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Efterkommernes kriminalitet halveret
Kriminaliteten blandt ikke-vestlige

Figur 1

efterkommere er på bare 15 år blevet

Andel kriminelle i perioden 1990-2006, 15-45-årige mænd

mere end halveret.

14 Procent

Det viser en ny analyse fra Rockwool Fondens Forskningsenhed. Det fremgår af
analysen, at de etniske minoriteter i dag
er markant mindre kriminelle, end de var
tilbage i 1990’erne. Og at de, med hensyn
til kriminalitet, i stadig stigende grad ligner danskere.
Udviklingen er meget synlig for de ikke-vestlige efterkommere. Tilbage i 1990
begik 11 pct. af de mandlige 15-45-årige
efterkommere en forbrydelse, som de siden fik en dom for. I 2006 var andelen
mere end halveret, idet 5 pct. begik en
handling, som førte til dom. Samme bevægelse – men fra et lavere niveau – ses
for gruppen af ikke-vestlige mandlige indvandrere: I 1990 begik 6 pct. en forbrydelse, mens andelen i 2006 var faldet til
3 pct.
Ifølge forskningschef Torben Tranæs
fra Rockwool Fondens Forskningsenhed
er der flere forklaringer på det markante
fald i kriminaliteten. ”En ting er, at der
helt generelt er sket fald i kriminaliteten
det seneste par årtier. En anden er, at efterkommerne, som gruppe betragtet, er
blevet ældre. I alle befolkningslag gælder
det, at det især er de unge, som begår kriminalitet.”
I nævnte opgørelse af den kriminelle
andel, som fremgår af figur 1, er hverken
taget højde for alderssammensætning eller social baggrund.
”Men selv når man korrigerer for alder
og sociale forhold, så viser det sig, at de
etniske minoriteter i stadig stigende grad
kommer til at ligne danskere. For efterkommerne gælder det, at en større del end
danskerne fortsat er kriminelle. For 15 år
siden var 75 pct. flere af efterkommerne
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Andelen af mandlige, ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, der dømmes for mindst én straffelovsovertrædelse begået det pågældende år, har over
de seneste år nærmet sig andelen blandt mandlige danskere. Niveauet blandt
indvandrere og især efterkommere ligger dog stadig markant over niveauet
blandt danskere.

kriminelle, nu er det kun 30 pct. flere, der
er kriminelle,” siger Torben Tranæs.
Forskellene er altså blevet mindre, men
faktum er, at de etniske minoriteter fortsat er mere kriminelle, uanset hvor meget man kontrollerer for deres baggrund.
Analysen viser fx, at især voldskriminalitet er langt mere udbredt blandt efterkommere fra ikke-vestlige lande end blandt etniske danskere. Andelen af ikke-vestlige
efterkommere, der dømmes for vold, er 55
pct. højere end andelen i en tilsvarende
gruppe danskere.
Anderledes forholder det sig med berigelseskriminalitet, hvor efterkommerne
ikke adskiller sig fra danskere. Andelen,
som begår denne type kriminalitet, er den
samme i de to grupper.
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Forskellene i kriminalitet er indsnævret
Både efterkommere og indvandrere fra ikke-vestlige lande har med hensyn til kriminalitet nærmet sig danskerne i løbet af
det seneste par årtier.
Det viser en analyse af kriminaliteten
i årene fra 1990 og frem til 2006. De etniske grupper har i hele perioden været
mere kriminelle end jævnaldrende danskere, men forskellene er med tiden blevet mindre.
I hvert af årene har indvandrere og efterkommere begået mere kriminalitet end
danskere. Men deres overrepræsentation
falder op gennem 1990’erne og frem til
2006; beskedent når man blot sammenligner tallene uden at kontrollere for personernes socio-økonomiske baggrund. Og
væsentligt mere markant, når man foretager denne kontrol.
Figur 2 viser, hvor kriminelle grupperne har været i perioden. Det fremgår fx, at
der er 4,5 gange flere kriminelle i gruppen
af efterkommere end i gruppen af danskere. I 2006 var der kun 3,9 gange så mange.
I figur 2 er der hverken taget højde for
forskelle på gruppernes social baggrunde
eller for alderssammensætningen.

Fra 76 til 31 pct. flere
Forskellen mellem de etniske grupper og
danskere bliver markant mindre, når der
kontrolleres for social baggrund inklusive forældrenes situation. Dette er i første
omgang blevet dokumenteret for gruppen af ikke-vestlige efterkommere. For
indvandrere er det ikke for alvor muligt
at kontrollere for social baggrund. Deres
forældre bor i udlandet, og det står hen i
det uvisse, om forældrene er fattige, rige,
daglejere eller direktører.
Modsat kan efterkommernes forældre
spores, så man kan sammenligne efterkommerne med en tilsvarende gruppe af
danskere.
Det er sket i tabel 1. Den viser, at ikke-vestlige efterkommere har været og
er mere kriminelle end danskere, uanset
hvordan man måler det. Men den viser
også, at forskellene indsnævres over perioden. Det ses især i de tal, der er kontrolleret for alder og social baggrund.
Tilbage i 1990 var andelen af efterkom-

Figur 2

Andel kriminelle i 1990 og 2006, 15-45-årige mænd
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Anm.: Man er kriminel, hvis man i løbet af det pågældende år har begået mindst én straffelovsovertrædelse, som
man senere dømmes for.

For både ikke-vestlige indvandrere og efterkommere er der siden 1990 sket et
markant fald i kriminaliteten. Begge grupper er fortsat mere kriminelle end
danskere, men der er sket en betydelig indsnævring af forskellen. Tallene er
hverken kontrolleret for alder eller social baggrund – den viser kriminaliteten blandt 15-45-årige mænd.

mere, der blev dømt, 76 pct. højere end
andelen af danskere, der blev dømt. For
hver gang der i en gruppe danskere var
100 dømte kriminelle, ville der i en gruppe efterkommere af tilsvarende størrelse og
sammensætning være 176 dømte kriminelle, altså 76 flere dømte. I 2006 var forskellen indsnævret til, at der kun var 31 pct.
flere kriminelle blandt efterkommerne.

Tabel 1

Ikke-vestlige efterkommeres større kriminalitet i 1990 og 2006
Mænd, 15-45 år

1990

2006

Ikke kontrolleret

343 pct.

300 pct.

Kontrolleret for alder, egen socioøkonomi
og forældrebaggrund

76 pct.

31 pct.

Kontrolleret for social baggrund og alder viser det sig, at andelen af mandlige
ikke-vestlige efterkommere, der var kriminelle i 1990, var 76 pct. højere end andelen blandt mandlige danskere. I 2006 var der tale om en 31 pct. højere andel.
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Flere kriminelle. Mere kriminalitet. Mere fængsel
De har større tendens til at være kriminelle. Og når de er kriminelle, så laver de
mere kriminalitet end andre kriminelle.
Og denne kriminalitet fører oftere til en
fængselsstraf.
Sådan er konklusionen, hvis man skal
give den ultrakorte beskrivelse af ikkevestlige efterkommeres kriminalitet i forhold til danskeres i perioden 2002-2006.
Konklusionen bygger på en analyse af
tre oplysninger om efterkommernes kriminelle adfærd. For det første oplysningen om, hvor stor en andel der har fået
en dom. For det andet oplysningen om,
hvor mange domme de har fået. Og endelig oplysningen om, hvor mange domme
der har ført til fængselsstraf.
Den første oplysning – andelen – giver et billede af, hvor almindeligt det er i
gruppen at deltage i kriminalitet.
Blandt ikke-vestlige efterkommere er
andelen, der dømmes for kriminalitet, 31
pct. højere end andelen blandt danskere. Det betyder, at hvis der i en gruppe af
danskere er 100 dømte kriminelle, så vil
der i en gruppe efterkommere af tilsvarende størrelse og sammensætning være 131
dømte kriminelle.
Tabel 2

Deltagelse, omfang og grovhed af kriminalitet blandt 15-45-årige mænd

Deltagelse i kriminalitet:
Antal kriminelle i grupper af
samme størrelse
Omfang af kriminalitet:
Antal domme i grupper af
samme størrelse
Fængselsstraffe:
Antal fængselsstraffe i grupper
af samme størrelse

Danskere

Ikke-vestlige
efterkommere

Vestlige efterkommere

100
kriminelle

131
kriminelle

72
kriminelle

100
domme

151
domme

90
domme

100
fængselsstraffe

167
fængselsstraffe

79
fængselsstraffe

Anm.: Deltagelse i kriminalitet er udtryk for andelen af personer inden for den enkelte gruppe, der har begået
mindst én straffelovsovertrædelse i 2006 som de senere dømmes for. Omfanget af kriminalitet er udtryk for
antallet af domme, personer inden for den enkelte gruppe har modtaget i løbet af en femårig periode. Antallet af fængselsstraffe udtrykker summen af betingede og ubetingede domme, personer inden for den enkelte
gruppe har modtaget i løbet af en femårig periode. Der er kontrolleret for alder samt forskellige sociale og
økonomiske vilkår.

Ikke-vestlige efterkommere har større tendens end danskere til at være kriminelle. Og de kriminelle begår mere kriminalitet. Og den kriminalitet, de udfører, fører oftere til fængselsstraf. For vestlige efterkommere forholder det sig
lige modsat.
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For de vestlige efterkommere forholder
det sig lige omvendt. De har lavere tendens til at være kriminelle. Og når de er
kriminelle, så laver de mindre kriminalitet end andre kriminelle. Og denne kriminalitet fører sjældent til fængselsstraffe.
I disse tal er der taget højde for forskelle i både alder, sociale og økonomiske
vilkår, inklusive forældrenes baggrund.

Flere domme
Den anden oplysning – antallet af domme
– viser, hvor mange domme der gives per
person i den respektive gruppe.
Hvor andelen af kriminelle personer
giver et billede af, hvor mange der har begået kriminalitet i den respektive gruppe,
så giver antallet af domme et billede af,
hvor aktive de kriminelle er.
Antallet af domme blandt ikke-vestlige
efterkommere er 51 pct. højere end blandt
danskere. Det er et udtryk for, at der, hvis
der i en gruppe af danskere er faldet 100
domme for overtrædelse af straffeloven, i
en gruppe ikke-vestlige efterkommere af
tilsvarende størrelse og sammensætning
vil være faldet 151 domme. For de vestlige
efterkommere er tallet lavere end for danskere: 90 domme.

Mere fængsel
En ting er, at de ikke-vestlige efterkommere begår mere kriminalitet, men de sendes
også oftere i fængsel for den kriminalitet
de begår.
Den konklusion nås ved at vurdere relationen mellem antallet af domme generelt og antallet af domme, der fører til betinget eller ubetinget fængselsstraf. Domstolene benytter fængselsstraffe over for
personer, der har begået grovere kriminalitet, og over for personer, der har begået
gentagen kriminalitet.
Følgende eksempel kan illustrere problemstillingen: De jævnaldrende Allan og
Peter har begge mange domme for vold,
tyveri og andre former for kriminalitet. Allan har fem domme bag sig, og tre af dem
har betydet, at han skulle i fængsel. Peter,
derimod, har modtaget ti domme, hvoraf
fire indeholdt en fængselsstraf. Ingen kan
være i tvivl om, at Peter er mere kriminel
end Allan. Men sendes Peter og Allan i
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fængsel i samme omfang for den kriminalitet, de har begået? Svaret er nej. Peter
har modtaget 100 pct. flere domme (ti i
stedet for fem), men han har kun modtaget 33 pct. flere fængselsdomme (fire i
stedet for tre). Peter begår mere kriminalitet end Allan, men den kriminalitet, Allan
begår, koster ham oftere en fængselsdom.
Præcis samme metode er benyttet i forhold til de grupper, der er undersøgt i analysen.
Ikke-vestlige og vestlige efterkommere idømmes fængselsstraf henholdsvis
67 pct. mere og 21 pct. mindre end sammenlignelige danskere. Det betyder, at
hver gang 100 danskere i en gruppe får
en fængselsstraf, så bliver 167 ikke-vestlige efterkommere idømt en fængselsstraf,
mens det kun sker for 79 vestlige efterkommere, i en gruppe af samme størrelse.
De tal skal holdes op mod det gennemsnitlige antal domme i de respektive grupper: Når danskere dømmes for 100 lovovertrædelser, så bliver ikke-vestlige efterkommere dømt for 151 overtrædelser, mens
vestlige efterkommere dømmes for 90 overtrædelser. Hvis lovovertrædelserne fører til
fængselsdomme i samme omfang, så skulle
man forvente, at de ikke-vestlige efterkommere blev idømt fængselsstraffe omkring
51 pct. oftere end danskere og vestlige efterkommere omkring 10 pct. sjældnere.
Tallene er som nævnt +67 pct. for de
ikke-vestlige og -21 pct. for de vestlige. De
ikke-vestlige idømmes altså flere fængselsdomme end forventet, mens de vestlige idømmes færre.

Skal man tage højde for forskelle i sociale
og økonomiske vilkår?
Kriminalitet er mest udbredt blandt personer med meget
kort uddannelse, lav tilknytning til arbejdsmarkedet og
en ung alder. Hvis ikke man også tager højde for dette,
når man sammenligner kriminaliteten blandt forskellige befolkningsgrupper, risikerer man, at resultaterne
er misvisende.
For eksempel er den gennemsnitlige alder blandt
15-45-årige efterkommere 25 år i 2006, mens den gennemsnitlige alder blandt 15-45-årige danskere er 32 år i
2006. Hvis ikke man tager højde for dette, så vil resultatet – alt andet lige – blive, at kriminalitet er mere udbredt blandt efterkommere, alene fordi de er yngre – og
unge laver mere kriminalitet.
Også når det gælder lønindkomst, er der store forskelle
mellem efterkommere og danskere. Den gennemsnitlige
årsløn før skat er godt 115.000 kr. blandt efterkommerne
i analysen og knap 195.000 kr. blandt danskerne i analysen. I alle grupper er lav indkomst forbundet med høj
kriminalitet – derfor skal der korrigeres herfor.
Rå tal, der ikke er korrigeret, kan imidlertid også vise
noget vigtigt. De viser, hvor stor en andel af de forskellige grupper der begår kriminalitet og får domme i de
danske retssale. Fx er det interessant, hvis man vil vide,
hvad indvandring af befolkningsgrupper, som har en anderledes socioøkonomisk baggrund end danskerne, kan
betyde for kriminaliteten i samfundet.

Hvem og hvad er med i analysen?
Undersøgelsen bygger på en analyse af 15-45-årige
mænds straffelovsovertrædelser i 2002-2006.
At undersøgelsen fokuserer på mænd i alderen fra 15
til 45 år skyldes dels, at kriminaliteten blandt kvinder er
så begrænset, at det er vanskeligt at lave statistiske sammenligninger på tværs af grupper, dels at det særligt er
personer i det aldersinterval, der begår kriminalitet.
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Ikke flere tyve – men flere tyverier – blandt
ikke-vestlige efterkommere
Blandt efterkommere af ikke-vestlig herkomst er andelen af personer, der begår
ejendomskriminalitet, den samme som i
en tilsvarende gruppe af danskere.
Det viser en analyse af, hvilke typer af
kriminalitet der begås af forskellige etniske grupper i Danmark.
Ifølge analysen er forskellen på ikkevestlige efterkommeres og danskernes
lovovertrædelser afhængig af, hvilken
type kriminalitet det drejer sig om.
Ingen af de to grupper – henholdsvis efterkommere og etniske danskere –
stikker ud i forhold til hinanden, når det
kommer til andelen af personer, der begår
ejendomskriminalitet, dvs. indbrud, tyveri, hærværk eller røveri.

29 pct.

Sandsynligheden for, at en efterkommer efter en ikke-vestlig indvandrer bliver ejendomskriminel, er altså den samme som sandsynligheden for, at en socioøkonomisk set tilsvarende dansker bliver
det.
Men de to grupper adskiller sig fra
hinanden på et andet punkt: Blandt de,
der er kriminelle, er aktiviteten størst for
efterkommerne. De er simpelthen mere
aktivt kriminelle end danskerne, der begår samme type kriminalitet, under antagelse af at opklaringsraten er den samme
for de to grupper. Efterkommerne får 29
pct. flere domme for ejendomskriminalitet i forhold til danskerne. Det betyder, at
hver gang en gruppe kriminelle danskere
får 100 domme for ejendomskriminalitet,
så vil en tilsvarende gruppe ikke-vestlige
efterkommere få 129 domme.
Analysen, der bygger på en opgørelse
af domme til 15-45-årige mænd i perioden
2002-2006, tager højde for forskelle i sociale og økonomiske vilkår, så efterkommerne sammenlignes med danskere med
samme forældrebaggrund, uddannelsesniveau, indkomst, alder mv.

55 pct.

81 pct.

Mere voldelige

C. Anden straffelovskriminalitet

122 pct.

200 pct.

Straffelovsovertrædelser generelt (A+B+C)

31 pct.

51 pct.

44 pct.

67 pct.

Tabel 3

Ikke-vestlige efterkommeres overrepræsentation i deltagelse i 		
og omfang af kriminalitet, 15-45-årige mænd
Deltagelse
A. Ejendomskriminalitet
B.Voldskriminalitet

Modtaget fængselsstraf

-

Omfang

Anm.: Deltagelse i kriminalitet er udtryk for andelen af personer inden for den enkelte gruppe, der har begået
mindst én straffelovsovertrædelse i 2006, som de senere dømmes for. Omfanget af kriminalitet angiver antallet af
domme, personer inden for den enkelte gruppe har modtaget inden for en femårig periode. Tallene angiver, hvor
mange gange mere kriminelle end danskerne, de ikke-vestlige efterkommere er. Et tal på 100 pct. angiver således,
at ikke-vestlige efterkommere har modtaget dobbelt så mange domme som danskere. - angiver, at der ikke er en
statistisk signifikant forskel på ikke-vestlige efterkommere og danskere inden for denne kriminalitetstype. Der
tages højde for forskelle i alder samt sociale og økonomiske forhold. Grunden til, at overrepræsentation i ”straffelovsovertrædelser generelt (A+B+C)” ligger på et noget lavere niveau end i B og C er, at der antalsmæssigt er
klart flest sager i A, hvor overrepræsentation ligger på et lavere niveau.

Ikke-vestlige efterkommere dømmes langt oftere for overtrædelser af straffeloven end danskere. For eksempel modtager efterkommerne 81 pct. flere domme
for vold end danskerne. Hvis en gruppe danskere får 100 domme for vold, vil
en tilsvarende gruppe ikke-vestlige efterkommere få 181 domme. Mht deltagelsen i ejendomskriminalitet er der ingen forskel på ikke-vestlige efterkommere og danskere - men de efterkommere, der så deltager i ejendomskriminalitet, dømmes 29 pct. oftere end tilsvarende danskere.
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Mens efterkommerne ikke er overrepræsenteret i forhold til ejendomskriminalitet, så ser det anderledes ud, når anklagen
drejer sig om voldskriminalitet.
I en gruppe efterkommere vil der være
55 pct. flere dømte voldsforbrydere i forhold til i en tilsvarende gruppe danskere.
Begrebet voldskriminalitet dækker over
en række lovovertrædelser – fx vold, trusler og sædelighedsforbrydelser.
Og det er ikke kun i antal voldelige
personer i en gruppe af samme størrelse,
at efterkommerne skiller sig ud fra danskerne. Også når man fokuserer på antallet af domme, som de to grupper modtager, er der store forskelle på grupperne.
En gruppe efterkommere får ifølge undersøgelsen 81 pct. flere domme i forhold til
en gruppe danskere af tilsvarende størrelse.
Der er – med andre ord – blandt efterkommere efter ikke-vestlige indvandrere
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ikke bare en højere andel voldelige personer. De, der er voldelige, er også markant
mere voldelige (de får flere voldsdomme)
end voldskriminelle danskere.

Anden straffelovskriminalitet
Endnu større forskel er der mellem de to
grupper, når man kigger på kategorien anden straffelovskriminalitet. Den dækker
forskellige straffelovsovertrædelser, der
ikke falder ind under de to andre kategorier – fx fornærmende tiltale af offentlig
myndighed og falsk forklaring i retten.
Antallet af efterkommere, der modtager dom for anden kriminalitet, er 122
pct. større end antallet af danskere i en
tilsvarende gruppe. Og også her er situationen den, at der ikke bare er flere kriminelle, men at disse også er mere kriminelle end danskerne: Efterkommerne
modtager 200 pct. flere domme end danskere i forhold til denne type kriminalitet.
Hver gang en gruppe danskere får 100
domme, så vil en tilsvarende gruppe efterkommere af samme størrelse få 300 domme.
Dog skal dette holdes op imod, at der
generelt set ikke er særligt mange tilfælde af ”andre straffelovsovertrædelser”. Ser
man på samtlige 15-45-årige mandlige ikke-vestlige efterkommere i Danmark, så
er der kun ca. 0,5 pct. af dem, der dømmes for denne type kriminalitet i 2006.
Blandt de 15-45-årige danske mænd drejer
det sig om ca. 0,1 pct. Kun 6 pct af samt-

lige straffelovsafgørelser vedrører denne
type lovovertrædelser.

Flere efterkommere i fængsel
Det samlede antal ekstra straffelovsovertrædelser blandt efterkommere er dog
ikke så voldsomt, som de store tal umiddelbart skulle tilsige: I alt har efterkommere 31 pct. større sandsynlighed for at
være kriminelle i forhold til tilsvarende
grupper af danskere. Og efterkommerne
modtager 51 pct. flere domme.
Forklaringen på, at niveauet er relativt
moderat i forhold til voldskriminalitet og
anden kriminalitet, er, at ejendomskriminalitet – hvor overrepræsentation er mindre – rent antalsmæssigt udgør klart de
fleste sager.
Samme mere moderate overrepræsentation ses i forhold til, hvem der modtager
fængselsstraf.
Blandt efterkommere efter ikke-vestlige indvandrere er der 44 pct. større sandsynlighed for, at en person modtager en
eller flere fængselsstraffe i forhold til en
gruppe danskere af tilsvarende størrelse.
Der er dog blandt efterkommerne ikke
kun flere kriminelle end blandt danskerne: De kriminelle efterkommere er også
mere kriminelle end de kriminelle danskere. Efterkommerne vil således få 167
fængselsdomme, for hver gang en gruppe
danskere af tilsvarende størrelse og sammensætning får 100 fængselsdomme.

Forskellige kriminalitetsformer
Voldskriminalitet er en samlet betegnelse for en
række lovovertrædelser, blandt andet vold, uagtsomt manddrab, drab, sædelighedsforbrydelser,
trusler om vold, grov forstyrrelse af offentlig orden, ulovlig tvang og frihedsberøvelse samt menneskehandel. Voldskriminalitet udgør 25 pct. af
alle strafferetslige afgørelser.
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Ejendomskriminalitet dækker blandt andet over
dokumentfalsk, brandstiftelse, hærværk, indbrud,
bedrageri, afpresning, underslæb, hæleri, tyveri og
røveri. Ejendomskriminalitet udgør 69 pct. af alle
strafferetslige afgørelser.
Anden straffelovskriminalitet dækker over de
overtrædelser af straffeloven, der ikke er omfattet
af enten volds- eller ejendomskriminalitet. Det er
fx fornærmende tiltale af offentlig myndighed og
falsk forklaring i retten. Disse former for kriminalitet udgør 6 pct. af alle strafferetslige afgørelser.
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Alder reducerer forskelle i kriminalitet
Figur 3

Deltagelsen i kriminalitet og omfanget af kriminalitet 			
blandt ikke-vestlige efterkommere i forhold til danskere i pct. 		
For hhv. 19-, 24- og 29-årige
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Anm.: Deltagelsen i kriminalitet er et udtryk for andelen af personerne inden for den enkelte gruppe, der er
dømt for mindst én straffelovsovertrædelse, begået indenfor det seneste år. Omfanget af kriminalitet er udtryk
for det gennemsnitlige antal domme per person inden for den enkelte gruppe inden for de seneste fem år.
Figuren angiver, i hvor høj grad ikke-vestlige efterkommere dømmes mere end danskere. Der er taget højde for
forskelle i sociale og økonomiske vilkår.

Alder er afgørende for, hvor meget ikke-vestlige efterkommere skiller sig ud i
forhold til kriminalitet. De 19-årige efterkommere modtager 64 pct. flere domme end en tilsvarende gruppe 19-årige danskere, de 24-årige efterkommere
modtager 42 pct. flere domme end en tilsvarende gruppe 24-årige danskere,
mens de 29-årige efterkommere modtager 34 pct. flere domme end en tilsvarende gruppe 29-årige danskere.

8

Jo ældre efterkommere er, jo mere ligner
deres kriminalitetsmønster det hos jævnaldrende danskere.
Det viser en analyse af sammenhængen mellem alder og kriminalitet hos danskere og efterkommere. I analysen sammenlignes kriminaliteten blandt 19-, 24og 29-årige efterkommere fra ikke-vestlige lande med kriminaliteten blandt jævnaldrende danskere.
Ikke-vestlige efterkommeres deltagelse i kriminalitet er højere end deltagelsen blandt danskere, i hvert fald blandt de
19-årige og de 24-årige. Det kriminelle aktivitetsniveau blandt de 29-årige er derimod ikke anderledes end blandt danskere.
Deltagelsen i kriminalitet måler, om man
har begået en straffelovsovertrædelse inden for det seneste år, som man senere
dømmes for.
Men med hensyn til omfanget af kriminalitet er både de 19-, 24- og 29-årige
efterkommere mere kriminelle end sammenlignelige danskere. Omfanget af kriminalitet måler det antal straffelovsovertrædelser som man senere dømmes for,
man har begået indenfor de seneste 5 år.
Alder udjævner altså forskellen på de
ikke-vestlige efterkommere og danskere,
når man ser på deltagelse i kriminalitet,
men ikke når man ser på omfanget af kriminalitet. Selvom overrepræsentationen i
omfanget af kriminalitet dog også bliver
mindre med stigende alder.
De ikke-vestlige efterkommeres overrepræsentation i antallet af domme er
på 64 pct. for de 19-årige, 42 pct. for de
24-årige og 34 pct. for de 29-årige. Dette
vil sige, at når en gruppe 19-årige danskere får 100 domme, får en tilsvarende
gruppe 19-årige efterkommere 164 domme. For de 24-årige og 29-årige er tallene
hhv. 142 og 134.
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Kriminel adfærd varierer med oprindelsesland
Efterkommernes oprindelse har stor betydning for, hvor kriminelle de er sammenlignet med danskere.
Mens efterkommerne fra vestlige lande
har et kriminalitetsniveau, der er lavere
end danskeres, så er der andre grupper,
som har en markant større kriminalitet.
Det gælder fx efterkommere med forældre
fra Mellemøsten.
Det viser en analyse af kriminalitetsmønstre sammenholdt med, hvilken baggrund den enkelte kommer fra. To forhold
er undersøgt for efterkommerne.
Det ene er, hvor stor en andel af efterkommerne, der har deltaget i kriminalitet
i forhold til en tilsvarende dansk gruppe.
Dette mål beskriver, hvor udbredt kriminalitet er i en gruppe – altså, hvor mange
der i større eller mindre grad er kriminelle.
Det andet, der er undersøgt, er, hvor
mange domme der gives til en bestemt
gruppe – igen i forhold til en tilsvarende
dansk gruppe. Målet af kriminalitetsomfanget tager højde for, at den samme person kan have fået flere domme. Det beskriver, hvor omfattende en kriminalitet
der er tale om.

Stor forskel i omfang
Med hensyn til omfanget af kriminalitet
– antallet af domme den gennemsnitlige
efterkommer har fået over en femårig periode – er der stor forskel afhængig af forældrenes oprindelsesland.
Efterkommere fra Mellemøsten og andre ikke-vestlige lande bliver dømt langt
oftere end danskere. De dømmes i gennemsnit henholdsvis 64 og 45 pct. flere
gange end sammenlignelige danskere. Begrebet ”andre ikke-vestlige lande” dækker
fx lande som Bosnien, Pakistan, Afghanistan, Iran og Somalia.
Tallene betyder, at når der blandt en
gruppe danskere falder 100 domme for
kriminelle forhold, så vil der i en tilsvarende gruppe fra Mellemøsten falde mere
end en halv gange flere domme, nemlig
164 domme. Tilsvarende vil der falde 145
domme i en gruppe fra andre ikke-vestlige
lande.
Efterkommere fra asiatiske lande bliver derimod hverken dømt oftere eller
sjældnere for kriminalitet end danskere.

Tabel 4

Deltagelse i og omfanget af kriminalitet blandt efterkommere i forhold
til blandt danskere. Fordelt på oprindelsesland. 15-45-årige mænd
Overrepræsentation i pct.

Efterkommere med
forældre fra

Hvis der i en gruppe
danskere er 100 dømte kriminelle, vil antallet af dømte
i en gruppe efterkommere af
tilsvarende størrelse og sammensætning være

Hvis der i en gruppe
danskere gives 100 domme,
vil antallet af domme i en
gruppe efterkommere af
tilsvarende størrelse være

Vestlige lande

72

90

Asiatiske lande

(72)

(87)

Mellemøstlige lande

148

164

Andre ikke-vestlige lande

121

145

Anm.: Tallene for efterkommere af forældre fra asiatiske lande er ikke statistisk signifikant forskellige fra tallene
blandt danskere. Tallet for andel dømte blandt efterkommere fra andre ikke-vestlige lande er kun svagt signifikant.
Deltagelse angiver andelen, der har begået mindst én straffelovsovertrædelse i 2006, som man senere dømmes
for. Omfang angiver det gennemsnitlige antal domme inden for en fem-årig periode. Der tages højde for forskelle
i alder samt sociale og økonomiske forhold.

Efterkommere fra Mellemøsten og andre ikke-vestlige lande får omkring 50
pct. flere domme end danskere. Anderledes forholder det sig med efterkommere fra vestlige lande. De får færre domme end danskere.

Helt anderledes ser det ud for efterkommere fra vestlige lande. De modtager
færre domme end tilsvarende danskere,
nemlig ca. 10 pct. færre. Dvs. at hvis der i
en gruppe danskere falder 100 domme, så
vil der i en tilsvarende gruppe af vestlige
efterkommere kun falde 90 domme.

Stor forskel i deltagelse
Forældrenes oprindelsesland spiller også
en afgørende rolle for, hvilken andel af en
gruppe der deltager i kriminalitet. Billedet
er det samme som oven for – efterkommere fra vestlige lande deltager i mindre
kriminalitet end danskere, efterkommere
fra asiatiske lande adskiller sig ikke fra
danskere, mens efterkommere fra mellemøstlige lande deltager i mest kriminalitet,
nemlig 48 pct. mere end danskere.
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Oprindelsesland
Vestlige lande er EU-landene, Island, Norge, Andorra,
Liechtenstein, Monaco,
San Marino, Schweiz,
Vatikanstaten, Canada,
USA, Australien og New
Zealand.
Mellemøstlige lande omfatter Tyrkiet, Algeriet,
Marokko, Tunesien, Ægypten, Irak, Israel, Jordan,
Kuwait, Libanon og Syrien.
Asiatiske lande omfatter
Bangladesh, Sri Lanka,
Indien, Indonesien, Japan,
Kina, Filippinerne, Vietnam
og Thailand.
Andre ikke-vestlige lande
omfatter øvrige lande, som
ikke er nævnt oven for.
Blandt de oprindelseslande, flest efterkommere stammer fra, er
det tidligere Jugoslavien,
Pakistan, Afghanistan, Iran
og Somalia.
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Mest omfattende kontrol for sociale og økonomiske vilkår
Rockwool Fondens Forskningsenheds undersøgelse af kriminaliteten blandt etniske minoriteter benytter sig af en meget
omfattende kontrol for sociale og økonomiske vilkår.
At kontrollere for sociale og økonomiske vilkår vil i denne sammenhæng
sige, at man sammenligner kriminalitetsniveauet blandt indvandrere og efterkommere med niveauet blandt danskere
med samme alder, samme tilknytning til
arbejdsmarkedet, samme uddannelsesniveau, samme indkomstniveau med videre.
For første gang inden for dette forskningsfelt er der – for danskere og efterkommeres vedkommende – ikke alene kontrolleret for deres egen sociale og økonomiske
vilkår, men også deres forældres ditto. Nedenfor forklares, hvorfor kontrol er nødvendig, og hvorfor det – netop i forhold til
kriminelle – er en god idé at kontrollere for
forældrenes sociale og økonomiske vilkår.

Langt de fleste kriminelle er mænd,
der har en eller flere af følgende karakteristika: De er unge, de har meget kort
uddannelse, de har en dårlig tilknytning
til arbejdsmarkedet, og deres forældre har
kort uddannelse og lav indkomst.
Undersøgelser, der sammenligner kriminaliteten blandt forskellige grupper
uden at tage højde for disse og andre faktorer, vil ikke kun sammenligne kriminalitet mellem forskellige etniske grupper,
men også mellem grupper som har meget
forskellige vilkår socialt og økonomisk. Da
tilknytningen til arbejdsmarkedet blandt
indvandrere og efterkommere generelt er
mindre, end den er blandt danskere, vil det
være en af forklaringerne på en højere kriminalitetsrate blandt gruppen af indvandrere og efterkommere.
Derfor undersøger Rockwool Fondens
Forskningsenhed overrepræsentationen i
kriminalitet blandt etniske minoriteter
sammenlignet med danskere med samme
socioøkonomiske baggrund.

FIGUR 4

Efterkommeres deltagelse i kriminalitet i forhold til danskere, i procent
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Anm.: Deltagelse er udtryk for den andel af gruppen, der begik mindst én straffelovsovertrædelse i 2006, som de
senere blev dømt for. Tallene er ligeledes kontrolleret for alder.

Overrepræsentationen i efterkommeres deltagelse i kriminalitet i forhold til
sammenlignelige danskere falder markant, når man tager højde for forældrenes
sociale og økonomiske forhold. Kontrollerer man alene for egen socioøkonomiske situation, deltager efterkommere fra ikke-vestlige lande op mod 85 pct. mere
i kriminalitet end sammenlignelige danskere. Kontrollerer man også for forældrenes socioøkonomiske situation, falder denne overrepræsentation til 31 pct.
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Forældrenes forhold
Som nævnt begås kriminalitet typisk af
unge mennesker. Og unge ligner i høj grad
hinanden, når det kommer til egne sociale
og økonomiske forhold. De har ikke nået
at erhverve sig meget mere uddannelse
end grundskolen, ligesom der endnu ikke
er stor forskel på deres indkomst. Uddannelses- og indkomstforskelle indtræder
først for alvor senere i livet.
For at få et bedre billede af de unges
egentlige sociale og økonomiske vilkår
kan man med fordel inddrage forældrenes sociale og økonomiske forhold. De
har nemlig stor betydning for de faktiske
rammer, de unge vokser op i – og dermed
stor betydning for, om de unge begår kriminalitet eller ej.
Som det fremgår af figur 4, bliver ikkevestlige efterkommeres overrepræsentation
mere end halveret, når man også inddrager forældrenes vilkår. Overrepræsentation
er 85 pct., hvis man kun kontrollerer for
personens egen socio-økonomi, og 31 pct.
hvis man også kontrollerer for forældrebaggrund.
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De sociale og økonomiske faktorer
I den nye undersøgelse fra Rockwool
Fondens Forskningsenhed er følgende
sociale og økonomiske faktorer inddraget:
• alder
• tilknytning til arbejdsmarkedet
• uddannelsesniveau
• lønindkomst
• afhængighed af sociale ydelser

• om vedkommende bor i en tæt befolket kommune (et område med over
700 indbyggere per km²)
• oplysninger om forældrenes sociale
og økonomiske forhold
-- kriminalitetshistorie
-- uddannelsesniveau
-- lønindkomst
-- afhængighed af sociale ydelser
-- morens alder ved barnets fødsel

• om vedkommende bor med en
partner eller hos forældre

Undersøgelsen afdækker flere forhold end tidligere
Det er ikke første gang, der gennemføres analyser af etniske minoriteters
overrepræsentation i forbindelse med
kriminalitet.
Rockwool Fondens Forskningsenhed gennemførte i 2008 en analyse,
der viste, at mandlige indvandrere og
efterkommere begår mere berigelseskriminalitet end etnisk danske mænd.
Og Danmarks Statistik har i de seneste
år gennemført analyser, der viser, at etniske minoriteter er overrepræsenteret
i de strafferetlige afgørelser i Danmark
– selv når der kontrolleres for socioøkonomiske faktorer. Etniske minoriteter overtræder altså straffeloven oftere end etniske danskere.
Undersøgelsen ”Etniske minoriteters overrepræsentation i strafferetlige
domme”, som nu foreligger som et arbejdspapir udgivet på Syddansk Universitetsforlag, adskiller sig dog fra

tidligere undersøgelser på tre punkter.
For det første kontrollerer undersøgelsen for flere forhold af socioøkonomisk karakter. Blandt andet inddrager
undersøgelsen nu også efterkommeres
forældres socioøkonomiske status.
For det andet fokuserer undersøgelsen både på andelen af personer, der
har modtaget en dom, og på det samlede antal domme, personerne har modtaget, inden for de seneste fem år. Tidligere undersøgelser har kun anvendt
den ene eller den anden opgørelse.
For det tredje fokuserer denne undersøgelse på flere forskellige lovovertrædelser end tidligere undersøgelser,
der enten fokuserede på berigelseskriminalitet eller overtrædelse af straffeloven, trafikloven og andre særlove.
Dermed kan undersøgelsen give et detaljeret billede af forskellene i kriminaliteten på tværs af de etniske grupper.
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