
SIDE 1

Når man ser det i forhold til befolkningens størrelse, er 
der lige mange drab i Danmark og Sverige. Tallene har 
faktisk fulgtes ad i hvert fald siden 1990’erne. Men der er 
én helt central forskel: I Sverige dræber kriminelle hinan-
den. I Danmark er partnerdrab mest hyppigt. 

Dette er den overraskende konklusion i et kapitel, som 
sammenligner kriminaliteten i Danmark og vores nabo-
lande, og som præsenteres i en ny bog, der opsummerer 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds forskning i 
kriminalitet og straf siden 2015.

Figur 1 viser antallet af drab pr. 100.000 indbyggere i 
Danmark og Sverige for perioden fra 1990 og frem. 

Selvom der er lidt udsving i raterne for de to lande, følger 
de bemærkelsesværdigt meget hinanden hen over hele 
perioden. Først observeres et fald i raterne fra lidt over 1 
drab pr. 100.000 indbyggere om året og ned til omkring 
0,8. I årene efter 2010 stiger raterne så tilbage til over 1 
drab pr. 100.000 indbyggere pr. år.

Hvor drabsraterne er nogenlunde ens i de to lande, er der 
imidlertid en markant forskel i, hvem der dræbes. Sveri-
ge er europamester i antal årlige skuddrab, og der er ikke 
langt mellem historierne om skudepisoder i de svenske 
byer. Antallet af årlige skuddrab i Sverige er steget fra 10 
i 2010 til mere end 60 i 2022. Denne og andre typer drab 
i kriminelle netværk udgør da også hele 24 procent af 
drabene i Sverige. I Danmark er det kun 11 procent.

Lige mange drab i Danmark 
og Sverige – men stor forskel 
på, hvem der dræbes

Note: Intentionelle drab defineres 
– som i FN’s statistik på området 
– som forsætlige manddrab, der sker på 
grund af for eksempel vold mellem per-
soner (herun-der partnervold), voldelige 
konflikter over for eksempel ressourcer, 
vold i kriminel-le netværk og drab begået 
af bevæbnede grupper.

Kilde: Tal fra the UN Office on Drugs and 
Crime’s International Homicide Statis-
tics Database, gengivet i bogen “Hvad vi 
ved om de dømte og deres kriminalitet”, 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed.

I Danmark sker de fleste drab i familien. I Sverige sker drab mest blandt 
kriminelle.
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Figur 1. Antal intentionelle drab pr. 100.000 indbyggere i Danmark og Sverige, 1990-2018
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I Danmark sker de fleste drab derimod i de nære relatio-
ner, og de sker især i form af partnerdrab. Partnerdrab 
– typisk mænd, der dræber kvinder – udgør hele 23 pro-
cent af alle drab i Danmark. Til sammenligning udgør 
partnerdrab ca. 17 procent i Sverige.

Spørgsmålet er så, om Danmark og Sverige kan tage ved 
lære af hinanden? Det kan resultaterne i dette studie 

ikke sige noget om, da det kun kan fremlægge, at der er 
forskelle i, hvilke typer af drab der fylder mest i de to 
landes statistikker. I den politiske debat i Sverige ser 
man dog i stadig stigende grad mod de danske straf-
skærpelser og mere generelle lovstramninger på 
området for bandekriminalitet.

Om bogen ”Hvad vi ved om de dømte og deres kriminalitet”

Lars Højsgaard Andersen og  
Bent Jensen (2023). “Hvad vi ved
om de dømte og deres kriminalitet”.  
Gyldendal.

Bogen stiller skarpt på flere 
aspekter af kriminalitet og straf 
i Danmark. I bogens første del 
forklares, hvorfor vi som samfund 
straffer, og hvordan den historiske 
udvikling i kriminalitet og straf 
har været, ligesom der gives en 
optegning af kriminalitetens og 
straffens udvikling (med særlig 
fokus på de seneste 40 år). Denne 
del indeholder også en perspekti-
vering til vores nabolande.

Anden del fokuserer på risikofak-
torer, dvs. miljøer, tilstande og 
adfærd, der fremmer kriminalitet. 
Denne del omhandler emner som 
fængslets negative påvirkning 
på de indsatte, den sociale arv i 
kriminalitet, familielivet (fx betyd-
ningen af skilsmisse), urbanise-
ring, udsathed og marginalisering 
samt de løsladtes boligsituation. 

Tredje del ser på beskyttende 
faktorer, altså miljøer og indsat-
ser, der begrænser kriminalitet. 
Her opsummeres studier i den 
kriminalpræventive effekt af 
DNA-registrering, en høj opkla-
ringsprocent, hospitalisering af 

psykiatriske patienter, hvordan 
man klarer sig i skolen, samt 
betydningen af forskellige typer af 
familierelationer.
  
Bogens fjerde del fokuserer på 
kriminalitetens etniske dimensi-
on. Her præsenteres resultater for 
etniske minoriteters overrepræ-
sentation i domme samt risikoen 
for, at børn fra forskellige etniske 
grupper oplever, at deres far 
fængsles. Der rettes også fokus 
mod betydningen af indførelsen af 
24-års reglen i 2002 for krimina-
litetsrisikoen blandt unge mænd 
med ikke-vestlige baggrunde, 
ligesom der opsummeres en ræk-
ke resultater vedrørende krimi-
nalitetseffekterne af indførelsen 
af den lavere kontanthjælpsydel-
se  (starthjælp) til nyankomne 
flygtninge, som også blev indført 
i 2002.

Alt i alt kommer den nye bog såle-
des omkring rigtig mange facetter 
af kriminalitet og straf i Danmark, 
alt sammen belyst via forskning 
fra forskere ved ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed.
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Den totale mængde af kriminalitet, der begås af 
ikke-vestlige efterkommere, er steget meget over 
de seneste 30 år. Men andelen af kriminelle ikke-
vestlige efterkommere falder.

Når der fældes dom i en straffesag mod en ung mand, 
er det i dag langt mere end tidligere sandsynligt, at den 
dømte er efterkommer med ikke-vestlig baggrund. Men 
samtidig bliver ikke-vestlige efterkommere som gruppe 
mindre kriminelle.

Resultaterne, som umiddelbart kan virke paradoksa-
le, er netop udgivet i en bog fra ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed, som opsummerer enhedens forskning 
i kriminalitet og straf siden 2015. 

Resultaterne viser, at der er langt flere straffesager i dag 
end tidligere, der involverer ikke-vestlige efterkommere. 
Tilbage i starten og midten af 1990’erne var antallet et 
godt stykke under 500 om året. I de seneste år er der tale 
om godt og vel 2.000 sager pr. år. Den totale mængde af
kriminalitet, der begås af ikke-vestlige efterkommere, er 
således steget meget over de seneste ca. 30 år.

Men samtidig er gruppen vokset over perioden, hvilket 
har en helt naturlig betydning for den samlede krimi-
nalitet, gruppen dømmes for. Hvis man tager højde for 
dette, viser resultaterne – som er afbildet i figur 2 – et 
tydeligt og vedvarende fald i, hvor stor en procentdel af 
ikke-vestlige efterkommere der dømmes for en overtræ-
delse af straffeloven. Figuren fokuserer på 18-20-årige 
mænd, fordi kriminalitet i overvejende grad begås af 
unge mænd.

I starten og midten af 1990’erne var det mere end 12 
procent af unge ikke-vestlige efterkommere, der hvert år 
modtog en dom. Men siden da er tallet faldet markant, 
og i 2019, som er det seneste år, undersøgelsen fokuserer 
på, er tallet nede på 4,6 procent. Det er altså over de se-
neste ca. 30 år blevet langt mindre sandsynligt, at en ung 
ikke-vestlig efterkommer kommer i konflikt med loven.

Selvom kriminaliteten i gruppen altså er steget over 
perioden, er ikke-vestlige efterkommere i gennemsnit 
blevet langt mere lovlydige.

Andelen af kriminelle ikke-vestlige 
efterkommere falder markant 
- selv om antallet stiger

Note: Figuren viser procentdelen af 
18-20-årige mænd, der har modtaget 
mindst én dom inden for et givent år. 
Fokus er på mænd, da relativt set få kvin-
der dømmes for kriminalitet, og fokus er 
på 18-20-årige for at undgå, at ændringer 
i gruppernes alderssammensætning over 
tid skævvrider resultaterne.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af 
data fra Danmarks Statistik, gengivet 
fra bogen ”Hvad vi ved om de dømte og 
deres kriminalitet”, ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed.

Figur 2. Procent dømte om året blandt 18-20-årige ikke-vestlige efterkommere og etniske 
danskere
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Risikoen for at blive dømt er siden 1990’erne faldet 
for både ikke-vestlige efterkommere og etniske 
danskere. Men domsrisikoen er væsentligt højere 
for ikke-vestlige efterkommere, hvilket peger på 
udfordringer i integrationen, når det gælder den 
kriminalpræventive indsats. 

Domsrisikoen for unge mænd er faldet meget siden 
1990’erne, både for ikke-vestlige efterkommere og for et-
niske danskere. Men bag den gode nyhed gemmer sig ny 
viden om integrationsudfordringerne, som de kommer 
til udtryk i ikke-vestlige efterkommeres overrepræsen-
tation i dommene. Det viser en analyse, som er en del af 
en ny bog om ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds 
forskning i kriminalitet og straf siden 2015.

Ikke-vestlige efterkommeres overrepræsentation i 
kriminalitet handler helt kort fortalt om, hvor meget 
højere domsrisikoen er for en ikke-vestlig efterkommer 
i forhold til en etnisk dansker. Figur 3 viser de sidste ca. 

30 års overrepræsentation både med og uden statistisk 
kontrol. Der kontrolleres for en lang række af forskelle på 
gruppernes sammensætning – det gælder for eksempel 
på baggrundsfaktorer som egen socioøkonomi og foræl-
drenes socioøkonomi. Da der er tale om en  omfattende 
statistisk kontrol, fokuserer analyserne her på mænd i 
alderen 15-65 år, og alle tal er kontrolleret for forskelle i 
gruppernes alderssammensætning. 

Figuren viser tre vigtige resultater. For det første er 
domsrisikoen for en tilfældigt udvalgt ikke-vestlig 
mandlig efterkommer meget højere end for en tilfældigt 
udvalgt etnisk dansk mand med samme alder. I starten 
af 1990’erne var forholdet mellem grupperne højere end 
1:3. Det tal faldt op gennem 1990’erne og i starten af nul-
lerne. Men herefter sætter en stigning ind, og niveauet 
ender højere, end det startede: næsten på en faktor 1:4.

For det andet: En meget stor del af forskellen på grup-
pernes kriminalitet kan henføres til forskelle på bag-

Overrepræsentation af dømte blandt 
ikke-vestlige efterkommere

Note: Figuren viser procentdelen af 
mænd, der har modtaget mindst én dom 
inden for et givent år, anført for gruppen af 
ikke-vestlige efterkommere i forhold til et-
niske danskere (niveauet for etniske dan-
skere er således sat til 1 for hvert år). Lin-
jerne viser resultatet kontrolleret for hhv. 
alder og for egne såvel som forældrenes 
socioøkonomiske baggrundsfaktorer. Fok-
us er på mænd, da relativt set få kvinder 
dømmes for kriminalitet. Figuren viser 
ikke resultater, der ikke er korrigeret for 
alder, da der er få ikke-vestlige efterkom-
mere i de højere aldersgrupper, hvormed 
manglende korrektion for alder ville være 
misvisende for sammenligneligheden af 
grupperne. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af 
data fra Danmarks Statistik, gengivet 
fra bogen ”Hvad vi ved om de dømte og 
deres kriminalitet”, ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed.

Figur 3. Forholdet mellem procentdel dømte ikke-vestlige efterkommere og etniske danskere, 
kontrolleret for hhv. alder og socioøkonomi, 1993-2019
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grundsfaktorer, som vi ved er vigtige for domsrisikoen. 
Hvis man i stedet for at sammenligne tilfældigt udvalgte 
ikke-vestlige efterkommere og etniske danskere med 
samme alder vælger at sammenligne to jævnaldren-
de mænd med samme socioøkonomiske vilkår, falder 
overrepræsentationen til under faktor 1:2 i det meste af 
dataperioden.

For det tredje viser figuren, at målet for overrepræsenta-
tionen – også når man kontrollerer for gruppernes sam-
mensætning – faldt fra starten af 1990’erne og frem til 
2006 for herefter at stige igen. I slutningen af perioden er 
niveauet oppe over 1:2. 

Samlet set viser resultaterne, at vi som samfund står 
med en udfordring, hvor gruppen af ikke-vestlige efter-
kommere har højere risiko for at blive dømt for krimi-
nalitet end etniske danskere, selv når man kontrollerer 
grundigt for gruppernes sammensætning. At overre-
præsentationen ydermere er steget over de seneste ca. 
15 år, rejser vigtige spørgsmål, idet den stigende overre-
præsentation kan have flere årsager. Den kan skyldes, 
at ikke-vestlige efterkommere ikke får samme kriminal-

præventive gevinst som etniske danskere ved for eksem-
pel at tage en uddannelse. Eller at danske mænd med 
begrænsede socioøkonomiske ressourcer er begyndt at 
holde mere igen med kriminaliteten end ikke-vestlige ef-
terkommere i samme situation. Sidst kan den også skyl-
des, at finanskrisen ramte udsatte grupper og især unge 
mænd med ikke-vestlige baggrunde hårdest, hvilket kan 
have spillet en rolle for gruppens kriminalitet. 

Man kan ikke på baggrund af denne analyse skelne 
imellem betydningen af disse forklaringer. Men uanset 
hvilken af forklaringerne der er mest præcis, bør den 
stigende overrepræsentation tiltrække sig opmærksom-
hed.

Allervigtigst er måske det åbenlyse sociale problem, der 
ligger i, at der er så stor forskel på gruppernes kriminali-
tet – både når man ikke tager højde for forskelle på grup-
pernes sammensætning, og når man gør – og at denne 
overrepræsentation er steget over de seneste ca. 15 år. 
Det vidner om en vedvarende social udfordring, som har 
en etnisk dimension.
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Hvorfor kontrollere for alder og socioøkonomiske faktorer?

Kriminalitet er mest udbredt blandt unge mænd 
med begrænsede socioøkonomiske ressourcer. 
Og hverken mht. alder eller socioøkonomi ligner 
gruppen af ikke-vestlige efterkommere og etniske 
danskere hinanden i gennemsnit. 

Gruppen af efterkommere er i gennemsnit yngre 
end gruppen af etniske danskere. Dette skyldes, at 
efterkommere typisk er født i Danmark af indvan-
drere, der kom til landet med indvandringsbølgerne 
i 1970-1990’erne, hvilket giver en helt naturlig be-
grænsning på, hvor gamle efterkommere overhove-
det kan have nået at blive endnu. Ved at kontrollere 
for alder sikres det, at denne forskel i alderssam-
mensætning ikke – pga. den stærke sammenhæng 
mellem alder og kriminalitet – skævvrider sammen-
ligningen af ikke-vestlige efterkommeres og etniske 
danskeres domme. Man bør således altid kontrolle-
re tallene for alder.

Tal, som alene er kontrolleret for alder, er informa-
tive på den måde, at de viser den totale overrepræ-
sentation i domme som følger af, at ikke-vestlige 
efterkommere fødes ind i bestemte – som oftest 
mere udfordrende – socioøkonomiske vilkår. 

Gruppen af efterkommere har i gennemsnit også 
færre socioøkonomiske ressourcer til rådighed 
end etniske danskere. Fx er uddannelsesgraden 
lavere for mandlige, ikke-vestlige efterkommere 
end for etnisk danske drenge, og efterkommere 
er i gennemsnit vokset op i familier med ringere 

arbejdsmarkedstilknytning og lavere indkomst. Og 
da sådanne faktorer og kriminalitetsrisiko hænger 
sammen, kan de hjælpe os til at forstå forskellen 
på kriminalitetsniveauerne, når vi sammenligner 
efterkommere og danskere. Noget af forskellen 
på gruppernes kriminalitet kan nemlig henføres 
til forskelle i fx uddannelsesniveau og familie-
baggrund, som altså ikke i sig selv har noget med 
etnicitet at gøre.

Tal, som er kontrolleret for både alder og socioøko-
nomiske ressourcer, er informative på den måde, 
at de viser – sammenholdt med resultaterne, der 
alene kontrollerer for alder – hvor stor en del af 
ikke-vestlige efterkommeres overrepræsentation 
der skyldes sociale faktorer, og hvor stor den tilba-
geværende forskel i domsrisiko er. Det sidste tal, 
altså tal for overrepræsentationen, som er ”renset” 
for alder og socioøkonomi, fortolkes typisk som den 
rene, etniske overrepræsentation i kriminalitet.

Helt ideelt kunne man også kontrollere for andre 
relevante aspekter af socioøkonomi og adfærd, der 
har betydning for kriminalitetsrisikoen. Fx kunne 
det være relevant at kontrollere for opdragelsesme-
tode og andre indikatorer for kulturelt bagtæppe, 
da sådanne faktorer også kan forventes at betyde 
noget for kriminalitetsrisikoen. Dette har dog ikke 
været muligt med data bag undersøgelsen her.
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Der er en stærk sammenhæng mellem bolig-
situationen efter løsladelse og risikoen for ny 
kriminalitet.

Boligsituationen efter løsladelse fra afsoning af en fæng-
selsstraf ser ofte omtumlet ud, og næsten hver tredje 
nyligt løsladte deler adresse med en anden nyligt straffet 
på et tidspunkt inden for de første tre år. Det kan være 
et samfundsmæssigt problem, da risikoen for tilbagefald 
til kriminalitet er markant højere, når en løsladt bor med 
andre nyligt straffede.

Det viser et nyt studie fra forskere ved ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed og Oxford University, som 
netop er opsummeret i et kapitel i en ny bog, der beskri-
ver ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds forskning i 
kriminalitet og straf siden 2015.

Mere præcist bor 29 procent af de nyligt løsladte på 
et tidspunkt inden for de første tre år sammen med 
mindst én person, der også er dømt for en overtrædelse 
af straffeloven inden for de forudgående to år. Ydermere 
bor de ofte sammen i længere perioder. I gennemsnit bor 
løsladte sammen med en anden nyligt dømt i op imod 15 
procent af de første tre år. Det er endda oftere tilfældet 
for nyligt løsladte med lav tilknytning til arbejdsmar-
kedet og med den tungeste kriminelle bagage – som 
sandsynligvis også er dem, der er sværest at løfte ud af 
kriminalitet.

Resultaterne af studiet viser, at disse høje tal for sambo-
skab med andre nyligt dømte kan udgøre et samfunds-
mæssigt problem. Figur 4 illustrerer resultaterne og 
viser, at risikoen for tilbagefald til kriminalitet er kraf-
tigt forhøjet, netop når en løsladt bor med en anden, som 
er dømt for nylig. Uden korrektion for øvrige karakteri-
stika er risikoen for ny kriminalitet forøget med hele 130 
procent. Med korrektion for en række relevante faktorer 
ved den løsladte såvel som de samboende falder overrisi-
koen til 34 procent. 

Resultatet kommer dog med nuancer. Findes der for 
eksempel – ud over andre nyligt dømte – også mindst én 
ikke-dømt på adressen, falder overrisikoen til 23 pro-
cent. Og risikoen for tilbagefald til kriminalitet er gene-
relt lavest, når man bor med en ægtefælle eller partner. 
På samme måde som tilstedeværelsen af nyligt dømte 
kan være med til at øge risikoen for ny kriminalitet, kan 
tilstedeværelsen af positive påvirkninger altså være med 
til at dæmpe risikoen.

Resultaterne såvel som nuanceringerne tegner således 
et billede af, at boligsituationen og dermed problematik-
ken er socialt skævt fordelt: De løsladte, der har færrest 
ressourcer til at sikre resocialisering og lovlydighed, er 
samtidig dem med den højeste risiko for at bo sammen 
med andre nyligt dømte – og som dermed risikerer et 
endnu højere tilbagefald til kriminalitet.

Boligsituation har afgørende betyd-
ning for risikoen for ny kriminalitet
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Note: Figuren viser, hvor meget højere 
risikoen for tilbagefald til ny kriminalitet er, 
mens en nyligt løsladt bor med andre, som 
er dømt inden for de forudgående to år. 
”Nyligt løsladte” er løsladt efter afsoningen 
af en fængselsstraf og inkluderer således 
ikke anholdte og varetægtsfængslede. 
Opfølgningsperioden er tre år, og i denne 
periode begår ca. 44 procent ny krimi-
nalitet, som de dømmes for. Søjlen uden 
kontrol viser det kombinerede resultat af 
at være typen af løsladt, der har højere 
risiko for at bo med en dømt og at bo med 
en nyligt dømt, mens søjlen med kontrol 
viser resultatet, der er renset for betydnin-
gen af sådanne baggrundsfaktorer for den 
løsladte såvel som bofællerne.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af 
data fra Danmarks Statistik, gengivet 
fra bogen ”Hvad vi ved om de dømte og 
deres kriminalitet”, ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed.

Figur 4. Forøgelse af risikoen for ny kriminalitet, mens man bor med en nyligt dømt
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Boligsituationen under og efter fængslet 

I Danmark er det muligt at opnå støtte til huslejen 
under afsoningen af en fængselsstraf. I praksis 
betyder det, at bopælskommunen før afsoningen 
betaler en del af den fængsledes husleje under 
afsoningen. Muligheden omfatter alene dømte, hvor 
straffen ikke overstiger seks måneder. Er straffen 
længere, er der høj risiko for, at den fængslede mi-
ster sin bopæl under afsoningen. Man forsøger så at 

hjælpe afsoneren til at finde en passende bopæl ifm. 
løsladelsen, fx ved at hjælpe afsoneren med at blive 
skrevet op hos et boligselskab eller hjælpe afsone-
ren med at søge fremleje. 

Efter løsladelsen er det bopælskommunen – som 
ikke nødvendigvis er samme kommune som før 
indsættelsen – der håndterer boliganvisningen.


