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1 Indledning
Formålet med statistikken er at belyse antallet af politianmeldte overtrædelser af straffeloven eller
særlovene (ekskl. Færdselsloven og andre færdselslovslignende særlove). Statistikken kan føres
tilbage til 1921, men er i sin nuværende form sammenlignelig fra 1995 og frem.

2 Indhold
Statistikken er en kvartalsvis opgørelse af antallet af anmeldte overtrædelser af straffeloven og
særlove, der enten er anmeldt til politiet eller er konstateret af politiet selv. Antallet af anmeldte
forbrydelser opdeles efter lovovertrædelsernes art, samt geografisk på regioner og kommuner.

2.1 Indholdsbeskrivelse
Anmeldte forbrydelser er en del af kriminalitetsstatistikkerne. Kriminalitetsstatistikkerne omfatter,
ud over denne statistik, opgørelser over kriminelle forhold, fra anmeldelse via sigtelse til afgørelse,
samt anholdelser og fængslinger. Statistikken er en opgørelse af antallet af politianmeldte
overtrædelser af straffeloven og særlove (ekskl. færdselsloven og færdselslovslignende særlove) og
omfatter alle politianmeldte lovovertrædelser i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne). Den
enkelte anmeldelse er identificeret ved et entydigt journalnummer, der kan anvendes til at koble
oplysninger med andre af kriminalitetsstatistikker. Til den enkelte anmeldelse, er der knyttet
oplysninger om type af lovovertrædelse i henhold til politiets journalplan, gerningsdato- og
tidspunkt og gerningskommune. For at kunne vurdere udviklingen i antallet af anmeldte
lovovertrædelser fra kvartal til kvartal, foretages sæsonkorrektion. Sæsonkorrektionen sker for en
række specifikke overtrædelsesarter og hovedgrupper under straffeloven.

2.2 Grupperinger og klassifikationer
Geografisk fordeles antallet af anmeldte forbrydelser på kommuner og regioner. Derudover
grupperes statistikken efter lovovertrædelsens art. Der sondres mellem straffelov og særlove.
Straffeloven er underopdelt i følgende hovedgrupper:






Seksualforbrydelser
Voldsforbrydelser
Ejendomsforbrydelser
Andre straffelovsforbrydelser

Særlovene er for de vigtigste anført som enkeltlove, mens resten er samlet under ¶Særlovgivning i
øvrigt¶Se den fulde oversigt over overtrædelsestyper i kriminalitetsstatistikken.
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med
virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser
end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom:
Voldtægtsforbrydelser.

2.3 Sektordækning
Ikke relevant for denne statistik.
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2.4 Begreber og definitioner
Gerningskode: Gerningskode beskriver typen af den anmeldte lovovertrædelse. Gerningskoden er
overordnet inddelt i straffelovsovertrædelser og særlovsovertrædelser. Straffelovsovertrædelserne er
grupperet i seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og andre
straffelovsforbrydelser. Særlovene er for de vigtigste anført som enkeltlove, mens resten er samlet
under 'Særlovgivning i øvrigt'. Den anvendte gruppering af gerningskoder kan ses her: Gruppering.
Anmeldelse: En anmeldelse er en lovovertrædelse (et kriminelt forhold), der anmeldes eller på
anden måde er kommet til politiets kendskab.

2.5 Enheder
Enheden i statistikken er anmeldte lovovertrædelser. En lovovertrædelse, der begås af flere personer
registreres som én anmeldelse, ligesom en lovovertrædelse, der har flere ofre (fx dobbeltdrab),
registreres som én anmeldelse. Hvor flere forskellige personer (ved sammenfald mellem tid og sted)
anmelder den samme lovovertrædelse, kan der (undtagelsesvis) være tale om registrering af flere
anmeldelser.

2.6 Population
Overtrædelser af straffeloven og særlovene (med undtagelse af færdselsloven og
færdselslovslignende særlove) i Danmark (ekskl. Grønland og Færøerne), der enten er anmeldt til
politiet eller er konstateret af politiet selv.

2.7 Geografisk dækning
Danmark, ekskl. Grønland og Færøerne

2.8 Tidsperiode
Statistikken dækker tidsperioden fra 1995 og frem.

2.9 Basisperiode
Ikke relevant for denne statistik.

2.10 Måleenhed
Antal anmeldte forbrydelser.

2.11 Referencetid
01-07-2019 - 30-09-2019
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2.12 Hyppighed
Statistikken udarbejdes kvartalsvis.

2.13 Indsamlingshjemmel og EU regulering
Lov om Danmarks Statistik, § 6. Der findes ingen EU-regulering for denne statistik.

2.14 Indberetningsbyrde
Statistikken er baseret på administrative registre. Der er derfor ingen direkte indberetningsbyrde i
forbindelse med opgørelsen af denne statistik.

2.15 Øvrige oplysninger
Øvrige oplysninger om anmeldte forbrydelser kan findes på statistikkens Emneside eller fås ved
henvendelse til Danmarks Statistik.

3 Statistisk behandling
Kilden til statistikken er Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister. Data modtages kvartalsvis via
system-til-system-indberetning.
De modtagne data gennemløber en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra
året før, centrale variable fejlsøges for valide værdier og ikke relevante anmeldelser fraselekteres.
Sæsonkorrektion foretages for seksualforbrydelser, voldsforbrydelser, ejendomsforbrydelser og
andre straffelovsforbrydelser, samt udvalgte lovovertrædelser herunder, hvor der kan registreres
sæsonudsving.

3.1 Kilder
Rigspolitiets centrale anmeldelsesregister.

3.2 Indsamlingshyppighed
Kvartalsvis.

3.3 Indsamlingsmetode
System-til-system indberetning.

3.4 Datavalidering
De modtagne data gennemløber en sandsynlighedskontrol i form af en sammenligning med data fra
året før. Eventuelle store udsving i fordelingen af centrale variable søges forklaret, evt. ved kontakt
til Rigspolitiet.
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3.5 Databehandling
Centrale variable fejlsøges for valide værdier. Ikke relevante anmeldelser fraselekteres, fx.
anmeldelser af lovovertrædelser, der er begået på Grønland eller på Færøerne. Politiets indberettede
gerningskode konverteres til en DST-gerningskode, der er hierarkisk opbygget.

3.6 Korrektion
Der laves ikke korrektioner af data udover hvad der allerede er beskrevet under datavalidering og
databehandling.

4 Relevans
Statistikken anvendes bredt af myndigheder, organisationer, forskere og i pressen, som grundlag for
offentlig og privat planlægning, uddannelse, forskning og offentlig debat. Fremsatte synspunkter og
ønsker fra centrale brugere tages i betragtning ved udarbejdelse af statistikken.

4.1 Brugerbehov
Brugere af statistikken er ministerier (primært Justitsministeriet), politikredsene, retterne,
kommuner og regioner, organisationer, uddannelsesinstitutioner, forskningsinstitutioner, pressen,
private virksomheder og privatpersoner.

4.2 Brugertilfredshed
Statistikken bliver ofte brugt af pressen og tabellerne i Statistikbanken bliver hyppigt anvendt. I
forbindelse med udarbejdelse af årspublikationen Kriminalitet afholdes et møde med centrale
brugere af statistikken. Fremkomne synspunkter og ønsker inddrages i planlægningen af den
publicerede statistik.

4.3 Fuldstændighed af data
Ikke relevant for denne statistik.

5 Præcision og pålidelighed
Data hidrører fra ét administrativt register, hvor alle anmeldte lovovertrædelser registreres.
Statistikken laves på baggrund af de data der er registreret på det tidspunkt udtrækket er lavet. Der
laves også en årlig statistik på området, som er mere fyldestgørende, da den medtager anmeldelser
der er registreret for sent, til at komme med i de enkelte kvartaler. Sammenligning af
kvartalsstatistikken med årsstatistikken viser, at kvartalsstatistikken undervurderer antallet af
anmeldte lovovertrædelser med ca. 7 pct.
Anmeldelsesstatistikken omfatter ikke den skjulte kriminalitet, dvs. de begåede forbrydelser, der
ikke kommer til politiets kendskab.
Der er, fra kvartal til kvartal, en forskydning i data; en del af de registrerede anmeldelser i et givent
kvartal kan vedrøre et tidligere kvartal.
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5.1 Samlet præcision
Data hidrører fra ét administrativt register, hvor alle anmeldte lovovertrædelser registreres.
Statistikken laves på baggrund af de data der er registreret på det tidspunkt udtrækket er lavet. Der
laves også en årlig statistik på området, som er mere fyldestgørende, da den medtager anmeldelser
der er registreret for sent, til at komme med i de enkelte kvartaler. Sammenligning af
kvartalsstatistikken med årsstatistikken viser, at kvartalsstatistikken undervurderer antallet af
anmeldte lovovertrædelser med ca. 7 pct.
Det fremgår fx af offerundersøgelser, at anmeldelsesstatistikken undervurderer den faktiske
kriminalitet, idet langt fra alle overtrædelser anmeldes til politiet. Et sikkert samlet tal for dette
såkaldte mørketal eller den skjulte kriminalitet kan ikke gives, idet anmeldelsestilbøjeligheden bl.a.
afhænger af overtrædelsens art.
Justitsministeriet m.fl. gennemfører løbende interviewbaserede offerundersøgelser, hvor der
spørges om hvorvidt en forbrydelse er meldt til politiet. Af disse undersøgelser fremgår det fx. at 58
pct. af voldstilfældene ikke blev anmeldt til politiet i 2018.
Offerundersøgelserne kan findes på Justitsministeriets hjemmeside under titlen: Udsathed for vold
og andre former for kriminalitet
Der er, fra kvartal til kvartal, en forskydning i data; en del af de registrerede anmeldelser i et givent
kvartal kan vedrøre et tidligere kvartal. I de sidste 8 kvartaler har 15-20 pct. af de registrerede
anmeldelser i ét kvartal, vedrørt et tidligere kvartal.

5.2 Stikprøveusikkerhed
Ikke relevant for denne statistik.

5.3 Anden usikkerhed
Der er ikke anden usikkerhed.

5.4 Kvalitetsstyring
Danmarks Statistik følger anbefalinger vedrørende organisering og styring af kvalitet, der er givet i
Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of Practice, CoP) og den tilhørende
implementeringsmodel Quality Assurance Framework (QAF). Læs mere om disse på Adfærdskodeks
for europæiske statistikker. Der er etableret en arbejdsgruppe for kvalitet og en central
kvalitetssikringsfunktion, der løbende gennemfører tjek af produkter og processer.

5.5 Kvalitetssikring
Danmarks Statistik følger principperne i Adfærdskodeks for europæiske statistikker (Code of
Practice, CoP) og bruger den tilhørende implementeringsmodel Quality Assurance Framework
(QAF) ved implementeringen af disse principper. Dette indebærer løbende decentrale og centrale
tjek af produkter og processer på baggrund af dokumentation, der følger internationale standarder.
Den centrale kvalitetssikringsfunktion rapporterer til arbejdsgruppen for Kvalitet. Rapporteringen
indeholder blandt andet forslag til forbedringer, som vurderes, besluttes og implementeres.
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5.6 Kvalitetsvurdering
Data hidrører fra ét administrativt register, hvor alle anmeldte lovovertrædelser registreres.
Statistikken laves på baggrund af de data der er registreret på det tidspunkt udtrækket er lavet. Der
laves også en årlig statistik på området, som er mere fyldestgørende, da den medtager anmeldelser
der er registreret for sent, til at komme med i de enkelte kvartaler. Sammenligning af
kvartalsstatistikken med årsstatistikken viser, at kvartalsstatistikken undervurderer antallet af
anmeldte lovovertrædelser med ca. 7 pct.
Et generelt problem vedrørende anmeldelsesstatistikken er den skjulte kriminalitet (mørketallet),
som omfatter de begåede forbrydelser, der af forskellige grunde ikke kommer til politiets kendskab.
Et sikkert samlet tal for mørketallet eller den skjulte kriminalitet kan ikke gives, idet
anmeldelsestilbøjeligheden bl.a. afhænger af overtrædelsens art.
Justitsministeriet m.fl. gennemfører løbende interviewbaserede offerundersøgelser, hvor der
spørges om hvorvidt en forbrydelse er meldt til politiet. Af disse undersøgelser fremgår det fx. at 58
pct. af voldstilfældene ikke blev anmeldt til politiet i 2018.
Offerundersøgelserne kan findes på Justitsministeriets hjemmeside under titlen: Udsathed for vold
og andre former for kriminalitet

5.7 Revisionspolitik
Danmarks Statistik foretager revisioner i offentliggjorte tal i overensstemmelse med Danmarks
Statistiks revisionspolitik. De fælles procedurer og principper i revisionspolitikken er for nogle
statistikker suppleret med en specifik revisionspraksis.

5.8 Praksis for revisioner
Tallene revideres ikke.

6 Aktualitet og punktlighed
Statistikken udgives ca. 20 dage efter slutningen af referenceperioden. Statistikken publiceres
normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.

6.1 Udgivelsestid for foreløbige og endelige tal
Der offentliggøres kun endelige tal, der ikke senere revideres. Statistikken udgives ca. 20 dage efter
slutningen af referenceperioden. Udgivelsestider i et 3. kvartal, har de sidste fem år været mellem 16
og 19 dage.

6.2 Publikationspunktlighed
Statistikken publiceres normalt uden forsinkelse i forhold til det annoncerede tidspunkt.
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7 Sammenlignelighed
Statistikken er udarbejdet på det nuværende grundlag siden 1995. Grundet ændringer i
grupperingen af lovovertrædelser skal der udvises forsigtighed ved sammenligning over tid før dette
år.

7.1 International sammenlignelighed
Der findes ikke internationalt sammenlignelige kvartalsvise opgørelser.
Eurostat indsamler årlige data fra medlemslandene om anmeldte forbrydelser og offentliggør
statistik baseret herpå. Der skal dog udvises forsigtighed ved sammenligning af de absolutte tal, da
der kan være store forskelle i medlemslandenes definitioner af forskellige typer lovovertrædelser.
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7.2 Sammenlignelighed over tid
Med indførelsen af den nye straffelov i 1933, er det kun muligt at foretage sammenligninger med
tidligere opgørelser (tilbage til 1921) på hovedgruppeniveau, dvs. for sædeligheds-, volds-,
ejendoms- og andre forbrydelser under et.
Afgrænsningen af voldsforbrydelser ændredes i 1979. Voldsforbrydelser indskrænkedes til fremover
alene at omfatte handlinger, der er forsætlige fysiske angreb eller trusler herom - resten blev
overført til kategorien 'andre forbrydelser'. Ændringen betød et fald på ca. 800 i antallet af
voldsforbrydelser og en tilsvarende stigning i antallet af 'andre forbrydelser'.
I 1981 blev der foretaget en ændring vedrørende inddeling af sædelighedsforbrydelser og andre
forbrydelser.
Som følge af lovændringer eller ønsker om belysning af særlige lovovertrædelser sker der løbende
ændringer i inddelingen af lovovertrædelserne. Nye og udgåede gerningskoder fra 1980 og frem er
beskrevet i notatet: Udvikling i gerningskoder
Af væsentlig større ændringer kan nævnes:
I 1986 opdeles Blufærdighedskrænkelse i en række mere specificerede typer af
blufærdighedskrænkelse.
I 1989 blev der foretaget ændringer af straffelovens §§ 244-246 vedr. voldsforbrydelser.
Ændringerne medførte bl.a. at fx værtshusslagsmål og husspektakler blev strafbart efter
straffeloven. Tidligere var der i disse situationer tale om brud på politivedtægten. Lovændringen
medførte derfor et statistikbrud, som det dog er vanskeligt at vurdere omfanget af.
Overtrædelse af lov om registrering af køretøjer samt overtrædelse af registreringsbekendtgørelsen
henføres fra og med 2012 under skatte- og afgiftslovene mod tidligere under færdselsloven. Det
betød en stigning på 2.-4.000 i det årlige antal anmeldte lovovertrædelser.
§ 265 i Straffeloven om tilhold afløses i 2012 af ny lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning.
Straffelovens bestemmelser vedr. seksualforbrydelser gennemgik væsentlige ændringer med
virkning fra 1. juli 2013. Ændringerne betød bl.a., at der nu er flere kategorier af seksualforbrydelser
end tidligere, der henføres under bestemmelserne om voldtægt (§216). Se mere herom:
Voldtægtsforbrydelser
Pr. 1. januar 2018 indførtes den særlig indbrudsparagraf 276a i Straffeloven. Den nye paragraf
indebar, at fjernelse af ting fra et fremmed hus nu også blev betegnet som indbrud, blot
tilstedeværelsen i huset havde været uberettiget. Det var således ikke længere en forudsætning, at
tilstedeværelsen var tiltvunget, fx i form af opbrud af vinduer eller døre. Det betød i praksis, at en
lang række anmeldelser, der tidligere var tyveri, nu blev kategoriseret som indbrud.
Fra 1. januar 1990 overgik man til indberetning fra rigspolitiets anmeldelsesregister.
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7.3 Sammenhæng med anden statistik
Danmarks Statistik udarbejder også årlige opgørelser over anmeldte lovovertrædelser. Da politiets
anmeldelsesregister, som administrativt register, løbende ajourføres, vil der ikke være
overensstemmelse mellem en opgørelse af antallet af årsanmeldelser baseret på en summering af de
enkelte kvartaler og den endelig samlede årsopgørelse. Årsopgørelsen oversteg således summen af
de fire kvartalsopgørelser med 6,7 pct. i 2018.
Udover Danmarks Statistik offentliggør Rigspolitiet også anmeldelsesstatistik. Der kan være
afvigelser på grund af forskellige tidspunkter for udtræk til statistikken. Derudover afviger
grupperingen af lovovertrædelser på nogle områder.

7.4 Intern konsistens
Data er internt konsistente.

8 Tilgængelighed
Statistikken udgives kvartalsvist i Nyt fra Danmarks Statistik. I Statistikbanken offentliggøres antal
anmeldte forbrydelser i tabellerne STRAF10, STRAF11 og STRAF12.
Derudover indgår tallene i publikationen Kriminalitet. Se mere på statistikkens Emneside.

8.1 Udgivelseskalender
Udgivelsestidspunktet fremgår af udgivelseskalenderen. Datoen bekræftes i ugerne forinden.

8.2 Udgivelseskalender - adgang
Udgivelseskalenderen kan findes på følgende link: Udgivelseskalender.

8.3 Udgivelsespolitik - brugeroplysning
Statistikker offentliggøres altid kl. 08:00 på dagen, der er annonceret i udgivelseskalender. Ingen
uden for Danmarks Statistik ser statistikken før offentliggørelsestidspunktet.

8.4 NYT/Pressemeddelelse
Statistikken offentliggøres i: Nyt fra Danmarks Statistik

8.5 Publikationer
Statistikken offentliggøres årligt i publikationen Kriminalitet
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8.6 Statistikbanken
Statistikken offentliggøres i Statistikbanken under emnet Anmeldte forbrydelser i følgende tabeller:





STRAF10: Anmeldte forbrydelser efter overtrædelsens art og tid
STRAF11: Anmeldte forbrydelser efter område, overtrædelsens art og tid
STRAF12: Anmeldte forbrydelser, sæsonkorrigeret efter overtrædelsens art og tid

8.7 Adgang til mikrodata
Data om anmeldte lovovertrædelser opbevares som færdigbearbejdede datasæt med samtlige
grundoplysninger på journalnummerniveau.

8.8 Anden tilgængelighed
Der er ingen anden tilgængelighed.

8.9 Diskretioneringspolitik
Datafortrolighedspolitik i Danmarks Statistik.

8.10 Diskretionering og databehandling
Anmeldelsesstatistikken indeholder ikke personidentificerbare oplysninger. Der foretages derfor
ingen aggregeringer eller lignende af diskretionshensyn. Inddelingen af lovovertrædelser er
imidlertid meget detaljeret og af overskuelighedshensyn grupperes disse derfor i den offentliggjorte
statistik.

8.11 Reference til metodedokumenter
Metodebeskrivelser findes i årspublikationen Kriminalitet, afsnit2: Statistikkens grundbegreber og
kilder.

8.12 Dokumentation af kvalitetssikring
Resultater fra vurdering af beskrivelse af produkter og udvalgte processer foreligger i
detaljeret form for hver statistik samt summarisk i rapporter til arbejdsgruppen for
kvalitet.

9 Administrative oplysninger
Administrativt er statistikken placeret i kontoret Befolkning og Uddannelse. Den statistikansvarlige
er Iben Birgitte Pedersen, tlf. 39 17 36 03, e-mail: ipe@dst.dk.

9.1 Organisation
Danmarks Statistik
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9.2 Kontor, afdeling
Befolkning og uddannelse, Personstatistik

9.3 Kontaktpersonens navn
Iben Birgitte Pedersen

9.4 Kontaktpersonens funktion
Statistikansvarlig

9.5 Adresse
Sejrøgade 11, 2100 København Ø

9.6 E-mailadresse
ipe@dst.dk

9.7 Telefonnummer
39 17 36 03

9.8 Faxnummer
39 17 39 99
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