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FÆRRE DOMME FOR STRAFFELOVSOVERTRÆDELSER 

 

Dette er den første i rækken af flere mindre temastatistikker, som fonden løbende vil udsende for at be-

lyse aktuelle tendenser med en almen vinkel, og som et bidrag til at udbygge referencerammen for for-

valtningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking samt at bidrage til styringsdialogen mel-

lem de almene boligorganisationer og kommuner. 

 

Denne temastatistik belyser antallet af domme for straffelovsovertrædelser blandt mænd og kvinder, der 

bor i den almene boligsektor i henholdsvis 2004 og 2013. Dette sker i forlængelse af Nyt fra Danmarks 

Statistik Nr. 332: Domme for kriminalitet, hvor det vises at specielt færre unge dømmes for straffelovs-

overtrædelser i forhold til 2004. Det vises, at der i forhold til 2004 er sket et fald i antallet af domme for 

overtrædelse af straffeloven for aldersgrupperne 15-19 år og 20-24 år for mænd og 15-19 år, 40-49 år 

og 60 og derover for kvinder.  

 

Flest domme til mænd 

I 2004 er antallet af domme blandt mænd og kvinder i den almene boligsektor 13.899, hvoraf 10.528 

domme til mænd og 3.371 domme til kvinder. I 2013 er det samlede antal domme faldet til 11.051, heraf 

8.257 domme til mænd og 2.794 domme til kvinder. 

  

Figur 1 - Domme for straffelovsovertrædelser pr. 1.000 mænd 

 

Kilde: Danmarks Statistiks Forskerservice samt egne beregninger. 
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Størst fald blandt de unge mænd 

Der er sket et fald på 31 % i antal domme for unge mænd mellem 15 og 19 år i den almene sektor fra 

2004 til 2013. I løbet af 2013 er der givet 72 domme for overtrædelse af straffeloven pr. 1.000 mænd. I 

2004 er det tilsvarende tal 103 domme. 

 

Fald i alle aldersgrupper 

For mænd i den almene boligsektor er antallet af domme pr. 1.000 personer faldet uanset alder. Faldet 

er størst blandt de yngre aldersgrupper, se tabel 1. For mænd i hele befolkningen viser Danmarks Stati-

stik, at det kun er blandt de unge, der sker et fald. 

 

Også færre domme blandt kvinder i den almene boligsektor. 

For kvinder i den almene boligsektor falder antallet af domme fra 2004 til 2013 for alle aldersgrupper. 

Det er blandt de 20-24 årige og de 40-49 årige at faldet er størst.  

 

Antallet af domme pr. 1.000 personer er på et langt lavere niveau for kvinder end for mænd i den almene 

boligsektor. Aldersgruppen med det højeste antal domme er de 15-19 årige, hvor der er givet 19,7 

domme pr. 1.000 kvinder i 2013 – det tilsvarende tal for mænd i samme aldersgruppe er 71,5. 

 

 

Figur 2 - Domme for straffelovsovertrædelser pr. 1.000 kvinder 

 

Kilde: Danmarks Statistiks Forskerservice samt egne beregninger. 
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For både mænd og kvinder i den almene boligsektor er der sket et fald i antal domme pr. 1.000 personer 

for alle aldersgrupper.  

 

TABEL 1. DOMME FOR STRAFFELOVSOVERTRÆDELSER PR. 1.000 PERSONER 

  2004 2013 Ændring 

 
Antal Antal Procent 

 
Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 

15-19 år 103,5 24,5 71,9 19,7 -30,5 -19,6 

20-24 år 58,8 11,9 41,2 9,3 -29,9 -21,3 

25-29 år 42,2 10,5 29,5 8,7 -30,3 -16,6 

30-39 år 39,3 11,4 29,6 9,3 -24,7 -18,0 

40-49 år 27,6 10,7 22,1 8,5 -19,9 -21,1 

50-59 år 13,4 6,1 12,4 5,3 -7,6 -12,5 

60 år og derover 4,1 1,9 3,3 1,8 -19,7 -6,5 

Kilde: Danmarks Statistiks Forskerservice samt egne beregninger. 

 

Domme kan dække over flere lovovertrædelser 

Domme for overtrædelse af straffeloven omfatter alle fældende afgørelser, dvs. afgørelser, hvor personen 

er fundet skyldig. Det kan være ubetinget eller betinget frihedsstraf, bøde, tiltalefrafald mv. En strafferet-

lig afgørelse kan omfatte flere forhold, eksempelvis kan 3 butikstyverier begået af samme person afgøres 

i én dom, der omfatter alle tre forhold. I Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 332, er det undersøgt, om faldet i 

antallet af domme kan forklares med, at afgørelserne i 2013 for de 15-19 årige omfatter flere forhold end 

i 2004. Det er ikke tilfældet. 

 

Dokumentation 

Data i denne publikation er dannet på baggrund af dels oplysninger fra Danmarks Statistik og dels oplys-

ninger om de almene boligers placering fra Landsbyggefondens Stamdataregister.  

 

For 2013-tallene er befolkningen 1. januar 2014 udgangspunktet. Hertil knyttes oplysningerne om de 

almene boligers adresser, så det fremgår, hvilke personer, der bor i almene boliger. Herefter findes op-

lysninger om overtrædelser af straffeloven.  

 

For 2004-tallene er befolkningen 1. januar 2005 udgangspunktet og der efterfølgende metode er den 

samme som for 2013-tallene. 

 

Kontakt 

Yderligere oplysninger fås ved henvendelse til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse. 

 

 


