
NYT 
FRA DANMARKS STATISTIK 

Emnegruppe: Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 

Kriminalitet og national oprindelse 2005 

Nr. 219  •  21. maj 2007 

Svagt fald i udlændinges straffelovsovertrædelser  

Inden for straffeloven er kriminalitetsniveauet reduceret en smule for udlændinge. 
Det er især i kategorien voldsforbrydelser, at der har været en forbedring. Andelen af 
personer med udenlandsk oprindelse, der i 2005 blev dømt for mindst én lovovertræ-
delse, er dog fortsat højere end for befolkningen med dansk oprindelse.  

Kriminaliteten er fortsat 
højest for personer fra 

ikke-vestlige lande 

 
Der er beregnet et kriminalitetsindeks for forskellige befolkningsgrupper, hvor krimi-
naliteten for befolkningen som helhed er sat til 100. Kriminalitetsindekset vedrøren-
de straffeloven for mænd af udenlandsk herkomst er faldet fra 114 i 2004 til 111 i 
2005. Ligeledes er indekset for mænd fra ikke-vestlige lande faldet fra 136 til 133. 
Kriminaliteten for mænd med oprindelse i ikke-vestlige lande var dermed 33 pct. 
højere end kriminaliteten for alle mænd i befolkningen under et. I beregningen af 
disse indeks er der korrigeret for forskelle i befolkningsgruppernes aldersfordeling 
samt sociale baggrund (socioøkonomisk stillingsgruppe). 

Kriminalitetsindeks for 
mænd med udenlandsk 

baggrund er faldet svagt 

 
Straffelov i alt. Kriminalitetsindeks for mænd1   Figur 1. 
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1 Standardiseret for alder og socioøkonomisk stillingsgruppe 
 
Ser man alene på voldsforbrydelser under straffeloven, er kriminalitetsindekset for 
mænd af udenlandsk herkomst også fortsat højere end for mænd af dansk herkomst 
til trods for et betydeligt fald i forhold til 2004. Indekset var i 2005 på 116 for udlæn-
dinge under et mod 142 for udlændinge fra ikke-vestlige lande og 97 for personer af 
dansk herkomst. Der er også her korrigeret for forskelle i alder og social baggrund.  

42 pct. højere volds-
kriminalitet blandt mænd 

fra ikke-vestlige lande 

 
I alt blev 165.749 15-79-årige personer i 2005 fundet skyldige i mindst én overtræ-
delse af enten straffelov, færdselslov eller særlove. Heraf var 20.190 af udenlandsk 
oprindelse, svarende til 12,2 pct. af alle lovovertrædere. Det samlede antal personer 
med udenlandsk baggrund udgjorde 8,4 pct. af alle 15-79-årige i Danmark. 

12 pct. af lovovertræderne  
havde udenlandsk 

baggrund 

 



Kriminalitetsindeksene var særligt høje for 15-29-årige mænd af udenlandsk oprin-
delse, og specielt for mænd fra ikke-vestlige lande. Således blev 17,6 pct. af mænd i 
alderen 20-29 år fra ikke-vestlige lande fundet skyldige i mindst én lovovertrædelse i 
2005 mod 9,8 pct. af mænd af dansk oprindelse.  

Kriminaliteten højest for 
15-29-årige mænd 

 
Voldsforbrydelser. Kriminalitetsindeks for mænd1  
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Figur 2. 

 
1Standardiseret for alder og socioøkonomisk stillingsgruppe 
 
Alle lovovertrædelser. Kriminalitetshyppigheder efter køn, alder og national  
oprindelse. 2005 

 Mænd Kvinder 

 Udenlandsk opr. Dansk 
oprindelse

I alt Udenlandsk opr. Dansk 
oprindelse

I alt

 I alt Ikke-vestl. 
lande

I alt Ikke-vestl. 
lande 

   personer med mindst én lovovertrædelse i pct. af befolkningen  

I alt  9,6 11,9 6,0 6,3 1,9 2,1 1,6 1,6
15-19 år 12,9 13,6 7,9 8,4 2,4 2,5 1,4 1,5
20-29 år 14,1 17,6 9,8 10,3 2,1 2,5 2,1 2,1
30-39 år 10,5 12,5 7,9 8,2 2,2 2,2 2,4 2,4
40-49 år 8,7 9,7 6,7 6,9 2,1 2,0 2,2 2,2
50-59 år 5,7 6,7 4,3 4,3 1,4 1,3 1,3 1,3
60-69 år 3,2 3,7 2,7 2,7 0,9 0,7 0,7 0,7
70-79 år 1,2 0,9 1,2 1,2 0,5 0,6 0,3 0,3

   antal personer med mindst én lovovertrædelse  

I alt  16 765 13 947 115 064 131 829 3 425 2 448 30 495 33 920

 
 

Mere information  Yderligere oplysninger bringes i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2006:11 
(Statistiske Efterretninger). Se flere tal om kriminalitet og national oprindelse på 
www.dst.dk/stattabel/703. 
 

Kilder og metoder  Kilder og metoder er nærmere beskrevet i årspublikationen Kriminalitet og på 
www.dst.dk/varedeklaration/963 under emnegruppen Social forhold, sundhed og 
retsvæsen. 
 

Næste offentliggørelse  Kriminalitet og national oprindelse 2006 udkommer ultimo maj 2008. 
 

Henvendelse  Ebbe Frørup, tlf. 39 17 36 16, efr@dst.dk 
Carsten Torpe, tlf. 39 17 31 01, cto@dst.dk 
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