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Indvandrere har flere lovbrud bag sig
Kriminaliteten er højere
for indvandrere og
efterkommere end for den
øvrige befolkning

Andelen af indvandrere og efterkommere, som i 2000 blev dømt for mindst én lovovertrædelse, var betydeligt højere end for befolkningen som helhed. En ny undersøgelse viser, at mænd med udenlandsk baggrund havde et kriminalitetsindeks på 138
mod 100 for samtlige mænd i Danmark, hvilket svarer til, at kriminaliteten for mænd
med udenlandsk baggrund var 38 pct. højere end for alle mænd i befolkningen under
ét. Kvinder med udenlandsk baggrund havde et kriminalitetsindeks på 127 i forhold
til 100 for samtlige kvinder. I 1995 var de tilsvarende indekstal 124 for mænd med
udenlandsk baggrund og 146 for kvinder med udenlandsk baggrund.

Mænd fra mindre
udviklede lande har højest
kriminalitet

Mænd med oprindelse i mindre udviklede lande havde i 2000 et kriminalitetsindeks
på 167 svarende til, at kriminaliteten var 67 pct. højere end for alle mænd. Der er sket
en stigning gennem de seneste år, idet indekset var 143 i 1995 og 160 i 1998. Indvandrere og efterkommere fra mere udviklede lande havde derimod i alle tre år samme kriminalitetsniveau som gennemsnittet for alle mænd. Grupperingen i mere og
mindre udviklede lande svarer til FN’s opdeling.
Kriminalitetsindeks for indvandrere og efterkommere. Aldersstandardiserede indeks
for 15-64-årige mænd, hvor indekset = 100 for samtlige mænd i befolkningen i alle år.
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Undersøgelsen omfatter også opgørelser, hvor kriminaliteten efter national baggrund
er kombineret med oplysninger om sociale baggrundsfaktorer som familieforhold,
uddannelse, socioøkonomisk stillingsgruppe, indkomstniveau og modtagelse af sociale ydelser. Der er herefter foretaget beregninger af kriminalitetsindeks, hvor der ikke
alene korrigeres for forskelle mellem personer med udenlandsk baggrund og den
øvrige befolkning mht. aldersfordeling men også for forskelle i fordelingen indenfor

hver enkelt baggrundsvariabel. Ved nogle af disse beregninger reduceres det samlede
kriminalitetsindeks for indvandrere og efterkommere markant.
…især ved korrektion for
modtagelse af
sociale ydelser

Den største reduktion ses for både kvinder og mænd med udenlandsk baggrund, når
der korrigeres for aldersforskelle samt forskelle i modtagelse af sociale ydelser. Det
samlede indeks for mænd med udenlandsk baggrund bliver her 107, og for kvinder
med udenlandsk baggrund 99, altså en begrænset afvigelse fra gennemsnittet for hele
befolkningen (indeks = 100).

121.200 blev dømt for
lovovertrædelse, 11 pct.
havde udenlandsk
baggrund

I alt blev 121.200 15-64-årige personer i 2000 fundet skyldige i overtrædelse af enten
straffelov, færdselslov eller andre særlove, og heraf var 13.700 af udenlandsk oprindelse, svarende til en andel på 11,3 pct. Det samlede antal 15-64-årige personer med
udenlandsk baggrund udgjorde 7,7 pct. af alle 15-64-årige i Danmark. I 1995 og 1998
udgjorde andelen af 15-64-årige personer af udenlandsk oprindelse, der var fundet
skyldige i kriminalitet, henholdsvis 8,3 pct. og 9,3 pct. af det samlede antal 15-64årige personer med kriminalitet.
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Højere kriminalitet i alle
aldersklasser

Kvindernes kriminalitetsniveau er generelt langt lavere end mændenes, uanset national baggrund. Men såvel mænd som kvinder af udenlandsk oprindelse havde i alle
aldersklasser højere kriminalitetshyppighed end mænd og kvinder i den øvrige befolkning.

Kriminaliteten højest for
15-29-årige indvandrere
og efterkommere

Kriminalitetshyppighederne var særlig høje for unge mænd af udenlandsk oprindelse.
Således blev 18,5 pct. af de mandlige efterkommere i alderen 20-29 år fundet skyldige i mindst én lovovertrædelse i 2000 mod 10,9 pct. af indvandrerne og 8,0 pct. af
den øvrige befolkning. Den høje andel for efterkommerne skal dog vurderes på baggrund af, at det absolutte antal personer og antal lovovertrædelser er af begrænset
størrelse.

Mere information

Yderligere oplysninger bringes i serien Sociale forhold, sundhed og retsvæsen 2002:9
(Statistiske Efterretninger), som udkommer d. 14. maj 2002.

Kilder og metoder

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

Næste offentliggørelse

En undersøgelse af Kriminalitet og national oprindelse forventes næste gang at udkomme maj 2004.

Henvendelse

Ebbe Frørup, tlf. 39 17 36 16, efr@dst.dk
Kate Lysgaard-Madsen, tlf. 39 17 36 03, klm@dst.dk

Planlagte offentliggørelser
I perioden 15. – 21. maj 2002 planlægger vi at offentliggøre nedenstående numre af
Nyt fra Danmarks Statistik. Planlagte udgivelser ét år frem finder De på
http://www.dst.dk/planlagte (herunder visse økonomiske serier tre måneder frem i
henhold til IMF´s standard).
Nyt fra Danmarks Statistik udkommer dagligt kl. 9:30 og kan læses på vores hjemmeside på www.dst.dk/nyt. De kan også bestille abonnement på Nyt fra Danmarks Statistik på tlf. 39 17 30 20 eller publsalg@dst.dk
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Engros- og råvareprisindeks april 2002
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Feriehusudlejning 1. kvartal 2002
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nr. 91, 07-03-2002

15-05-2002

Nyregistrerede motorkøretøjer (foreløbig opgørelse) april 2002
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nr. 146, 15-04-2002

15-05-2002

Overnatninger på hoteller, feriecentre og vandrerhjem mv. marts 2002
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nr. 147, 15-04-2002

16-05-2002

Betalingsbalancen over for udlandet marts 2002

197

nr. 148, 17-04-2002

16-05-2002

Udenrigshandelen (foreløbig opgørelse) marts 2002

198

nr. 149, 17-04-2002

16-05-2002

De kommunale regnskaber 2001
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nr. 215, 16-05-2001

17-05-2002

Befolkningen og dens bevægelser 1. kvartal 2002
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nr. 70, 18-02-2002

206
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Erhvervsbeskæftigelse, registerbaseret arbejdsstyrkestatistik og ressourceområder ultimo november 2000
Ind- og udvandringer 1. kvartal 2002

17-05-2002

Kvartalsvis lønindeks for den offentlige sektor 1. kvartal 2002

17-05-2002

21-05-2002

Beskæftigelsesopgørelse på grundlag af ATP-indbetalinger (foreløbig opgørelse) 1. kvartal 2002
Byggevirksomheden 1. kvartal 2002
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Indvandrere og efterkommere samt udenlandske statsborgere 1. april 2002

21-05-2002
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