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Efterkommere begår ikke fl ere tyverier end indvandrere
Det er den almindelige opfattelse, at efter-
kommere, der er født og opvokset i Dan-
mark – de såkaldte 2.G’ere eller andenge-
nerationsindvandrere – er mere kriminelle 
end de, der er kommet hertil fra udlandet. 
Men når det gælder berigelseskrimina-
litet, holder dette ikke. I langt de fl este 
etniske grupper begår anden generation 
ikke fl ere tyverier end første generation, 
viser en ny analyse fra Rockwool Fondens 
Forskningsenhed. 

Undersøgelsen, der alene fokuserer 
på mænds berigelseskriminalitet, bygger 
på en registrering af, hvor mange domme 
henholdsvis 19-, 24- og 29-årige har fået i 
perioden fra 2000 til 2004. 

”Når man analyserer, hvad der er af-
sagt af domme for berigelseskriminalitet, 
så står det klart, at der ikke er nogen sy-
stematik i retning af, at efterkommere er 
mere kriminelle end indvandrere,” siger 
forskningschef Torben Tranæs fra Rock-
wool Fondens Forskningsenhed.

Domme for vold indgår ikke i undersø-
gelsen. Derfor er det fortsat uvist, om den 
ene eller anden gruppe begår mest volds-
kriminalitet. 

 At man hidtil har ment, at efterkom-
merne generelt var de mest kriminelle, 
kan ifølge Torben Tranæs hænge sammen 
med den måde, man hidtil har undersøgt 
det på: 

”For det første er efterkommere – af 
helt naturlige årsager – yngre end indvan-
drere. Unge er helt generelt mere krimi-
nelle end ældre. Det skal man tage højde 
for, når man sammenligner. For det andet 
er nogle af indvandrerne ankommet for 
nylig, så de har haft mindre tid til at begå 
kriminalitet her i landet. Når man tager 
højde for begge dele, og i øvrigt regner 
en person med fl ere domme som værende 
mere kriminel end en person med kun én 
dom, så forsvinder det generelle billede 
af, at de, der født her i landet, begår fl ere 
tyverier,” siger han.

Tabel 1

Begår efterkommere mere berigelseskriminalitet end indvandrere?

etnisk baggrund blandt 19-årige blandt 24-årige blandt 29-årige

asien Nej Ja Nej

Tyrkiet Nej Ja Nej

Pakistan Nej Ja Nej

arabiske lande Nej Nej Nej

Sydøst- og Østeuropa Nej Nej Nej

andre ikke-vestlige lande Nej Nej Nej

alle ikke-vestlige lande Nej Ja Nej

Vestlige lande Nej Nej Ja

Kilde: egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.

Det er ikke rigtigt, at efterkommere af indvandrere generelt er mere krimi-

nelle end deres landsmænd, som er født i hjemlandet. Tendensen er der, men 

det er kun enkelte grupper, det gælder for. Det overordnede billede er, at man 

i den enkelte etniske gruppe har samme tendens til at begå tyverier, uanset 

hvor man er født og opvokset.

Undersøgelsen af indvandrernes og ef-
terkommernes kriminalitetsmønster be-
kræfter i øvrigt det kendte billede af, at 
mange grupper er mere kriminelle end 
danskere. Det er de, også selvom man 
sammenligner dem med jævnaldrende 
danskere med samme socioøkonomiske 
baggrund. Den ekstra kriminalitet gør sig 
i særlig grad gældende blandt de yngste, 
mens meget tyder på, at de lidt ældre vok-
ser fra den ekstra kriminalitet, i hvert til-
fælde når vi som her taler om berigelses-
kriminalitet. 

Undersøgelsen af de mandlige indvan-
dreres og efterkommeres berigelseskri-
minalitet er en del af forskningsprojek-
tet Forbryderen og samfundet, der bliver 
offentliggjort i juni 2008. Det samlede 
forskningsprojekt indeholder bl.a. den 
første danske analyse af, hvilken uformel 
straf kriminelle får, efter de har udstået 
deres fængselsstraf, socialt såvel som øko-
nomisk. 
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Minoritetsunge mere kriminelle 
– men mange vokser fra det 
For teenagerne er billedet klart og utvety-
digt: Unge mænd fra langt de fleste etniske 
minoritetsgrupper begår markant flere ty-
verier og andre ejendomsforbrydelser end 
jævnaldrende danske unge mænd. 

Også når man sammenligner med dan-
skere, der har samme økonomiske og so-
ciale baggrund som de etniske grupper, 
begår unge med ikke-vestlig baggrund 
mere kriminalitet.

Rockwool Fondens Forskningsenhed 
har undersøgt, hvem der begår berigelses-
kriminalitet i Danmark. Og analysen vi-
ser, at etnicitet rent faktisk spiller en rolle 

hos de yngste, men den viser samtidig, at 
mange vokser fra den ekstra kriminalitet. 

I de fleste etniske grupper i alderen 
fra 20 til 29 år er berigelseskriminalite-
ten nemlig den samme som hos danskere 
med samme demografiske, sociale og øko-
nomiske karakteristika. Unge i tyverne fra 
Tyrkiet, Irak, Somalia, Bosnien, Sydameri-
ka og Asien begår således tyveri i samme 
omfang som sammenlignelige danskere. 

I undersøgelsen er der udover alder 
også kontrolleret for socioøkonomiske 
forhold. Det betyder, at undersøgelsen for 
eksempel belyser, om indvandrernes over-
repræsentation i kriminalitetsstatistikken 
skyldes, at de er mere arbejdsløse, har 
ringere uddannelse og tjener mindre end 
den øvrige danske befolkning. Eller alter-
nativt om de også dømmes for mere kri-
minalitet end jævnaldrende danske mænd 
med samme økonomiske og familiemæs-
sige baggrund.

Hvis man får stjålet sin bil af en 24-årig 
med tyrkisk baggrund, så er der ikke be-
læg for at sige, at hans etnicitet spiller ind. 
Sandsynligheden for, at han ville begå ty-
veri, er den samme som for en dansker, 
med den samme sociale og økonomiske 
baggrund. 

Som det fremgår af tabel 2, er det 
blandt tyrkiske mænd alene de, der er 
under 20 år, der begår flere tyverier end 
jævnaldrende danske mænd med samme 
baggrund. Og den effekt skyldes alene, at 
de tyrkiske efterkommere begår flere tyve-
rier end danskerne; de helt unge tyrkiske 
indvandrere gør ikke. I alderen fra 20 til 
29 år laver tyrkerne samlet set lige så me-
gen berigelseskriminalitet som sammen-
lignelige danskere; indvandrerne laver 
mindre, og efterkommerne laver mere.

Kun i få etniske grupper er krimina-
liteten højere end hos danskere, når de 
unge først har rundet de 20 år. Men unge 
med arabisk baggrund, inklusive libane-
sisk, er mere kriminelle end danske unge, 
hvilket også gælder pakistanere under 25 
år og gruppen ”andre ikke-vestlige lande” 
(ca. 8 % af personer med ikke-vestlig bag-
grund).

Tabel 2

Etniske minoritetsgruppers berigelseskriminalitet sammenlignet med 

tilsvarende danske unges.

19 år 24 år 29 år

etnisk baggrund effekt på antal domme

Sydamerika (Flere) Ingen Ingen

asien Ingen Ingen Ingen

Øvrige afrika Flere Ingen Ingen

Tyrkiet (Flere) Ingen Ingen

Irak Flere Færre Ingen

bosnien Ingen Ingen Ingen

libanon Flere Flere Flere

Somalia Flere Ingen Færre 

Pakistan Flere Flere Ingen

arabiske lande Flere Flere Flere

Sydøst- og Østeuropa Flere Ingen Flere

andre ikke-vestlige lande Flere Flere Flere

Vestlige lande Ingen Færre Færre 

Note: Datamaterialet omfatter både mandlige indvandrere og efterkommere. I analysen er der kontrolleret for 
socioøkonomiske forhold og betydningen af geografiske forskelle. ’Flere’ og ’Færre’ indikerer en effekt på et 5 % 
signifikansniveau; en parentes omkring indikerer en effekt på et 10 % signifikansniveau. 

Kilde: egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.

Er der en sammenhæng mellem etnisk baggrund og berigelseskriminalitet? 

Svaret er ja for nogle etniske grupper. For de helt unge mænd på under 20 

år er de fleste grupper mere kriminelle end sammenlignelige danske unge 

mænd. Når man undersøger 24- og 29-årige mænd, så er det ikke længere til-

fældet. 
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Modsat er der også etniske grupper, 
hvor kriminaliteten er på niveau med dan-
skernes, inden de fylder 20 år. Det gæl-
der unge mandlige indvandrere fra Asien, 
Bosnien og vestlige lande. 

Indvandrere fra Irak og Somalia begår 
færre eller samme antal tyverier som sam-
menlignelige danske mænd, når de har 
passeret de 20 år.  

Født i Danmark eller ej
Fødested spiller også ind i forhold til kri-
minalitet. Men det er ikke sådan, at per-
soner født i Danmark systematisk begår 
mere eller mindre berigelseskriminalitet 
end jævnaldrende født i familiens oprin-
delsesland. Men det har betydning, hvil-
ket land man kommer fra. 

Som det fremgår af tabel 3, er der, før 
de fylder 20 år, i nogle tilfælde en tendens 
til, at indvandrerne begår flest tyverier, i 
andre tilfælde at efterkommerne gør det, 
og i atter andre tilfælde er de lige gode 
om det. 

For unge i begyndelsen af tyverne ser 
man det mønster, som man ofte hører om, 
nemlig at anden generation er mere krimi-
nel, end de som er født i hjemlandet. Men 
det er alene hos tyrkerne, pakistanerne og 
asiaterne, at der er tale om statistisk sikre 
forskelle, jf. tabel 1. 

For unge i slutningen af tyverne er der 
ingen klar tendens til, at den ene grup-
pe er mere kriminel end den anden. Dog 
er efterkommerne fra vestlige lande mere 
kriminelle end de vestlige indvandrere.  

Tabel 3

Indvandrere og efterkommere er ikke ens, når omfanget af deres berigelseskriminalitet sammenlignes med etnisk danske.

etnisk baggrund 19 år 24 år 29 år

effekt på antal domme effekt på antal domme effekt på antal domme

 Indvandrere efterkommere Indvandrere efterkommere Indvandrere efterkommere 

Sydamerika Ingen - Ingen - Ingen -

asien Ingen Ingen Færre Flere Ingen Ingen

Øvrige afrika Flere - Ingen - Ingen -

Irak Flere - Færre - (Færre) -

Somalia Flere - Ingen - Færre -

Tyrkiet Ingen Flere Færre Flere Ingen Ingen

Pakistan Flere Flere Ingen Flere Ingen Ingen

libanon Flere Flere Flere Flere Flere Flere

arabiske lande Flere Flere Flere Flere Ingen Flere

bosnien Ingen Ingen Ingen Ingen  Ingen Flere

Sydøst- og Østeuropa Flere Ingen Ingen Ingen Flere Flere

andre ikke-vestlige lande Flere Ingen Ingen Flere Flere Flere

Vestlige lande Ingen Ingen Færre Ingen Færre Ingen

I analysen er der kontrolleret for socioøkonomiske forhold og betydningen af geografiske forskelle. ’Flere’ og ’Færre’ indikerer en effekt på et 5 % signifikansniveau; en parentes omkring in-
dikerer en effekt på et 10 % signifikansniveau. -: kan ikke beregnes. Tabellen kan i visse celler forekomme at være i modstrid med tabel 1. Men det er den ikke. et eksempel:  af tabel 1 kan 
man se, at der ikke er forskel på 19-årige tyrkiske indvandrere og efterkommere. Forklaringen er, at tallene for de to gruppers kriminalitet er så tæt på hinanden, at man ikke med statistisk 
sikkerhed kan slutte, at efterkommerne er mere kriminelle end indvandrerne, sådan som det kunne se ud i tabel 3. Indvandrerne er godt nok mere kriminelle end danskerne, men forskellen 
er ikke stor nok til at være statistisk sikker. efterkommernes lidt højere kriminalitet (sammenlignet med indvandrernes) er imidlertid nok til at gøre, at de er mere kriminelle end danskerne 
i statistisk sikker forstand. 

Kilde: egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.

Der er ikke nogen entydig tendens til, at efterkommere er mere kriminelle end indvandrere.
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Hvem begår tyverierne?
Rockwool Fondens Forskningsenhed har 
også undersøgt, hvad der generelt kende-
tegner unge kriminelle, der begår berigel-
seskriminalitet. 

Som det fremgår af tabel 4, er der man-
ge forventede faktorer, der påvirker unges 
kriminelle løbebane. Er man ung, er der 
større risiko for, at man begår tyveri, end 
hvis man er ældre. På samme måde er der 
større risiko, når man er arbejdsløs, og 
hvis man har en lav indkomst. Også ud-
dannelsesniveauet har betydning; tenden-
sen til kriminalitet falder med stigende ud-
dannelsesniveau: Antal år i skole spiller 
en systematisk rolle for de 19- og 24-årige, 
ikke for de 29-årige, men så igen for de 
34-årige, kan det oplyses. På familieplanet 
er resultatet, at personer, som lever i par-
forhold eller har børn, begår mindre beri-
gelseskriminalitet end andre. Tilsvarende 
er risikoen for, at man begår kriminalitet, 
højere, hvis ens forældre har en kriminel 
historie bag sig. 

Tabel 4

Berigelseskriminalitet og socioøkonomisk baggrund 2004.

19 år 24 år 29 år

effekt på antal domme

lang uddannelse Færre Færre Ingen effekt

Høj indkomst Færre Færre Færre 

ledighed Flere Flere Flere

Kontanthjælp Flere Flere Flere

Førtidspension Ingen effekt Færre Ingen effekt

Mor dømt for tyveri Flere Flere Flere

Far dømt for tyveri Flere Flere Flere

Note: ’Flere’ og ’Færre’ indikerer en effekt på et 5 % signifikansniveau. Der er kontrolleret for de største byer 
og landsdele og etnisk baggrund.

Kilde: egne beregninger baseret på data fra Danmarks Statistik.

Mange forventede effekter påvirker unges berigelseskriminalitet. For eksem-

pel alder, jobsituation og forældrebaggrund. Man har større tendens til at 

begå kriminalitet, hvis man er ung, end hvis man er ældre. Hvis man er le-

dig i stedet for i job. Eller hvis ens forældre er dømt for tyveri, end hvis for-

ældrene ikke har været i kontakt med retssystemet.

I undersøgelsen af indvandreres kriminalitet er 
der kontrolleret for socioøkonomiske variabler. 
Det betyder, at undersøgelsen sammenligner ind-
vandrere og efterkommere med etnisk danske med 
samme skolegang, indkomst og beskæftigelse, 
m.m.

Undersøgelsen viser derfor ikke, at de fleste 
grupper af indvandrere og efterkommere er lige så 
lovlydige som jævnaldrende danskere, når de har 
rundet de 20 år. Den viser derimod, at de fleste er 
lige så lovlydige, som danskere med samme socio-
økonomiske baggrund. Denne analyseform er re-
levant, når perspektivet er at forstå det kriminelle 

aktivitetsniveau for en given person eller gruppe. 
Analysen giver dog ikke et svar på, hvorfor ind-
vandrere og efterkommere som helhed har en an-
den socioøkonomisk baggrund og derfor er mere 
kriminelle.

Hvis man derimod er interesseret i, hvordan 
demografiske ændringer påvirker kriminaliteten i 
samfundet, så skal man ikke kontrollere for socio-
økonomiske variabler. Hvis man for eksempel vil 
undersøge, hvad det betyder for kriminaliteten i 
en by, når befolkningen bliver yngre, så skal man 
ikke kontrollere for f.eks. uddannelse.

Skal man holde alt andet konstant?
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