriminalitet er 
flygtningene underrepræsenterede i omfanget, ligesom både flygtninge 
og familiesammenførte idømmes statistisk signifikant færre fængsels-
domme end sammenlignelige danskere.  

I analysernes anden blok er der analyseret på de mænd, der tilhører den 
mest kriminelt aktive alder. For at undgå at gøre antagelser om sammen-
hængen mellem alder og kriminalitet, er analyserne i denne blok udført 
separat for de mænd, der fyldte 19, 24 eller 29 år i årene 2002-2006. 
Resultaterne fra denne analyseblok, hvor deltagelsen i og omfanget af 
generelle straffelovsovertrædelser blandt vestlige hhv. ikke-vestlige ind-
vandrere og efterkommere sammenlignes med niveauet blandt socio-
økonomisk set tilsvarende danske mænd, kan opsummeres som: Der er
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en overrepræsentation i både deltagelsen i og omfanget af generelle 
straffelovsovertrædelser blandt de helt unge indvandrere, men denne 
aftager således, at der ingen overrepræsentation er blandt de 29-årige. 
Dette gør sig imidlertid kun gældende for ikke-vestlige indvandrere; 
andelen af vestlige indvandrere, der deltager i straffelovsovertrædelser, 
er således hverken højere eller lavere end andelen blandt sammenligne-
lige danskere – blandt de 19- og 24-årige. For de 29-årige er deltagelsen 
statistisk signifikant lavere end blandt danskere. Omfanget af straffe-
lovsovertrædelser blandt de vestlige indvandrere er lavere end omfanget 
blandt sammenlignelige danskere for både de 24- og 29-årige (vestlige 
indvandreres omfang adskiller sig ikke statistisk signifikant fra dansker-
nes blandt de 19-årige).  

Mht. efterkommerne tegner der sig et lidt anderledes billede, om end den 
overordnede systematik er den samme: De ikke-vestlige efterkommeres 
deltagelse i kriminalitet er højere end sammenlignelige danskeres, men 
dette gælder kun for de 19- og 24-årige. Mht. omfanget af kriminalitet, 
derimod, er de ikke-vestlige efterkommere overrepræsenterede blandt 
alle tre aldersgrupper: Overrepræsentationen er højest blandt de 19-årige 
og lavest (men dog stadig statistisk signifikant) blandt de 29-årige. De 
vestlige efterkommere adskiller sig ikke fra danskere, hverken mht. an-
delen, der dømmes for kriminalitet, eller antallet af domme, hver person 
idømmes. 

I analysernes tredje blok er kriminaliteten undersøgt uden at korrigere 
for personernes socioøkonomiske tilhørsforhold, som det ellers blev 
gjort i de to første analyseblokke. I stedet sammenlignes den gennem-
snitlige mand fra en etnisk minoritet med en gennemsnitlig jævnaldrende 
dansk mand. Her findes markant højere overrepræsentationer af de etni-
ske minoriteter – specielt af mænd med ikke-vestlig oprindelse – både 
hvad angår deltagelse i og omfang af kriminalitet. Dette indikerer, i for-
længelse af resultaterne fra analysernes første to blokke, at mænd fra 
etniske minoriteter udgøres af socioøkonomiske grupper, der generelt set 
begår mere kriminalitet end gennemsnitlige danske mænd med samme 
alder. Videre fandt vi, at deltagelsen i kriminalitet blandt både ikke-
vestlige indvandrere og efterkommere er lige meget højere end deltagel-
sen i kriminalitet blandt danskere i 2006 (med undtagelse af efterkom-
merne fra asiatiske lande – de deltager signifikant mindre i kriminalitet 
end deres indvandrede landsmænd), men de ikke-vestlige indvandrere, 
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der så begår kriminalitet, dømmes for signifikant flere kriminelle hand-
linger end ikke-vestlige efterkommere (som dog, med undtagelse af ef-
terkommere med asiatisk oprindelse, stadig begår flere kriminelle hand-
linger end danskere). En sådan overrepræsentation kan ikke findes for de 
vestlige indvandrere. På denne måde giver mændene fra de etniske mi-
noriteter – i hvert fald nogle af dem inden for nogle kriminalitetstyper og 
med øje for opdelingen i deltagelse i kriminalitet og omfanget af krimi-
nalitet – et højere niveau af kriminalitet i samfundet. En stor del af dette 
skyldes deres socioøkonomisk ringe stillede position. 

At resultaterne viser, at ikke-vestlige indvandrere begår mere kriminali-
tet end ikke-vestlige efterkommere i sammenligning med tilsvarende 
danskere, skal dog tages med det forbehold, at indvandrernes kriminali-
tet kun er kontrolleret for oplysninger om personen selv, mens efter-
kommernes kriminalitet er kontrolleret for oplysninger om både perso-
nen selv og personens forældre. 

Og dette spiller en markant rolle for niveauet af de beregnede overre-
præsentationer. Vi har ikke forældreoplysninger for indvandrere, da de-
res forældre typisk ikke er i Danmark, hvilket har nødvendiggjort, at vi 
målte indvandrernes socioøkonomi ud fra oplysninger alene vedrørende 
dem selv. Vi fandt, som forklaret, tegn på markante overrepræsentatio-
ner af (ikke-vestlige) indvandrere i stort set alle kategorier af kriminali-
tet, men undersøgelsen af betydningen af forældreoplysninger for ni-
veauet af efterkommernes overrepræsentation pegede på, at en del af 
denne markante overrepræsentation for indvandrerne måske kan skyldes 
de manglende forældreoplysninger. Således blev ikke-vestlige efter-
kommeres overrepræsentation i både deltagelse i og omfang af krimina-
litet markant lavere, når forældreoplysninger blev taget med i 
betragtning. Denne reduktion tager vi til indtægt for, at indvandrernes 
overrepræsen-tation som beregnet i analyserne formentlig er for høj. 
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Bilagsoversigt 

Bilag ligger tilgængelige til download på www.rff.dk 

A Deskriptive statistikker for data omhandlende hhv. 19-, 24- og 29-
årige. 

B Parameterestimater fra logitmodeller til beskrivelse af 15-45-åriges 
deltagelse i kriminalitet i 2006. 

C Parameterestimater fra poissonmodeller til beskrivelse af 15-45-
åriges omfang af kriminalitet i 2002-2006. 

D Parameterestimater fra logitmodeller til beskrivelse af hhv. 19-, 
24- og 29-åriges deltagelse i generelle straffelovsovertrædelser in-
den for 1 år. 

E Parameterestimater fra poissonmodeller til beskrivelse af hhv. 19-, 
24- og 29-åriges omfang af generelle straffelovsovertrædelser in-
den for 5 år. 

F Parameterestimater fra analyser, hvor der ikke kontrolleres for 
andre socioøkonomiske indikatorer end alder. 

G Supplerende tabeller til indblik i betydningen af at kontrollere for 
forældreoplysninger. 




