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INDLEDNING

Dansk politis nationale strategiske analyse 2017 giver et samlet og overordnet billede af 

politiets viden om de aktuelle udfordringer og udviklinger på politiets operative ansvars-

områder og peger samtidig på, hvilke udfordringer politiet forventer bliver særligt akutte 

eller vigtige fremover. Analysen har til hovedformål at skabe et solidt, veldokumenteret 

og analytisk funderet grundlag for de prioriteringer af den politimæssige indsats, som er 

nødvendige for at sikre, at politiets samlede ressourcer anvendes til størst mulig gavn for 

samfundet og den enkelte borger.

Flere forudsætninger skal være opfyldt for at opnå 

dette formål. For det første skal analysen være pro-

blemorienteret og sætte fokus på, hvilke problemer 

der er størst og mest akutte. For det andet skal den 

være handlingsorienteret, så den tydeliggør, hvilke 

problemer politiet kan bidrage til at gøre noget ved. 

Og endelig skal den for det tredje være fremtidsorien-

teret og dermed give mulighed for, at politiet rettidigt 

kan forberede sig på og tage hånd om problemer, 

som forventes at blive mere alvorlige i fremtiden.

Den tilgængelige viden er på nogle områder ufuld-

stændig og usikker. Der er derfor store forskelle i 

beskrivelsen og analyserne af de enkelte områder, da 

der på nogle områder er ganske solid viden, hvorimod 

analysen på andre områder er baseret på politiets 

indledende vidensopbygning. Selv om vi i de senere 

år målrettet har arbejdet for at styrke vidensgrundla-

get, så er det fortsat et grundvilkår for analysen. For 

alle områder gælder, at der hele tiden sker nye ting; 

kriminalitetsområderne udvikler sig, nye metoder til 

at begå kriminalitet ser dagens lys, nye gerningsper-

soner kommer til. Det er derfor fortsat en opgave for 

politiet at følge udviklingen og hele tiden have fokus 

på den fremadrettede vidensproduktion indenfor 

politiets områder.

Genstandsfelt

Analysen omfatter hovedparten af politiets operative 

indsatsområder. Det vil sige de opgaver, problemer 

og udfordringer, som politiet skal tage sig af eller løse 

for at forebygge, afværge, stoppe og opklare strafbare 

forhold, farer og forstyrrelser af den offentlige ro og 

orden.

Politiets opgaver spænder særdeles bredt, og 

analysen er derfor inddelt i tre hovedområder, som 

adskiller sig i forhold til såvel karakteren af politiets 

indsats som analysens opbygning. Det drejer sig for 

det første om en kriminalitetsanalyse (kapitel 3), der 

fokuserer på politiets retshåndhævende og efterforsk-

ningsmæssige indsats i forhold til lovovertrædelser 

(kriminalitet). Denne omhandler primært overtrædel-

ser af straffeloven, men også en lang række særlove 

er omfattet af analysen.

Det andet hovedområde er en trafiksikkerhedsana-

lyse (kapitel 4). Tilgangen til denne analyse er at 

betragte politiets færdselsindsats som en del af den 

mere overordnede samfundsindsats, det er at skabe 

sikre forhold på vejene til gavn for trafiksikkerheden. 

Hovedfokus i analysen er derfor på uheld snarere end 

på lovbrud.

Det sidste hovedområde er en beredskabsanalyse 

(kapitel 5), der har fokus på politiets opgaver i forbin-

delse med krisesituationer og den daglige oprethol-

delse af ro og orden i samfundet.

Vi runder af med at se på temaer, som går på tværs 

af analysens tre hovedområder (kapitel 6).

Analysedesign

Skadesanalyse

Da analysen er problemorienteret, indleder vi 

undersøgelsen af hvert område med en skadesana-

lyse, dvs. en analyse af, hvor omkostningsfulde og 

alvorlige sikkerheds- og kriminalitetsproblemerne 

inden for området er for individer og for det danske 

samfund som helhed. Det kan være vanskeligt at give 

et entydigt eller klart svar på dette, og der vil i mange 

tilfælde være forskellige subjektive vurderinger af, 

hvor alvorligt et problem er. Ikke desto mindre er det 

et spørgsmål, som det er nødvendigt at forholde sig 

til, når politiets prioriteringer skal fastlægges, og det 

er – alt andet lige – muligt at pege på nogle af de 

faktorer, som vi bør medtage i vurderingen.

Mere specifikt fokuserer analysen på tre faktorer. Den 

første er omfanget af problemerne, dvs. hvor mange 

indbrud, trafikdrab og så videre der er i Danmark. 

På nogle områder findes der præcise og troværdige 

opgørelser, som umiddelbart kan lægges til grund. På 

andre områder er de kvantitative opgørelser behæftet 
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med meget betydelig usikkerhed, fx fordi der er tale 

om forbrydelser, som borgerne sjældent anmelder 

til politiet, og som ofte kun kommer til politiets kend-

skab på politiets eget initiativ – eksempelvis hælerier 

og narkotikaforbrydelser.

For det andet er det vigtigt at vurdere selve kriminali-

tets- eller uheldstypens alvor. Vurderingen omfatter, 

dels hvor alvorlig forbrydelsen eller uheldet er for 

offeret, dels hvor store omkostningerne er for resten 

af samfundet. Vi peger i denne del af analysen på en 

række forskelle på, hvor farlige, krænkende og lang-

tidsskadende konsekvenser forskellige forbrydelser 

har for offeret, ligesom også de samfundsmæssige 

skadevirkninger beskrives, hvor det er muligt. Mere 

specifikt kan de samfundsmæssige skadevirkninger 

inddeles i fire hovedtyper, nemlig de sociale omkost-

ninger (hvilke konsekvenser har kriminalitets- eller 

sikkerhedsproblemet for den sociale orden, borger-

nes tryghed og nærmiljøet?), de økonomiske om-

kostninger (hvad koster problemet i kroner og øre?), 

de politisk-institutionelle omkostninger (hvordan 

påvirker problemet andre samfundsinstitutioner?) og 

følgekriminalitet (hvor megen anden kriminalitet fører 

problemet med sig?).

Endelig er det nødvendigt at vurdere fordelingen og 

udviklingen inden for området. Den geografiske for-

deling af en bestemt problemtype kan nemlig betyde, 

at noget, der måske er et relativt mindre problem 

på nationalt plan, er et mere alvorligt problem på 

lokalplan. Tilsvarende giver den hidtidige udvikling en 

indikation af, om der er tale om et voksende, konstant 

eller aftagende problem, hvilket igen kan indikere, 

hvor stort problemet bliver i fremtiden.

Trussels- og sårbarhedsanalyse

Den strategiske analyse skal også være handlingsori-

enteret. Det betyder, at den skal forsøge at forklare, 

hvad der driver eller bestemmer omfanget af et 

bestemt kriminalitets- eller sikkerhedsproblem. Viden 

om årsagerne til et problem giver politiet mulighed for 

at sætte relevant ind over for det.

Sociale hændelser har imidlertid utallige årsager og 

kan forklares på mange forskellige niveauer fra meget 

overordnede sociologiske eller økonomiske tenden-

ser til det mere specifikke og aktørfokuserede. Der er 

ikke i denne analyse taget stilling til, hvilket af disse 

mange forskellige teoretiske perspektiver der er det 

rigtige. Der er derimod valgt en pragmatisk tilgang, i 

den forstand at kriminalitets- og sikkerhedsproble-

merne analyseres på det niveau, der er relevant for 

netop politiets arbejde. Det betyder, at analysen for 

det første er relateret til den type opgaver, som det 

er politiets ansvar at løse, og for det andet fokuserer 

særligt på de forhold, der er en realistisk mulighed 

for at påvirke med de midler, politiet har til rådighed. 

Analysen fokuserer derfor på konkrete personer, 

handlinger og situationer snarere end på meget 

overordnede samfundstendenser eller -strukturer, 

som politiet ingen indflydelse har på. Hovedfokus 

er således på det, der kan betegnes som de nære 

årsager til problemerne.

Analysen af disse årsager omfatter for det første en 

trusselsanalyse, der afdækker de trusler, som Dan-

mark står over for inden for de forskellige områder. 

Eksempler på trusler er personer eller organisationer, 

der har viljen og evnen til at begå en bestemt form 

for kriminalitet. Men det kan også være personer, der 

udviser en bestemt form for risikoadfærd, fx inden 

for trafikområdet. Endvidere vurderer vi truslernes 

nærmere karakter og omfang, fx om kriminaliteten 

inden for et område er organiseret, og om dette i 

givet fald er et voksende, konstant eller aftagende 

problem. Trusselsanalysen har med andre ord et 

aktørperspektiv på kriminalitet, i og med at den søger 

at afdække, hvilke aktører der begår kriminalitet og 

udviser risikoadfærd.

For det andet er der foretaget en sårbarhedsanalyse, 

det vil sige en afdækning af de strukturer i det danske 

samfund, som gør os sårbare over for en bestemt 

form for kriminalitet og risikoadfærd, og som derved 

giver mulighed for at begå kriminalitet og udsætte 

andre for fare. Eksempler på sådanne sårbarhedsfak-

torer kan være tid og sted (det vil sige lejlighed til at 

begå kriminalitet), hvor socialt accepteret en krimi-

nalitetsform er, eller hvor højt beskyttelsesniveauet 

er. Hvor trusselsanalysen har et aktørperspektiv på 

kriminalitet, har sårbarhedsanalysen således et struk-

turperspektiv, i den forstand at den fokuserer på de 

strukturer i det danske samfund, som gør os sårbare 

over for bestemte kriminalitets- og sikkerhedsproble-

mer. Rent analytisk kan det dog være svært klart at 

skelne mellem trusler og sårbarheder. Det er fx ofte 

de samme befolkningsgrupper, der optræder som 

både ofre og gerningsmænd inden for en bestemt 

type kriminalitet, ligesom det ofte er de samme 

geografiske steder, de to grupper bor og færdes i.

Fremtidsperspektiver

Endelig er det ambitionen, at analysen også skal 

være fremtidsorienteret, således at dansk politi i tide 

kan nå at forberede sig på fremtidens udfordringer. 

I kapitel 2 vil vi derfor som optakt til de ovennævnte 

analyser give et bud på nogle af de omverdensfor-

hold, som vil kunne få betydning for politiets opgaver 

frem mod 2022. I de efterfølgende analyser af hhv. 

kriminalitet, trafiksikkerhed og beredskab trækker vi 

på disse bud om omverdensforhold, når vi vurderer 

den fremtidige udvikling på de enkelte områder: 

Er der tendenser på vej de kommende år, som vil 

påvirke de drivkræfter, vi har identificeret? Det er 

spørgsmålet, som vi forsøger at besvare i afsnittene 

om fremtidig udvikling.

Det giver sig selv, at forudsigelser af denne karakter 

vil være behæftet med endog meget store usikker-

heder, og der er derfor fokuseret på at beskrive en 

række store og grundlæggende udviklingstendenser, 
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som med betydelig sikkerhed vil præge udviklin-

gen i Danmark og det internationale samfund i de 

kommende år. I den forbindelse er der samtidig peget 

på en række nybrud, typisk af teknologisk art, som må 

forventes at give væsentlige udfordringer for politiet.

Afgrænsninger

Der kan anlægges mange forskellige strategiske 

perspektiver på en så stor og kompleks organisation 

som dansk politi, og det har derfor været nødvendigt 

at foretage en række afgrænsninger.

Formålet med analysen er at forberede dansk politi 

så godt som muligt på fremtidens politioperative 

udfordringer. Det betyder, at analysen retter sig mod 

politiets omverden og det danske samfund snarere 

end mod politiet selv, og at en lang række vigtige, men 

i denne kontekst mindre relevante forhold som fx poli-

tiets arbejdsforhold, organisering, organisationskultur, 

ledelsesforhold, kompetencer, arbejdsforhold mv. 

ikke behandles. Politiets mere administrative opgaver 

som blandt andet tilladelsesområdet er tilsvarende 

ikke med i analysen, med mindre de, som det for 

eksempel er tilfældet med asylområdet, har betydelig 

sammenhæng med politiets operative opgaver.

Analysen forsøger endvidere ikke at afgøre, om politiet 

løser sine opgaver godt eller dårligt. Den kan derfor 

hverken bruges til at udtale sig om effektiviteten eller 

kvaliteten af politiets arbejde. Det er klart, at begge 

dele er af helt afgørende betydning. Den kan derfor 

hverken bruges til at udtale sig om effektiviteten eller 

kvaliteten af politiets arbejde, selv om det er klart, at 

begge dele er særdeles vigtige. Det samme gælder 

det store og vigtige spørgsmål om, hvordan politiet 

skal arbejde med fremtidens udfordringer. Både natio- 

nalt og internationalt er politiets arbejdsmetoder inde i 

en rivende udvikling. Nogle af de vigtigste overskrifter 

er, at politiet skal blive bedre til at arbejde analytisk og 

proaktivt. Denne analyse er selv en del af denne udvik-

ling. Men hovedvægten i analysen ligger på spørgsmå-

let om, hvad politiet skal arbejde med, snarere end på 

spørgsmålet om, hvordan politiet skal gøre det.

For så vidt angår det geografiske område, omfatter 

analysen kun det geografiske Danmark og ikke Grøn-

land og Færøerne. Analysen er også afgrænset til 

Danmark, i den forstand at den kun i meget begræn-

set omfang benytter sig af internationale sammen-

ligninger. Det skyldes primært, at internationale 

sammenligninger inden for politiets område er meget 

vanskelige, fordi lovgivning, registreringspraksis, insti-

tutionel organisering og andre samfundsforhold er så 

forskellige, at tal og andet datamateriale kun sjældent 

er umiddelbart sammenlignelige.

Undersøgelsesperiode og datasæt

Tidsmæssigt retter analysen sig mod de kommen-

de fem til seks år, det vil sige årene 2017-2022.

Analysen er udarbejdet i efteråret 2016 og vinteren 

2016-2017, og analysearbejdet er afsluttet ultimo 

marts 2017. Den bygger på talmateriale fra de fore-

gående otte år, det vil sige årene 2009-2016. Stra-

tegisk Analyse 2015 og 2016 var ligeledes baseret 

på talmateriale tilbage til 2009. I National Strategisk 

Analyse 2017 har dette talmateriale dog undergået 

en forandring, eftersom vi nu har fået mulighed for 

at medregne efterregistreringer for samtlige år. Det 

betyder, at de anmeldelser, der i et givent år først er 

registreret i løbet af det følgende år, nu er medregnet. 

Når efterregistreringerne regnes med, øges anmel-

delsestallet i gennemsnit med 4,7 %, men dette tal 

varierer betydeligt for de enkelte kriminalitetsområ-

der. Idet datasættet til denne analyse er låst 1. januar 

2017, indeholder det ikke efterregistrerede anmel-

delser for 2016. Derfor har vi for 2016 udarbejdet 

et estimat baseret på niveauet for de foregående år 

inden for de respektive kategorier af anmeldelser. 

Såfremt det estimerede antal efterregistreringer er 

anvendt, fremgår både det registrerede anmeldelses-

tal per 1. januar 2017 og det estimerede antal efter-

registreringer. Yderligere om baggrund og metode for 

estimering af efterregistrering af anmeldelser fremgår 

af analysens metoderapport. I få tilfælde anvender vi 

ikke et estimat for anmeldelsestallet for 2016. I disse 

tilfælde er det markeret i teksten.

Vi har per ultimo maj 2017 foretaget et realitetstjek af 

de anvendte estimater. Det har vi gjort ved at under-

søge, om estimaterne er i nogenlunde overensstem-

melse med, hvad der rent faktisk – ind til videre – er 

blevet registreret af anmeldelser for 2016. Samtidig 

har vi set på, hvor stor en andel af efterregistrerin-

gerne for det foregående år, som vi historisk set på 

dette tidspunkt plejer at have registreret. Overordnet 

ser det ud til, at estimeringsværktøjet fungerer efter 

hensigten. Læs mere om dette realitetstjek og se de 

per ultimo maj registrerede anmeldelsestal for 2016 i 

metoderapporten.

I Strategisk Analyse 2016 foretog vi på udvalgte 

områder signifikanstests med henblik på at vurdere, 

om udviklingen på de forskellige områder blot er 

udtryk for tilfældige udsving, eller om der er tale om 

systematiske ændringer. I denne udgave af National 

Strategisk Analyse har vi herudover i visse tilfælde 

også foretaget stikprøveanalyser af sager i politiets 

sagsstyringssystem (POLSAS) for at kunne sige mere 

om de specifikke kriminalitets- og behovsområder, 

end de blotte anmeldelses- og sigtelsestal fortæller 

os. På nogle områder har vi også anvendt andre ana-

lysemetoder målrettet den specifikke kontekst på det 

enkelte område. Man kan finde yderligere information 

om metode og det benyttede talmateriale, herunder 

også en diskussion af talmaterialets begrænsninger, i 

en selvstændig metoderapport, som kan downloades 

fra politi.dk/strategiskanalyse.

 

Redaktionen er afsluttet den 23. juni 2017.

http://www.politi.dk/strategiskanalyse
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DANMARK 2017-2022

2.1 INTRODUKTION

Kapitlet identificerer 

trends, der vil påvirke 

politiets arbejde

Noget af det eneste, vi med nogenlunde sikkerhed 

kan sige om fremtiden, er, at den vil komme som en 

overraskelse. Men trods stor usikkerhed om, præcis 

hvad der vil ske, kan vi alligevel godt forsøge at mi-

nimere overraskelserne og sørge for, at vi ikke bliver 

overraskede over ting, vi ikke behøver at blive overra-

skede over. Når vi i denne del af National Strategisk 

Analyse 2017 skal forsøge at se fremad mod den 

kommende femårsperiode, så er vores ambition altså 

hverken at skrive Danmarkshistorien på forhånd, eller 

at vores tekst i sig selv kan udgøre et fuldstændigt 

kort over kommende udfordringer. Tanken er primært 

at pege på nogle af de hændelser og udviklingsten-

denser, der vil påvirke politiets arbejde, sådan at de 

ikke kommer som en overraskelse.

Der er mindst to niveauer, hvor vi med stor sandsyn-

lighed kan pege på faktorer, der kommer til at præge 

udviklingen fremover. Det drejer sig for det første om 

en række store, langsigtede og mangefacetterede 

forandringer – såkaldte megatrends – som vil præge 

udviklingen såvel i Danmark som internationalt. Der 

er med andre ord tale om udviklingstendenser, som 

allerede har gjort sig gældende i nogen tid, og hvor 

der er god grund til at antage, at de også vil gøre det 

fremover, måske endda med forøget styrke. Disse 

tendenser fungerer som skæbner for dansk politi, i 

den forstand at politiet ikke har indflydelse på dem. 

De er med andre ord givet som en betingelse for poli-

tiets arbejde snarere end at være noget, politiet kan 

påvirke. Der kan være andre aktører, der har mulighed 

for at påvirke dem fx gennem politisk handling – og 

en vigtig ubekendt i den fremtidige udvikling er netop, 

hvordan og i hvilken udstrækning andre aktører, 

herunder politiske ledere, vil påvirke og handle i 

forhold til dem. Vi har i det følgende identificeret fire 

sådanne langsigtede, temmelig sikre og upåvirkelige 

skæbner, der vil sætte deres præg på det samfund, 

som politiet fremover skal arbejde for, med og i. Det 

drejer sig om: demografi, klima- og miljøforandringer, 

international økonomi og globale magtforskydninger 

samt teknologi og digitalisering.1

For det andet kan vi pege på en række mere konkrete 

udfordringer, som politiet allerede står over for i 

dag, men som med stor sandsynlighed bliver større 

og mere omfattende i fremtiden. Udfordringerne er 

kendetegnet ved, at de gør sig gældende inden for et 

mere specifikt område og ofte også ganske hurtigt – i 

modsætning til de ovennævnte skæbner, der gør sig 

gældende i et mere langsigtet perspektiv. Typisk vil 

udfordringerne være knyttet til teknologiske nybrud, 

som nogle kan misbruge eller bruge som middel 

til at begå kriminalitet. Af samme grund vil de i det 

følgende blive behandlet i umiddelbar forlængelse af 

afsnittet vedrørende teknologi og digitalisering.

1. De fire skæbner svarer stort set til de fem elementer i den såkaldte STEEP-model for omverdensanalyser (samfund, teknologi, økonomi, miljø og 
politik), idet vi her har samlet økonomi og politik til én skæbne. For et eksempel på en anvendelse af STEEP-modellen henvises til Interpol (2011).
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SKÆBNER 2.2

2.2.1 DEMOGRAFI

Dette afsnit præsenterer den demografiske udvikling 

i Danmark indtil 2022 og befolkningens forventede 

fremtidige uddannelses- og beskæftigelsessituation.

Befolkningsudviklingen – internationale tendenser

Verdens samlede indbyggertal vokser markant, og 

indbyggertallet forventes at runde 8,5 milliarder i 

2030. Demografiske analyser viser, at Asien (særligt 

Indien og Kina) og Afrika (særligt syd for Sahara) vil 

stå for størstedelen af verdens befolkningsvækst. 

Samtidig stiger antallet af ældre i store dele af den 

vestlige verden, herunder også i Danmark, og selv 

stigende fødselsrater i de kommende år vil ikke kunne 

vende udviklingen der, hvor aldringen af befolkningen 

er kraftigst (United Nations 2015: 2-3). Samtidig vil 

en række lande syd for Sahara, Mellemøsten og Asien 

opleve stor vækst blandt de yngre befolkningsgrupper, 

hvoraf mange i deres søgen efter bedre levevilkår vil 

udvandre (National Intelligence Council 2017: 163).

Befolkningsudviklingen i Danmark

Danmarks befolkning er vokset fra 5,5 millioner 

personer i 2009 til godt 5,7 millioner ved udgangen 

af 2016. Udviklingen i befolkningssammensætningen 

generelt er en konsekvens af fire mekanismer: føds-

ler, indvandring, dødsfald og udvandring (Danmarks 

Statistik 2016a). Danmarks Statistik forventer, at 

befolkningen stiger til yderligere 5,9 millioner i 2022 

(Danmarks Statistik 2017b). Denne befolkningsvækst 

skyldes forventninger om positiv nettoindvandring og 

et fødselsoverskud, som særligt er en konsekvens af, 

at den gennemsnitlige levetid i Danmark er steget be-

tydeligt (DREAM 2016: 26). Som vist i Figur 1 ventes 

antallet af ældre over 70 år at stige i de kommende 

år. De øvrige alderskategorier hverken vokser eller 

falder nævneværdigt i fremskrivningsperioden på 

landsplan.

Figur 1 viser udviklingen i befolkningssammen-

sætningen i Danmark fra 2016 til 2022. Bemærk, 

at intervallerne har forskellige aldersspænd, idet 

ungdomsårgangene er særligt interessante i forhold 

til trafiksikkerhed og visse former for kriminalitet (se 

også kapitel 4 om trafiksikkerhed).

Danmarks 

befolkning vokser 

til 5,9 millioner 

i 2022

FIGUR 1 Befolkningsudvikling i perioden fra 2016 til 2022 efter udvalgte aldersgrupper.
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Kilde: Egen fremstilling på baggrund af Danmarks Statistik, FRDK116 (2017).

D
A

N
M

A
R

K
 2

01
7

-2
0

2
2



NATIONAL STRATEGISK ANALYSE 201716

DANMARK 2017-2022

Kort 1 Aktuelt billede. Andelen af 15-29-årige i befolkningen i 2016.
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Kort 2 Fremskrivning. Andelen af 15-29-årige i befolkningen i 2022.
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Kort 3 Befolkningstilvækst på kommuneniveau i perioden 2009-2016.

Stor tilbagegang (>4 %)

Tilbagegang (4-1,5 %)

Lille tilbagegang/tilvækst (±1,5 %)

Tilvækst (1,5-4 %)

Stor tilvækst (>4 %)
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Kort 1 og kort 2 illustrerer, at den geografiske place-

ring af aldersgruppen mellem 15 og 29 år i 2016 og 

i 2022 er koncentreret omkring de større byer, hvilket 

ikke er overraskende, set i lyset af at uddannelses- og 

jobmulighederne her er flere. Som følge heraf ser vi, 

at der både aktuelt og i fremskrivningen er færre per-

soner i denne aldersgruppe i oplandskommunerne til 

de større byer, mens antallet af unge i flere kommuner 

med større afstand til storbyerne er gennemsnitligt 

eller ligger lidt over gennemsnittet.

Indvandring til Danmark og EU

Danmarks Statistik vurderer på baggrund af sin be-

folkningsfremskrivning, at andelen af indvandrere og 

deres efterkommere2 i den danske befolkning fortsat 

vil stige frem mod 2022 (Danmarks Statistik 2016a). 

I perioden fra 2009 til 2016 har der været en jævn 

stigning. Således var der i 2009 528.045 indvandrere 

og efterkommere i Danmark, hvilket på daværende 

tidspunkt svarede til 10 % af befolkningen. Primo 

2016 var tallet 705.889 svarende til 12 % af befolk-

ningen. Den stigning forventer Danmarks Statistik vil 

fortsætte. I 2022 estimerer Danmarks Statistik, at 

tallet vil være 889.060, og gruppen vil dermed udgøre 

15 % af befolkningen. Udviklingen skyldes blandt 

andet, at gennemsnitsalderen for de indvandrere og 

efterkommere, der allerede er i Danmark, er lavere 

end befolkningen som helhed. Flere i denne gruppe 

når derfor først om nogle år alderen, hvor de får børn, 

og det betyder, at der fødes relativt flere efterkom-

merbørn i de kommende år. Hvis indvandringen til 

Danmark stoppede helt, ville der således stadigvæk 

være en bremseeffekt, hvor andelen af efterkommere 

ville fortsætte med at vokse.

Disse fremskrivninger er usikre, og den reelle 

fremtidige udvikling vil blive præget af forskellige 

faktorer: lovgivningsmæssige tiltag fra både dansk 

og europæisk side, mulighederne for at få arbejde, 

studie og ophold, både i Danmark og i landene 

omkring Danmark, ligesom den vil være præget af en 

fortsat søgning mod EU af asylansøgere og ulovlige 

grænsepassager som følge af krige og konflikter, 

naturkatastrofer mv.

2. Vi anvender her Danmarks Statistiks definitioner. Danmarks Statistik definerer indvandrere og efterkommere som følger: Indvandrere er født i 
udlandet. Ingen af forældrene må være både danske statsborgere og født i Danmark. Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene må 
være både danske statsborgere og født i Danmark. Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, klassificerer 
Danmarks Statistik ikke længere deres børn som efterkommere. Fastholder danskfødte forældre imidlertid begge et udenlandsk statsborgerskab, vil 
deres børn blive klassificeret som efterkommere (Danmarks Statistik 2017a).
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Kort 4 Befolkningsfremskrivning på kommuneniveau i perioden 2016-2022.

Stor tilbagegang (>4 %)

Tilbagegang (4-1,5 %)

Lille tilbagegang/tilvækst (±1,5 %)

Tilvækst (1,5-4 %)

Stor tilvækst (>4 %)
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Befolkningstilvæksten 

er størst omkring de 

større byer

Urbanisering

Af kort 3 og kort 4 fremgår det, at det særligt er 

områder i og omkring de større byer i Danmark, at 

der frem mod 2022 vil opleves befolkningstilvækst. 

Den udvikling er i tråd med den globale urbanisering-

stendens, hvor borgere søger til byområder for blandt 

andet at søge arbejde og uddannelse (OECD 2015a: 

15). Da de fleste registrerede lovbrud bliver begået i 

byerne (Justitsministeriets Forskningskontor 2013), 

kan urbaniseringen få betydning for kriminaliteten 

i Danmark i de kommende år. Samtidig øger det 

sårbarheden i de mere eller mindre affolkede land-

områder, fordi visse typer af kriminalitet bliver lettere 

at begå på grund af den manglende sociale kontrol. 

Til gengæld er et ændret kriminalitetstryk, hvor mere 

og mere kriminalitet bliver it-relateret ikke påvirket af 

urbaniseringsgraden. It-relateret kriminalitet er netop 

ikke påvirket af geografi, og mennesker uden for byer-

ne er derfor lige så udsatte for it-relateret kriminalitet 

som folk i byerne.

Uddannelse og beskæftigelse

Uddannelsesniveauet for den erhvervsaktive del af 

befolkningen vil stige i de kommende år, i takt med 

at ældre generationer forlader arbejdsmarkedet og 

erstattes af unge, hvor betydeligt flere har gennemført 

en videregående uddannelse (DREAM 2016: 18).

Undervisningsministeriets såkaldte profilmodel 

for ungdomsårgang 2015 fremskriver, hvor stor en 

andel af en ungdomsårgang man forventer vil opnå 

en uddannelse inden for 25 år efter endt afgangs-

eksamen fra folkeskolen. Af den senest offentliggjorte 

fremskrivning fremgår det, at andelen af årgangen, 

som opnår mindst en ungdomsuddannelse, ligger på 

92 %. Ifølge modellen er der endvidere visse forskelle 

på etnisk danske unge og unge af anden herkomst 

end dansk, særligt for så vidt angår drengene.3 95 % 

af pigerne og 92 % af drengene med dansk herkomst 

opnår mindst en ungdomsuddannelse. Til sammen-

ligning opnår 91 % af pigerne og 81 % af drengene 

med anden herkomst end dansk mindst en ungdoms-

uddannelse (Undervisningsministeriet 2016: 1-2).

2.2.2 KLIMA- OG MILJØFORANDRINGER

Jordens klima og miljø udgør de overordnede rammer 

for menneskers liv. Rammerne er imidlertid under 

3. Definitionerne etnisk dansk og af anden herkomst end dansk er anvendt i undervisningsministeriets undersøgelse (Undervisningsministeriet 
2016) 
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forandring, og det kommer til at påvirke alle aspekter 

af samfundslivet, herunder også politiets opgaver.

Klimaændringer

Klimaændringer er på én gang både nærværende og 

svære at forholde sig til. Men konsekvenserne af flere 

storme, kraftigere nedbør og temperaturstigninger 

bliver for de berørte meget nærværende. Det kunne 

mange danskere nikke genkendende til efter stormen 

den 26. december 2016 og oversvømmelserne den 

4. januar 2017. Disse specifikke hændelser er ikke 

nødvendigvis en konsekvens af klimaændringer, men 

ud over de langsigtede konsekvenser i form af gene-

relt stigende vandstande og temperaturændringer, er 

det situationer som disse, som forskere og eksperter 

mener, vil blive hyppigere som følge af klimaændrin-

ger (Danmarks Meteorologiske Institut 2014: 7).

Globale forhold

Atmosfærens indhold af drivhusgasser er steget 

siden midten af 1700-tallet, og særligt fra midten af 

forrige århundrede har væksten været markant. Det 

har medført en stigning i den globale temperatur, der 

skaber afsmeltning og varmeudvidelse af havene og 

vandstandsstigninger. Klimaændringerne medfører 

klimaekstremer som hedebølger, tørke og kraftig ned-

bør, som flere steder tiltager i intensitet og hyppighed 

(Danmarks Meteorologiske Institut 2014: 7).

I dele af verden påvirker klimaændringerne allerede 

nu landbruget og skaber mangel på drikkevand. 

Nogle steder skal befolkningen til at dyrke nye af-

grøder, og andre steder gør tørke jorden gold (Danish 

Agency for Science, Technology and Innovation 2016: 

18). I andre egne vil vandstandsstigninger skabe 

oversvømmelser af landbrug og beboelse. Disse 

fænomener skaber i sig selv grobund for migration 

fra de ramte områder, men effekterne forstærkes 

yderligere, fordi de også leder til konflikter om land, 

fødevarer og drikkevand, der også vil sende folk på 

flugt fra ufred og krig (Dansk Institut for Internationale 

Studier 2017).

I Danmark

I Danmark viser klimaændringerne sig ved en kraftig 

reduktion i antallet af perioder, hvor temperaturen 

kommer under frysepunktet, og ved en tendens til, at 

storme tager til i hyppighed og styrke. Det stigende 

havniveau medfører også større risiko for situationer 

med stormflod (Beredskabsstyrelsen 2017: 23). 

Storbyområder vil blive mere udsatte for kraftig regn 

og skybrud i kraft af den urbane varmeeffekt, der 

skyldes asfalt og bebyggelsers tendens til at ophobe 

varme (Danmarks Meteorologiske Institut 2014: 6). 

De danske kyster vil blive påvirket dels af stigende 

vandspejl, dels af de hyppigere og kraftigere storme 

og dermed stormfloder. Det vil generelt føre til øget 

erosion på kysterne og en reduceret sikkerhed mod 

oversvømmelse i lavtliggende områder (Miljø- og 

Fødevareministeriet 2016: 11).

Råstoffer og ressourcer

Der er betydelig usikkerhed om omfanget af jordens 

ressourcer, og en række tidligere forudsigelser om 

verdens samlede olieressourcer har vist, at ressour-

cerne er større end tidligere antaget. Nye udvindings-

metoder og mængden af tilgængelig olie (og gas) i fx 

de arktiske områder som følge af øget tilgængelighed 

er tilstrækkelig til at kunne sikre stabile leverancer i 

mange år. Samtidig vokser det globale energiforbrug, 

og i udviklingslandene, hvor væksten i forbruget 

er størst, er de primære energikilder fortsat fossile 

brændstoffer som olie, gas og kul. Selvom forbruget 

her er langt mindre end i den industrialiserede del 

af verden, vil verdens samlede energiefterspørg-

sel stige, og det er på trods af, at den vedvarende 

energi også vinder indpas her (International Energy 

Agency 2016: 2). De økonomiske omkostninger for 

udvinding og den øgede fokus på vedvarende energi 

gør det dog mindre attraktivt at udvinde råstofferne. 

Ressourceknaphed i forhold til fossile brændstoffer, 

sjældne jordarter og metaller, men også vand, er et 

problem, der både kan lede til kamp om landområder, 

tvinge folk på flugt og føre til protektionisme i forhold 

til nationale ressourcer. Hvis nationale interesser 

alene sætter dagsordenen, kan konsekvenserne 

være statslig spionage og interstatslige konflikter 

om rettigheder til fx land og handelsruter (Ministry of 

Defence 2014: 28).

En konsekvens af voksende efterspørgsel efter natur-

ressourcer kan være en øget efterspørgsel efter og 

behov for genanvendelse af materialer. Udviklingen 

kan medføre langt flere restriktioner og påbud i for-

hold til udvinding, genanvendelse og bortskaffelse af 

forskellige materialer. Dette kan øge gevinsterne ved 

fx miljøkriminalitet i forhold til ulovlig affaldshåndte-

ring. Der vil være behov for internationalt at udvikle 

det juridiske grundlag inden for miljøområdet, da 

lovgrundlaget på nuværende tidspunkt er sparsomt 

(Europol 2015a: 24).

Internationalt kan 

ressourceknaphed 

lede til konflikter og 

tvinge folk på flugt

2.2.3 INTERNATIONAL ØKONOMI OG 
GLOBALE MAGTFORSKYDNINGER

Den globale økonomi er i dag centreret omkring en 

række lande og regioner: USA, EU, Kina og Asien. 

Men magtbalancen ændrer sig i takt med, at det øko-

nomiske magtcentrum flytter fra Europa og USA mod 

Kina og Indien (Udredning om dansk udenrigs- og 

sikkerhedspolitik 2016: 1; Danish Agency for Science, 

Technology and Innovation 2016: 24). Samtidig 

forsøger Rusland at blive anerkendt som stormagt 

og har i flere tilfælde udfordret den europæiske og 

transatlantiske sikkerhedsarkitektur (Forsvarets 

Efterretningstjeneste 2016a: 10).

Der er blandt økonomer og forskere enighed om, 

at den økonomiske udvikling i Asien, primært Kina 

og Indien, vil fortsætte, og at verdens økonomiske 

D
A

N
M

A
R

K
 2

01
7

-2
0

2
2



NATIONAL STRATEGISK ANALYSE 201720

DANMARK 2017-2022

tyngdepunkt vil flytte sig samme vej (The Economist 

2016: 3). I 2030 vurderer Forsvarets Efterretningstje-

neste Kinas andel af verdens BNP at overstige både 

Europas og USA’s, og en stadig større del af verdens 

varer vil blive produceret i Kina eller Asien (Forsva-

rets Efterretningstjeneste 2016a:15). Udviklingen 

vil ændre de eksisterende handels- og eksportruter 

mellem Europa og USA og kan udfordre både 

produktionsformer og politiske strukturer. Presset fra 

nye markeder, hvor virksomheder i større grad end i 

Vesten er statsejede eller ligger under statslig kontrol, 

kan lede til ulige konkurrencevilkår og statskontrol-

leret/accepteret spionage og hacking (Forsvarets 

Efterretningstjeneste 2016a: 25). Yderligere kan ef-

terspørgsel efter billig arbejdskraft presse det danske 

arbejdsmarked og danne grobund for overtrædelse af 

arbejdsmiljøloven, miljølovgivningen og lede til øget 

dansk efterspørgsel efter ulovlig arbejdskraft. Sam-

men med den voksende digitalisering og automati-

sering af arbejdsprocesser kan det ændre Vestens 

arbejdsmarked og stille samfundet over for helt nye 

udfordringer (Danish Agency for Science, Technology 

and Innovation 2016: 37).

Europa og Europol

1. maj 2017 ændrede retsgrundlaget sig for det 

europæiske politisamarbejde. Fra at have været et 

mellemstatsligt politisamarbejde, er samarbejdet nu 

overstatsligt. Det betyder, at Danmark, på grund af 

retsforbeholdet, ikke længere har fuldt medlemskab 

af Europol. Det har konsekvenser for dansk politi, at 

Danmarks tilknytning til Europol efter 1. maj 2017 ba-

serer sig på en ny og særlig aftale. Der er usikkerhed 

om de konkrete konsekvenser, særligt på længere 

sigt. På kort sigt forventer dansk politi, at ændringerne 

får betydning i forhold til den strategiske indflydelse 

og i mindre grad på det operative samarbejde.

Sikkerhedspolitisk udvikling

Militært er ændringerne i den globale magtbalance 

mindre markante. USA er fortsat den øvrige verden 

militært overlegen, og NATO vil formodentlig fortsat 

være samlende i den europæiske sikkerhedsar-

kitektur og omdrejningspunkt for transatlantisk 

forsvarssamarbejde (Forsvarets Efterretningstjeneste 

2016a: 10). USA’s præsident, Donald Trump, har 

dog ikke lige så entydigt som tidligere præsidenter 

støttet alliancen og garanteret de europæiske landes 

sikkerhed. Dette skaber usikkerhed blandt andet i de 

baltiske lande. Det kan betyde et øget fokus på både 

nordisk og europæisk forsvarssamarbejde, selvom 

dette også kan give udfordringer i lyset af det danske 

forsvarsforbehold over for EU (Rasmussen 2016: 16). 

Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at Ruslands 

stormagtsambitioner udfordrer magtbalancen, og 

Rusland anser Danmark – som NATO-medlem med 

adgang til Østersøen – for at være en modspiller. Det 

er derfor sandsynligt, at Danmark kan opleve øget 

spionage, cybertrusler og påvirkningskampagner, 

hvorimod en direkte militær konfrontation ikke 

er sandsynlig (Forsvarets Efterretningstjeneste 

2016b:16). I løbet af 2015-2016 var myndigheder 

under Forsvarsministeriet og Udenrigsministeriet 

ifølge Forsvarets Efterretningstjenestes Center for 

Cybersikkerhed udsat for gentagne it-angreb. Angre-

bene var udført af hackergruppen APT 28 (også kendt 

som Fancy Bear), men Center for Cybersikkerhed 

vurderer, at der bag denne gruppe står et andet lands 

efterretningstjeneste (Center for Cybersikkerhed 

2017b: 12). Det er lykkedes gruppen at få adgang til 

e-mail-postkasser for ikke-klassificeret mail hos per-

soner ansat under Forsvarsministeriets myndigheds-

område, hvorimod der ikke blev opnået adgang til 

data i Udenrigsministeriet. Center for Cybersikkerhed 

vurderer, at truslen mod offentlige myndigheder og 

virksomheder er meget høj, og at truslen især er rettet 

mod myndigheder af betydning for dansk udenrigs- 

og sikkerhedspolitik, herunder Udenrigsministeriet 

og Forsvarsministeriets myndighedsområde, og at 

flere lande har stået bag forsøg på cyberspionage i 

de seneste år. Det drejer sig ikke blot om de angreb, 

der nævnes i rapporten (Center for Cybersikkerhed 

2017b: 12).

Det er sandsynligt, 

at Danmark vil 

opleve et øget 

omfang af spionage, 

cyberangreb og på-

virkningskampagner

Konfliktzoner og skrøbelige stater

Den generelle uforudsigelighed, der gælder de frem-

tidige globale politiske mønstre, betyder, at det er 

svært at forudsige udviklingen vedrørende fremtidige 

konfliktzoner og skrøbelige stater. Udviklingen hen 

imod en mere multipolær verden kan betyde, at 

der opstår flere konflikter i områder, hvor der opstår 

magttomrum. Fraværet af én eller flere stormagter, 

der balancerer hinanden, giver mulighed for, at nye 

aktører – nationale, regionale eller internationale – 

kan påvirke stabiliteten. Men omvendt er et muligt 

fremtidigt scenarie også, at stormagterne opdeler 

verden i forskellige og klart adskilte interessezoner, 

som de hver især er i stand til at dominere – med 

øget stabilitet til følge.

I begge scenarier vil skrøbelige stater og områder 

imidlertid også i sig selv være en vigtig faktor for den 

fremtidige globale udvikling. Landes skrøbelighed 

er en kompleks størrelse, der dækker over, dels hvor 

udsatte stater og nærområder er for forskellige risici, 

dels hvor store ressourcer de råder over til at håndte-

re og afværge disse risici. Endvidere har skrøbelighed 

flere dimensioner, afhængigt af hvilken type risici vi 

taler om. Fx skelner OECD mellem fem forskellige 

dimensioner, når den forsøger at måle og sammen-

ligne områders skrøbelighed: økonomisk, miljømæs-

sig, politisk, sikkerhedsmæssig og samfundsmæssig 

skrøbelighed (OECD 2016). Samtidig er der en tæt 

sammenhæng mellem de forskellige dimensioner, og 

situationen er særligt alvorlig i områder, der på én og 

samme tid er skrøbelige inden for flere eller i værste 

fald alle dimensioner.
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Overordnet forventer OECD, at antallet af mennesker, 

der lever i sårbare kontekster, vil stige i såvel abso-

lutte som relative tal – fra 1,6 milliarder eller 22 % af 

verdens befolkning i dag til 3 milliarder eller 32 % af 

verdensbefolkningen i 2050.

OECD forventer yderligere, at antallet af mennesker, 

der lever i ekstrem fattigdom, formodentlig fortsat vil 

falde i de kommende år på globalt plan, men antallet 

af ekstremt fattige mennesker, der lever i netop disse 

sårbare områder eller kontekster, vil stige fra 480 

millioner i 2015 til 542 millioner i 2035 (OECD 2016: 

16). Der er dermed grund til at tro, at stadig flere 

mennesker fremover vil blive ramt af konsekvenserne 

af denne skrøbelighed.

Den øgede befolkning i skrøbelige områder vil med 

stor sandsynlighed få betydelige konsekvenser 

for Europa fremover, herunder for det fremtidige 

flygtninge- og immigranttryk på EU's ydre grænser. 

Det er imidlertid vanskeligt at vide, hvilke konsekven-

ser udviklingen vil få for Danmark og dansk politi, da 

den danske udvikling ikke kun vil afhænge af den 

globale og europæiske udvikling i flygtninge- og mi-

grantstrømme, men også af hvilke politiske rammer 

der fremover vil være for at håndtere problemerne.

Da Danmark (og Europa) i efteråret 2015 oplevede et 

stigende antal flygtninge og migranter på gennemrej-

se, indførte Danmark og en række andre europæiske 

lande midlertidig grænsekontrol. I Danmark skete 

dette 4. januar 2016. Den midlertidige grænsekontrol 

er blevet forlænget en række gange, senest i maj 

2017, hvor den blev forlænget frem til november 

2017 (Udlændige- og Integrationsministeriet 2017). 

Europa-Kommissionen har anbefalet, at Danmark 

og de øvrige lande herefter vender tilbage til et fuldt 

fungerende Schengensystem (Europa-Kommissionen 

2017).

EU og Tyrkiet indgik i marts 2016 en aftale, der indtil 

nu har begrænset antallet af flygtninge og migranter, 

der søger mod Europa. I efteråret 2016 lancerede EU 

gennem Frontex en fælles europæisk grænsekon-

trol, hvor medlemslandene i fællesskab patruljerer 

de sydlige grænser (Det Europæiske Råd 2016). 

Konsekvenserne af disse foranstaltninger har indtil 

videre været, at flere flygtninge og migranter strander 

i Grækenland og i flere lande på Vestbalkan (Interna-

tional Organization for Migration 2017).

Truslen fra Islamisk Stat

Det globale terrortrusselsbillede påvirkes fortsat i høj 

grad af militante islamistiske grupper i udlandet. De 

væsentligste faktorer i det aktuelle trusselsbillede er 

konflikten i Syrien og Irak og gruppen, der kalder sig 

Den Islamiske Stat (IS).

Politiets Efterretningstjenestes Center for Terrorana-

lyse (CTA) vurderer, at terrortruslen mod Danmark 

fortsat er alvorlig.4 Det betyder, at der er personer 

med intention om og kapacitet til at begå terrorangreb 

i Danmark. Angreb kan finde sted, uden at der på 

forhånd foreligger efterretningsmæssige indikationer 

på det. Risikoen for at blive offer for et terrorangreb i 

Danmark er dog fortsat begrænset (Politiets Efterret-

ningstjeneste 2017: 3).

CTA vurderer også, at terrortruslen mod Danmark 

overvejende kommer fra personer med sympati for 

militant islamisme, der motiveres af en opfattelse 

af, at islam er under angreb fra Vesten, af Danmarks 

aktive udenrigs- og sikkerhedspolitik, herunder 

deltagelse i den internationale koalition mod IS, og af 

den såkaldte tegningesag (Politiets Efterretningstje-

neste 2017: 3-4). IS eller andre militante islamistiske 

grupper kan fortsat, vurderer CTA, udnytte flygtninge- 

og migrationsruter til at sende personer til Europa 

med henblik på at begå terror, men den øgede fokus 

på denne trussel og de iværksatte begrænsninger 

i adgangen til Europa gør dette vanskeligere. CTA 

vurderer samtidig, at militante islamistiske grupper 

gennem adgang til stjålne eller falske rejsedo-

kumenter fortsat vil kunne anvende almindelige 

rejseruter, fx via tredjelande (se også afsnit 5.4 om 

større uvarslede hændelser). Den mest sandsynlige 

form for terrorangreb i Danmark, vurderer CTA, er et 

simpelt angreb med lettilgængelige midler og med en 

kort planlægningsfase udført af en eller to personer 

(Politiets Efterretningstjeneste 2017: 3).

Antallet af ekstremt 

fattige mennesker i 

skrøbelige områder 

vil stige

Trusler fra politiske grupperinger

I både højre- og venstreekstremistiske miljøer i 

Europa er der vilje til voldsanvendelse. Højreekstre-

mistiske miljøer har fokus på kritik af islam, flygtnin-

ge, asylansøgere og migranter samt på kriminalitet 

begået af udlændinge. I Danmarks nabolande er der 

sket en markant stigning i antallet af trusler, vold og 

brandstiftelse rettet mod flygtninge, som personer 

med sympati for højreekstremistiske synspunkter 

menes at stå bag. CTA vurderer, at dette øger truslen 

om terror begået af politisk ekstremistiske grupper, 

i første række højreekstremister (Politiets Efterret-

ningstjeneste 2017: 3).

2.2.4 TEKNOLOGI OG DIGITALISERING

Informationsteknologi og digitalisering vinder 

stadig større udbredelse i hele samfundet. Både 

4. Center for Terroranalyse (CTA) hører under Politiets Efterretningstjeneste og er national ansvarlig myndighed i forhold til at foretage analyser og 
vurderinger af terrortruslen mod Danmark.
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myndigheder, virksomheder og befolkningen oplever, 

hvordan ny teknologi påvirker hverdagen i både 

positiv og negativ retning.

I 2016 havde 94 % af danske familier adgang til 

internettet i deres hjem, og 85 % af Danmarks 

befolkning mellem 16 og 89 år er dagligt eller 

næsten dagligt på internettet (Danmarks Statistik 

2016c: 10-12). Danmarks Statistik har undersøgt de 

15-18-åriges internetforbrug, og blandt de adspurgte 

anvender alle (100 %) internettet mindst én gang om 

ugen. Blandt de 19-89-årige har 5 % aldrig været på 

nettet, og yderligere 5 % anvender internettet mindre 

end én gang om ugen (Danmarks Statistik 2016c: 

68). De 15-18-årige anvender stort set alle sociale 

medier, idet 97 % anvender et eller flere medier. 

60 % uploader endvidere billeder eller film med eget 

indhold (Danmarks Statistik 2016c: 69). Næsten alle 

danskere bruger nettet dagligt til at følge nyheder og 

underholdning eller til at holde kontakt med venner 

og bekendte og til at betale for varer og serviceydel-

ser. Med udbredelsen af smartphones er internettet 

bogstaveligt talt flyttet væk fra computeren og ned i 

befolkningens lommer. Andelen af husstande med 

smartphones er steget fra 33 % i 2011 til over 80 % i 

2016 (Danmarks Statistik 2016c: 9). På globalt plan 

er der cirka 2,1 milliard brugere af smartphones og 

antallet stiger fortsat frem mod 2022 (Statista 2016).

Udbredelsen af 

internetadgang og 

mobile enheder 

eksponerer os 

for mere og ny 

kriminalitet

Det, der umiddelbart gør hverdagen enklere og skaber 

mere forbundethed, eksponerer samtidig befolknin-

gen og samfundet for nye trusler, sårbarheder og 

kriminalitetsformer. Tingenes internet (The Internet 

of Things) er et begreb, som betegner den udvikling, 

hvor flere og flere enheder er forbundet til internettet. 

Det kan fx være i hjemmet, hvor alt fra køleskabet 

til hjemmets dørlåse kan styres fra en smartphone. 

Globalt vokser antallet af enheder, der er forbundet til 

internettet, markant. Det britiske forsvarsministerium 

anslog i en rapport fra 2014, at der på verdensplan 

var 20 milliarder forbundne enheder, og at dette tal 

vil stige til det dobbelte omkring 2020 (Ministry of 

Defence 2014: 57). Disse ofte ukrypterede netværk 

er sårbare over for cyberkriminalitet. I oktober 2016 

blev blandt andet Spotify, Twitter og avisen The New 

York Times angrebet af hackere, der brugte alminde-

lige borgeres onlineenheder som fx alarmsystemer 

og webkameraer til at sende en stor mængde data 

mod ét bestemt mål med det formål, at lukke ned for 

adgangen til målet, et såkaldt DDos angreb (Newman 

2016; Skjødt 2016). De umiddelbare konsekvenser 

af den manglende adgang til siderne er utilfredshed 

hos brugerne og økonomiske tab for virksomhederne, 

men det kan også anfægte virksomhedernes trovær-

dighed, sikkerhed og markedsværdi og dermed skabe 

flere længerevarende konsekvenser. Hackerangreb 

og virus mod private borgere kan være intimiderende 

og ubehagelige og kan besværliggøre vores hverdag 

og er også omkostningstunge for den enkelte. Angreb 

kan også ramme stater og offentlige systemer. Et 

angreb mod kritisk infrastruktur kan få alvorlige 

samfundsmæssige konsekvenser og i værste fald 

koste menneskeliv. Ifølge Center for Cybersikkerhed 

(CFCS) har de destruktive cyberangreb, man hidtil har 

registreret globalt, primært været af en karakter, der 

kan være generende eller har haft en politisk signal-

værdi, men uden at forårsage voldsom ødelæggelse 

eller tab af liv (Center for Cybersikkerhed 2017a: 12).

CFCS vurderer derfor, at det er mindre sandsynligt, 

at fremmede stater med kapacitet dertil vil rette et 

egentligt destruktivt cyberangreb mod et industrielt 

system eller kritisk infrastruktur i Danmark. Men 

hvis en politisk eller militær konflikt opstår mellem 

Danmark og en sådan fremmed stat, kan infrastruktur 

og systemer blive mål for sådanne angreb (Center for 

Cybersikkerhed 2017a: 12).
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UDFORDRINGER OG 2.3
MULIGHEDER

En række nye teknologier og udviklingstendenser 

udfordrer samfundet og politiet, fordi de ændrer gæl-

dende normer, kommunikationsmønstre og produk-

tionsmåder i samfundet eller skaber nye juridiske og 

etiske problematikker. Nedenfor fremhæver vi nogle 

af de udfordringer og muligheder, som it-teknologien 

og digitaliseringen bidrager med, og som vil kunne 

påvirke politiets arbejde i fremtiden.

2.3.1 INTERNETTET OG DE NYE 
MULIGHEDER

Med den øgede digitalisering har de fleste borgere, 

herunder også den ældre del af befolkningen, efter-

hånden en række digitale identiteter. Ifølge Danmarks 

Statistik har 94 % af befolkningen NemID, og 90 % 

af internetbrugerne har en e-mailadresse (Danmarks 

Statistik 2016c: 31).

Sociale medier er for et stort flertal af befolkningen 

blevet en væsentlig del af hverdagen. 74 % af 

befolkningen mellem 16 og 89 år har en profil på ét 

eller flere sociale medier, hvor Facebook er det stør-

ste med 3,1 millioner brugere (Danmarks Statistik 

2016c: 33). Platformene og måden, vi bruger dem 

på, udvikler sig hele tiden. Hvor det tidligere primært 

var social interaktion, der var drivkraften for vores 

aktiviteter der, så er det nu også steder for nyheds-

deling og markedsføring, og de nyeste trends peger 

i retning af, at vi i stigende grad bruger de sociale 

medier til live-transmissioner fra begivenheder, 

direkte kommunikation mellem firmaer og kunder og 

køb og salg af varer og tjenesteydelser direkte via 

de forskellige medier uden om forretningernes egne 

hjemmesider (Rohampton 2017). Med den fortsatte 

digitalisering af samfundet, stor udbredelse af smart-

phones og den konstante udvikling af redskaber, der 

integreres i de forskellige sociale medier, må det 

forventes, at anvendelsen af internettet og forskel-

lige sociale medier fortsat vil stige og vinde større 

udbredelse i befolkningen.

Internettet giver en masse nye muligheder og påvirker 

vores hverdag – fx måden, vi køber ind, booker rejser 

og ordner bankforretninger på. Men det har også 

indflydelse på normer og værdier i samfundet – fx 

hvordan vi debatterer og interagerer. Samtidig åbner 

det for nye teknologier, der kan ændre eller disrupte 

de etablerede institutioner og forretningsmodeller. 

Disse teknologier kan også udnyttes og anvendes af 

kriminelle, både som en ny modus til en eksisterende 

kriminalitetsform og som helt nye kriminalitetsformer. 

Fx er hvidvask af penge ikke et nyt fænomen, men 

med nye teknologier som kryptovalutaer og bedre 

muligheder for at kopiere dokumenter er hvidvask 

blevet lettere og mere tilgængeligt for flere (Europol 

2017a: 10, 19).

2.3.2 SOCIALE MEDIER OG SPREDNING 
AF NYHEDER

 

Når befolkningen færdes på internettet, foregår det 

ofte via digitale profiler tilknyttet et eller flere sociale 

medier. Profilerne kan både være oprettet med fuldt 

navn, så personen kan identificeres, og oprettet under 

et alias eller et falsk navn, som gør det sværere at 

identificere personen bag profilen.

På de sociale medier er befolkningen forbundet i net-

værk defineret ud fra forskellige parametre, som ikke 

nødvendigvis knytter sig til geografi, men i højere grad 

er drevet af interesser og holdninger. I disse netværk 

deler brugerne indhold i et tempo og omfang, der 

overgår de traditionelle kanaler for kommunikation. 

Netværkene kan være åbne eller lukkede, og brugere 

deler viden og opslag (posts), der ofte, enten bevidst 

eller som følge af algoritmer, bekræfter bestemte 

holdninger, som brugergrupperne eller netværkene er 

defineret ud fra (National Intelligence Council 2017: 

17). Det kan bidrage til at fastholde normer og vær-

dier og parallelle virkeligheder og kan være med til at 

reducere solidaritetsfølelsen over for det omgivende 

samfund og øge polariseringen. I disse netværk er der 

gode vækstbetingelser for spredning af falske nyheder, 

der enten støtter op om ens egne værdier eller bekræf-

ter ens fordomme om de mennesker, der er i oppo-

sition til en selv, og derved bekræfter modtagernes 

verdenssyn (National Intelligence Council 2017: 17).

Lukkede sociale net-

værk kan reducere 

solidaritetsfølelsen 

over for det om- 

givende samfund
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Netop nyheder og måden, vi har adgang til nyhederne 

på, er ændret markant med udbredelsen af sociale 

medier. Nyhederne kommer hurtigere og hurtigere, 

og det gælder for producenterne af nyhederne om at 

komme først 24 timer i døgnet. De sociale medier ac-

celererer den proces, fordi vi her deler nyheder flittigt. 

Hvor nyheder tidligere primært var knyttet til medier 

med kendte holdninger og politiske ståsteder og var 

underlagt presseetiske retningslinjer, så giver den 

stigende digitale forbundethed, den høje hastighed, 

som information spredes med, og mængderne af 

information nye udfordringer for nyhedernes trovær-

dighed og kvalitet. Det skyldes, at det ikke altid er 

muligt at vurdere nyhedskilderne og deres holdning, 

troværdighed og hensigt – eller i hvert fald er det 

vanskeligere, når kravet om, at nyhederne skal hurtigt 

ud, eller nyheden skal deles på de sociale medier, 

også skal honoreres.

Krypteret 

kommunikation 

vokser i udbredelse 

og kan bruges til 

både legale og 

illegale formål

Det skaber mulighed for kraftigt fordrejede eller falske 

nyheder, hvor sandhed og troværdighed ikke nødven-

digvis er et mål. Målet kan derimod være at bekræfte 

eller overbevise modtagere om en bestemt holdning, 

der passer i netop det verdensbillede eller den politi-

ske holdning, som pågældende i forvejen abonnerer 

på (Schørring 2016: 4). Propaganda eller falske 

nyheder er ikke et nyt fænomen, men med de sociale 

medier når historier langt bredere ud, ligesom medi-

ernes tilhørsforhold kan være sværere at identificere. 

Sat på spidsen kan udviklingen på disse platforme, 

som umiddelbart bygger på demokratiske principper 

og folks frie og lige adgang til medier, udfordre vores 

samfund og de demokratiske værdier, fordi alle med 

internetadgang og de ovennævnte redskaber kan 

tilsidesætte gængse demokratiske indflydelseskana-

ler og mobilisere store befolkningsgrupper, der støtter 

netop deres sag (National Intelligence Council 2017: 

28). Samtidig kan udviklingen, hvor alle borgere kan 

agere som journalister, åbne for en bredere dækning 

af hændelser og udviklingstendenser, som de store 

medier af forskellige bevæggrunde fravælger at 

dække. Det kan bidrage til at frembringe nuancer og 

vinkler, som ikke tidligere er kommet til offentlighe-

dens kendskab.

Ud over de implikationer, ovenstående kan have for 

fx muligheder for polarisering, radikalisering og hurtig 

mobilisering af borgere til demonstrationer og prote-

ster, så betyder det også noget for politiets operative 

handlemuligheder og giver blandt andet politiet nye 

muligheder for indhentning af tips, advarsler til be-

folkningen, beviser og dokumentation, fx i forbindelse 

med større urohændelser.

2.3.3 KRYPTERING OG DARKNET

Krypteret kommunikation og anvendelsen af darknet 

er vokset i udbredelse. Kommunikationsapps som 

Telegram, WhatsApp og Signal tilbyder alle krypteret 

kommunikation, men også Facebook tilbyder via 

sin Messenger-app, at brugerne kan kommunikere 

krypteret. Der kan være mange bevæggrunde til at 

kommunikere krypteret og anvende anonymiserings-

værktøjer, såsom fx Tor-browser. Kriminelle hensigter 

er således ikke den eneste grund. Edward Snowdens 

offentliggørelse af USA’s National Security Agencys 

overvågning skabte en større bevidsthed rundt 

omkring i verden om overvågningsmulighederne på 

nettet og mængden af data, som internettets brugere 

efterlader. Det kan være en årsag til, at flere borgere 

med helt lovlige hensigter ønsker at færdes anonymt 

på nettet fx for at undgå reklamer og lagring af data 

eller blot færdes mere sikkert på nettet. I diktaturer 

kan krypteret og/eller anonymiseret kommunikation 

være den eneste måde at kommunikere frit med 

omverdenen på, uden at staten opnår kendskab til 

det (Freedom House 2016: 5).

På den anonyme del at internettet, darknet, kan 

incitamenterne for at færdes også være legitime. 

Men anonymiteten kan også dække over handel med 

narkotika, våben og kriminelle ydelser, såsom hacke-

rangreb eller seksuelle overgreb (Europol 2016a: 48). 

Handlen med illegale varer foregår nogle gange med 

anvendelse af bitcoins eller anden krypteret valuta. 

Tilgængeligheden af kriminelle varer bliver således 

lettere, fordi et køb umiddelbart er forbundet med 

mindre eksponering og ikke kræver, at de kriminelle er 

i direkte kontakt med sælger. Det krypterede marked 

åbner endvidere op for nye stofmarkeder, som ikke 

nødvendigvis er styret af organiserede kriminelle. Når 

de kriminelle udbyder stofferne på et globalt marked, 

kan alle bestille og videresælge stoffer, og det kan 

undergrave de traditionelle kriminelle strukturer og 

sprede handlen ud over langt større geografiske 

afstande (Demant & Munksgaard 2017: 3).

2.3.4 BIG DATA OG CLOUDS

I takt med digitaliseringen og de voksende mulig-

heder for at analysere store datamængder er der 

et stigende behov for lagring af data. Lagring vil i 

stigende grad ske via anden instans eller vært som fx 

cloud-tjenester.5

Virksomheder og private vælger i stigende omfang 

at opbevare data via tredjepart på en cloud. Her er 

data tilgængelige alle steder fra, og ofte fra flere typer 

af enheder (fx pc, tablet, smartphone), og her kan 

samtidig opbevares endnu større datamængder end 

5. Clouds er services, der tilbyder en aktør at købe sig til tjenester, hosting, datalagringsplads, beregningstid og andet på computere hos en anden 
aktør. 
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på de enkelte enheder. Dette gør imidlertid brugerne 

mere sårbare over for misbrug af data fra udbydere 

eller andre, som kan tilgå clouden eller hacker sig ind 

i den (Europol 2016a: 52). Clouds kan være både mål 

og middel for kriminelle individer og grupper.

Store internationale firmaer som Google, Facebook 

og Uber bruger data om vores færden og adfærd 

på internettet som en vigtig del af deres forret-

ningsmodel. Denne samling af store datamængder 

(big data6) forvandler virksomhederne gennem 

modelleringer til værdifuld viden, som de kan bruge 

til markedsføring, reklamer og udvikling, men også i 

forhold til målrettede nyheder. I takt med at tingenes 

internet bliver en større del af vores hverdag, ind-

samler virksomhederne ikke blot data, når vi aktivt 

færdes på internettet, men gennem alle de enheder, 

vi hver især har forbundet til internettet. Datamæng-

derne om vores adfærd og vores færden – både på 

nettet og i den fysiske verden, fx hvor vi går, hvor 

vi handler, indholdet i vores køleskabe mv. – bliver 

stadig større og mere beriget. Den indsamling og 

kortlægning er værdifuld – ikke bare for den virksom-

hed, der indsamler data, men også som handelsvare 

i sig selv, når disse data helt lovligt sælges videre 

til tredjeparter. Indimellem kan tredjepart være en 

kriminel aktør, men disse data kan de kriminelle 

også skaffe på ulovlig vis fx via hacking og bruge 

til kriminelle formål. Det gælder særligt data med 

personlige informationer, fx personnumre, bankkonti, 

passwords mv.

Dataindsamling af denne type forekommer i mange 

sektorer i både offentligt og privat regi. For erhvervs-

livet betyder udviklingen nye muligheder for at trans-

formere store mængder af data til fx nye services og 

målrettet markedsføring. For det offentlige, herunder 

også politiet, giver det mulighed for at samle og sorte-

re data hurtigere og mere effektivt og herigennem 

afsløre fx kriminalitetsmønstre, som kan bidrage til et 

stadig mere effektivt efterforskningsarbejdet.

Men samtidig øger mængden af data og information 

knyttet til én person værdien af stjålne identiteter, 

da mulighederne for at udnytte de mange data til 

kriminelle formål er store. Det øger sårbarheden for 

det enkelte individ, og det potentielle personlige 

skadesomfang ved tyveri af en borgers identitet bliver 

større (Europol 2015a:19).

2.3.5 BIOMETRI

Biometri kan defineres som biologiske egenskaber, 

fysiologiske karakteristika, særlige træk eller gen-

tagne handlinger, hvor karakteristika eller handlinger 

entydigt henføres til en specifik person og samtidig 

er målelige. Biometri til identifikation og verifikation 

vil sandsynligvis blive mere udbredt og kan anvendes 

til identifikation, som vi kender det fra blandt andet 

smartphones og tablets. Det er fx sandsynligt, at 

bankvirksomheder vil benytte biometriske data i 

forbindelse med homebanking for større kunder, 

ligesom biometrisk identifikation kan anvendes 

som adgangsnøgle til områder med høj sikkerhed. I 

takt med at flere personlige data samles i offentlige 

registre, kan man frygte, at det er muligt at udnytte de 

forskellige data til kriminelle formål. For at imødegå 

det kan biometrisk identifikation være et alternativ, 

der øger sikkerheden og præcisionen (Politidirektora-

tet, Norge 2016: 19).

I blandt andet New York og London anvender 

myndigheder avancerede overvågningssystemer, 

som kan analysere såvel primære (fx ansigter) som 

sekundære identitetsmarkører (fx gangmønstre og va-

nemønstre) og derigennem bidrage til at tilvejebringe 

politirelevante data, som politiet enten kan anvende 

i opklaringsarbejde eller til at forhindre ulykker eller 

kriminelle handlinger. Denne type overvågning kan 

rejse en række etiske og juridiske spørgsmål om 

politiets overvågning af borgerne.

Når biometrisk materiale kan bruges som identifika-

tion, kan det også blive en vare for kriminelle, og det 

er muligt, at der vil komme flere tilfælde af biometrisk 

identitetstyveri. Hvis disse data skulle blive kompro-

mitteret, kan det få store personlige konsekvenser, 

fordi disse data netop er biometriske og ikke kan 

ændres (Europol 2015a: 20).

Øget dataindsamling 

er værdifuld for 

både virksomheder 

og myndigheder, 

men data er også 

handelsvarer for 

kriminelle

2.3.6 DRONER OG AUTOMATISEREDE 
TRANSPORTMIDLER

Udbredelsen af droner er vokset de seneste år, og 

droner bruges i dag både som legetøj og i professio-

nelt øjemed af blandt andre politiet til fx fotografering, 

inspektion og overvågning. Samtidig forsker flere 

internationale virksomheder i muligheder for at levere 

varer med automatiserede droner (Fribo 2014). 

Men udviklingen giver også mulighed for at anvende 

droner som våben, enten monteret med skydevåben 

eller til at transportere sprængstoffer ind blandt store 

folkemængder. Både Europol og Forsvarets Efter-

retningstjeneste rapporterer om, at IS har anvendt 

droner med våben, og at de har kapaciteter til at 

bruge droner til angreb med kemiske våben eller 

beskidte bomber (Tucker 2016; Europol 2016b: 11; 

Kongstad 2016).

Den teknologiske udvikling i forhold til automatise-

rede transportmidler og førerløse biler går hurtigt. 

Et scenarie, hvor førerløse biler dominerer gadebil-

ledet, ligger fortsat et stykke ude i fremtiden, men 

vi behøver ikke længere at vende os til science 

6. Big data er samkørsel af store datamængder fra datakilder, der ikke i forvejen er relaterede. 
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fiction-litteraturen for at få et billede af, hvordan 

fremtiden kan se ud. Ifølge Vejdirektoratet, der opde-

ler udviklingen i fem niveauer, hvor niveau et er ingen 

automatisering, og niveau fem er fuld automatise-

ring, så befinder udviklingen sig nu på niveau to, hvor 

køretøjerne kan assistere føreren under kørsel, fx i 

forhold til at holde afstand eller forhindre, at føreren 

falder i søvn (Vejdirektoratet 2017). Hvornår fuldt 

selvkørende biler vil dominere vejene, er der mange 

bud på. lfølge Vejdirektoratet vil fuldt selvkørende 

biler ikke blive introduceret i Danmark inden for de 

næste fem år, men både bilbranchen og flere store 

teknologifirmaer satser massivt på selvkørende 

biler, og udviklingen kan gå langt hurtigere, end vi 

umiddelbart forestiller os (Pedersen 2016).

2.3.7 VIRTUEL VALUTA

Virtuelle valutaer er 

i stigende omfang 

attraktive for 

kriminelle

Virtuelle valutaer er alternativer til penge, som typisk 

anvendes online. Der findes overordnet to slags vir-

tuel valuta: de centraliserede og de decentraliserede 

(Europol 2014).

Centraliseret virtuel valuta er betalingsenheder, som 

administreres af en enkelt identificerbar enhed. Ofte 

kan de, der har enhederne, også kun anvende dem 

inden for en afgrænset ramme, fx bonuspoint til 

flyrejse eller som betalingsenhed ved spil på nettet. 

De decentraliserede virtuelle valutaer som fx bitcoin 

og lignende kryptovalutaer administreres ikke af cen-

tralbanker eller lignende institutioner, men fungerer 

via netværk (Engelhardt 2011).

En bitcoin er grundlæggende en algoritmebaseret 

matematisk konstruktion; en måleenhed med det for-

mål at kvantificere værdi. Bitcoin er en digital valuta, 

der skabes, handles og reguleres af brugerne frem 

for af en central myndighed såsom en bank eller stat 

(Wawro 2013). Ifølge Nationalbanken er bitcoin ikke 

penge i egentlig forstand, da der ikke er nogen udste-

der bag. Bitcoin har i højere grad karakter af et aktiv, 

som brugerne tillægger en værdi. Bitcoin har ikke en 

egentlig brugsværdi i modsætning til ædelmetaller 

som guld og sølv. Nationalbanken omtaler bitcoin 

som en virtuel valuta uden forankring af værdien, som 

derfor kan stige eller falde voldsomt i værdi i løbet af 

kort tid. En væsentlig egenskab for penge er, at værdi-

en er stabil, så købekraften ikke ændres markant fra 

dag til dag (Nationalbanken 2014a).

De virtuelle valutaer, herunder krypterede virtuelle 

valutaer, er i sig selv lovlige at anvende. Ligesom med 

Tor-browseren kan brugerne have legitime og helt 

lovlige grunde til at anvende dem. Men de forskellige 

virtuelle valutaer er i stigende grad blevet attraktive 

for kriminelle, eksempelvis til hvidvask og betaling 

for services på darknet (Europol 2017a: 19), både 

fordi de gør det lettere for de kriminelle at ordne de 

kriminelle forretninger i skjul, og fordi de kriminelle 

aktører ikke længere behøver en større hierarkisk 

organisation til hvidvask af udbytte, men i langt større 

udstrækning kan operere på egen hånd eller i løsere 

netværk (Europol 2017a: 19).

2.3.8 LOKAL PRODUKTION

I kraft af udbredelsen af billige og brugervenlige 

3D-printere nærmer vi os en tid, hvor enhver kan råde 

over sin egen fabrik. Det vil betyde en markant an-

derledes samfundsorganisering af bestemte former 

for produktion, hvor den digitale opskrift på produktet 

(blueprint) distribueres over internettet, hvorefter 

selve genstanden fremstilles lokalt. Visse former for 

produkter vil kræve mere avanceret teknisk udstyr 

eller materialer, men kan tænkes fremstillet i mindre 

lokale virksomheder, herunder også produktion af 

våben og ulovlige kopivarer (Europol 2015a: 17).

Lokal produktion, hvor personer er optagede af at 

være selvforsynende som et alternativ til almin-

delig forbrugerkultur, er en tendens, der også gør 

sig gældende på det kriminelle marked. Det ser vi 

blandt andet i forbindelse med lokal fabrikation af 

sprængstoffer og narkotika. Der er en markant vækst 

i antallet af nye syntetisk fremstillede euforiserende 

stoffer, ofte typer af stoffer, der efterligner eksiste-

rende stoffers virkning. Det samme gør sig gældende 

inden for fx hacking. Hvor man tidligere skulle være 

en habil computerekspert for at kunne hacke, kan 

man i dag købe og downloade vejledninger eller se en 

videoguide på nettet.

2.3.9 AUTOMATISERING AF 
ARBEJDSPROCESSER OG KUNSTIG 
INTELLIGENS

Voksende computerkraft og konstant teknologisk 

udvikling vil i fremtiden få større og større indfly-

delse på arbejdsprocesser og kan potentielt ændre 

arbejdsmarkedet i den form, vi kender det i dag. 

Den fjerde industrielle revolution kalder World 

Economic Forum i sin årlige rapport The Global Risks 

Report 2017 den nuværende udvikling, hvor kunstig 

intelligens (Artificial Intelligence) er et nøglebegreb 

(World Economic Forum 2017: 43). En udvikling, 

hvor computere lærer af de processer, de udfører, 

og den information, de bliver fodret med, og dermed 

agerer tilnærmelsesvist intelligent (Danish Agency 

for Science, Technology and Innovation 2016: 54). På 

den måde kan computeren udføre arbejdsopgaver, 

som tidligere blev varetaget af mennesker. Scenarier, 

hvor computere handler aktier, skriver breve og kører 

biler, ligger ikke nødvendigvis langt ude i fremtiden, 

og dermed er det ikke kun det manuelle arbejde, som 

robotter normalt forbindes med, der bliver udfordret, 

men også egentlige menneskelige kapaciteter (World 

Economic Forum 2017: 48; Hybel, K. & Fejerskov, 

J.M. 2017). Samtidig kan kunstig intelligens anven-

des til at håndtere store datamængder og agere på 
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baggrund af dette. Både Google og Facebook bruger 

kunstig intelligens til deres services. Google forbedrer 

blandt andet sit oversættelsesprogram via maskinelle 

læringsprocesser, og Facebook vil bruge det til at 

identificere fx opfordringer til terror eller til at skelne 

mellem nyhedshistorier og terror-propaganda (Zuck-

erberg 2017; Thorsen & Fejerskov 2017). Scenarier, 

hvor robotter og intelligente computere overtager 

menneskets styrende rolle i samfundet, er dog fortsat 

mere dommedagsbilleder end en realistisk udvikling.
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3.1 DET GENERELLE BILLEDE 
– KRIMINALITET, TRYGHED 
OG TILLID TIL POLITIET

Danskerne anmeldte i 2016 for første gang i flere år et højere antal straffelovsovertrædel-

ser end året før, og det drejede sig især om trick-, lomme- og tasketyverier, bedrageri og 

vold. Ungdomskriminaliteten er faldet gennem flere år, men politiet forventer, at it-relate-

ret kriminalitet i fremtiden bliver en større del af kriminalitetsbilledet, også blandt unge.

3.1.1 GENEREL KRIMINALITETSUDVIKLING

Det samlede 

antal straffelovs- 

anmeldelser er 

faldet med cirka 

14 %

Overalt i den vestlige verden har der i en længere 

årrække været et stort fald i den samlede mængde 

kriminalitet – både når vi ser på antallet af registre-

rede anmeldelser og på de offerundersøgelser, hvor 

borgerne selv fortæller om den kriminalitet, de har 

været udsat for (Farrell mfl. 2014; Tonry 2014). Hvor 

stort og konstant faldet har været afhænger af, hvilket 

land, periode og kriminalitetstype vi undersøger. I 

Danmark var der en femdobling i anmeldte straffe-

lovsovertrædelser i perioden fra 1960’erne til midt i 

1980’erne. Den vækst blev afløst af en periode med 

stagnation fra midt i 1980’erne til midt i 1990’erne. 

Herefter har der i perioden fra midt i 1990’erne og 

frem til 2006 været en faldende tendens, der igen 

blev afløst af en stigning i årene 2007-2009 (Peder-

sen mfl. 2016: 122).

I perioden 2009-2016, som danner grundlag for 

denne analyse, er den samlede mængde af straffe-

lovsanmeldelser faldet med cirka 14 %. Hvor antallet 

af straffelovsanmeldelser er faldet støt frem til 2015, 

er det dog steget fra cirka 337.000 anmeldelser i 

2015 til cirka 350.000 anmeldelser i 2016. Det er 

især flere trick-, lomme- og tasketyverier, bedragerier 

og voldsanmeldelser, der bidrager til stigningen (se 

nærmere beskrivelser af kriminalitetsudviklingen 

inden for disse områder i afsnit 3.2, 3.4 og 3.7).

Danske offerundersøgelser giver samme billede af et 

fald i den samlede kriminalitet. Den seneste under-

søgelse viser, at 14 % af befolkningen (16-74-årige) i 

2015 oplevede at blive udsat for tyveri7, hærværk og/

eller vold inden for det seneste år. Dette er – sammen 

med tallene for 2014 – det laveste udsathedsniveau, 

FIGUR 2 Udviklingen i anmeldelser af straffelovsovertrædelser på årsbasis i perioden 2009-2016.
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7. Herunder indbrud.
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der er registreret siden 2005, hvor målingerne blev 

foretaget første gang (Pedersen mfl. 2016: 7).

Det er vanskeligt at udtale sig om årsagerne til 

faldet. Mange forskellige faktorer kan have spillet 

en rolle som fx demografiske ændringer, forringede 

muligheder for at begå berigelseskriminalitet (fx i 

kraft af bedre sikring af boliger), forbedrede poli-

tiindsatser, bedre forebyggende arbejde, udviklingen 

mod en mere ”fornuftig” ungdomskultur, ændringer i 

alkoholforbrug specielt blandt unge og forskydninger 

i kriminalitetsmønstret mod kriminalitetsformer, som 

borgerne kun anmelder i mindre grad (Balvig 2015, 

Balvig 2017; Farrell mfl. 2014; Tonry 2014). Måske er 

det mest rimeligt at konkludere, at der næppe findes 

én årsag, men at vi i stedet må se udviklingen som et 

resultat af mange forskellige faktorer, der tilsammen 

tegner et billede af, at befolkningen samlet set er 

blevet mere lovlydig.

3.1.2 UNGDOMSKRIMINALITET

Danmark har igennem en årrække oplevet et fald 

i ungdomskriminaliteten. Tidligere opgørelser fra 

Justitsministeriet har vist, at det samlede antal mis-

tanker/sigtelser8 af unge i alderen 10-17 år er mere 

end halveret fra 2006 til 2015 (Justitsministeriets 

Forskningskontor 2016a: 6-7). Den positive udvikling 

var særlig markant frem til 2010, men de seneste 

opgørelser viser også et signifikant fald på 30 % i den 

registrerede ungdomskriminalitet fra 2010 til 2016. 

Antallet af mistanker/sigtelser i 2016 var 11.194, og 

det tal adskiller sig ikke signifikant fra 2015, hvor an-

tallet var 11.484. Faldet i den registrerede ungdoms-

kriminalitet gælder alle aldersgrupper, men har været 

særlig markant for de 10-14-årige (POLSAS datasæt, 

låst 1. januar 2017).

De senere års positive udvikling bekræftes i de selv-

rapporteringsundersøgelser, der bidrager til at belyse 

mørketallet på området (Balvig 2015, Balvig 2017, 

Andersen 2015, Pedersen 2013, Ottosen mfl. 2014). 

Den seneste ungeundersøgelse viser eksempelvis 

et fald i andelen af 14-15-årige, der har begået vold 

eller trusler om vold det seneste år fra 22 % i 2010 til 

17 % i 2016 (Balvig 2017: 71). Også andelen af unge, 

der har begået hærværk eller graffiti det seneste år 

er faldet i perioden, mens andelen af unge, der har 

begået tyveri, ser ud til at være fladet ud fra 2010 til 

2016, efter tidligere at være faldet fra 2005 til 20109 

(Balvig 2017: 68-73).

Der er fremsat en lang række forklaringer på faldet 

i ungdomskriminaliteten. Én af disse forklaringer 

fremhæver, at en større selvkontrol og fremtidsdi-

sciplinering blandt de unge har bidraget til et øget 

fokus på, hvilke konsekvenser kriminalitet og anden 

risikoadfærd kan få for deres fremtid. Det har medført, 

at de unge i højere grad afholder sig fra kriminel eller 

normbrydende adfærd (Balvig 2011; Balvig 2017: 

141-151). Fremtidsdisciplinering handler blandt 

andet om de unges uddannelsesfokus og kan derfor 

ses i sammenhæng med, at flere registerbaserede 

undersøgelser viser, at manglende eller problemfyldt 

gennemførelse af skole- og erhvervsuddannelse 

er blandt de vigtigste risikofaktorer for en kriminel 

løbebane (Justitsministeriet 2009: 299; Jørgensen 

mfl. 2012: 20).

Ligeledes kan ændringer i de unges livsstil og måder 

at være sammen på have haft betydning for udvik-

lingen. Unge bruger i dag mere og mere tid online, 

fx på sociale medier, og har i nogen grad ændret 

livsstil ved at erstatte dele af deres fysiske samvær 

med venner og bekendte med mere virtuel kontakt 

(Ottosen mfl. 2014: 120). Flere undersøgelser har 

vist, at en gadeorienteret livsstil, hvor man hænger ud 

og bruger meget tid i offentlige og halvoffentlige rum, 

er kendte risikofaktorer for unge, da unge er mere 

tilbøjelige til at begå kriminalitet, hvis de befinder 

sig i selskab med jævnaldrende uden for huset uden 

voksenopsyn (se fx Wikström mfl. 2012: 330-331). 

Udviklingen mod en mindre gadeorienteret livsstil for 

unge kan derfor have bidraget til at mindske særligt 

de traditionelle former for ungdomskriminalitet som fx 

tyveri, vold og hærværk, der typisk er forbundet med 

denne livsstil (Balvig 2017: 123). Herudover kan en 

øget og mere effektiv brug af teknisk sikring – fx i form 

af vagter, butiksdetektiver, tv- og videoovervågning 

m.m. – have gjort det sværere for unge at udøve de 

spontane og fristelsesorienterede kriminalitetsformer 

som butikstyverier og lignende, som unge traditionelt 

har været involveret i (Balvig 2015: 14).

Siden 2006 er 

antallet af sigtelser 

mod unge halveret

Særlige udfordringer

Den tilgængelige viden på området viser, at de 

(færre) unge, der begår kriminalitet i dag, ikke er 

hverken mere eller mindre kriminelle end tidligere 

(Justitsministeriets Forskningskontor 2016a: 129; 

Balvig 2015: 14). Antallet af forhold, som den enkelte 

unge gennemsnitligt sigtes/mistænkes for, har ligget 

stabilt omkring to per år i perioden 2009-2016, mens 

andelen af børn og unge, der sigtes/mistænkes for et 

kriminelt forhold, er faldet fra 1,6 % til 1 % i samme 

periode (POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017). Hel-

ler ikke hvad angår de unges tilbøjelighed til at begå 

gentagen kriminalitet er der observeret væsentlige 

ændringer (Justitsministeriets Forskningskontor 

2016a: 11-13). Billedet af ungdomskriminaliteten er 

samtidig blevet mere sort-hvidt i og med, at de unge 

enten har begået relativt alvorlig kriminalitet eller har 

8. Justitsministeriet anvender begrebet ”mistanke” i undersøgelsen for de sager, der omfatter personer under den kriminelle lavalder.
9. Balvig fremhæver dog, at undersøgelsen pga. metodiske forskelle kan have overvurderet de unges kriminalitetsniveau i 2016 sammenlignet med 
2010-undersøgelsen. Baggrunden er, at en større del af de folkeskoler, som undersøgelsen er foretaget på, siden den nye folkeskolelov i 2014, har 
inkluderet flere elever fra specialskoler, hvilket alt andet lige forventes at have bidraget til et højere gennemsnitligt kriminalitetsniveau (Balvig 2017: 63).
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været og fortsat er særdeles lovlydige (Balvig 2011: 

56-58).

Ungeundersøgelserne viser, at en lille gruppe af 

unge begår meget kriminalitet og herved står for en 

forholdsmæssig stor andel af den samlede ung-

domskriminalitet10. Den seneste ungeundersøgelses 

resultater viser dog ikke tegn på, at der er blevet flere 

meget kriminelle unge, eller at disse unge fylder mere 

i det samlede billede af ungdomskriminaliteten end 

tidligere. Tværtimod konkluderer undersøgelsen, at 

der i perioden 2005 - 2016 er sket en halvering af 

gruppen af de mest kriminelle unge (Balvig 2017: 

78-79).

En mindre gruppe 

af meget kriminelle 

unge risikerer at blive 

yderligere marginali-

serede og kriminelle

Nogle af de unge, der begår alvorlig kriminalitet, 

indgår i en kriminel ungdomsgruppe. Disse unge har 

generelt en højere kriminalitetsfrekvens end andre 

alvorligt kriminelle unge, de er kendetegnet ved at 

være mere udsatte og dårligt fungerende (fx mindre 

opsyn af forældre og svagere prosociale værdier), og 

de er samtidig i højere risiko for at blive rekrutteret til 

rocker- og bandegrupperinger (Pedersen & Lindstad 

2011). Ungeprofilundersøgelsen fra 2015 viser, at det 

i 2015 var 3,4 % af de danske unge i 7.-9. klasse, der 

indgik i en kriminel ungdomsgruppering11 (Partnerska-

bet bag Ungeprofilundersøgelsen 2016: 57). Tidligere 

forskning viser i den forbindelse, at andelen af unge i 

kriminelle ungdomsgrupperinger er væsentligt højere 

på skoler i nærheden af socialt udsatte boligområder, 

og at det primære incitament til at være en del af en 

kriminel ungdomsgruppering oftest ikke er kriminalite-

ten i sig selv, men snarere en søgen efter fællesskab 

og identitet (Pedersen & Lindstad 2011).

I lyset af den teknologiske udvikling og livsstilsæn-

dringerne blandt unge er det nødvendigt at overveje, 

om det er blevet mere opportunt for visse unge at 

udøve nye kriminalitetsformer i nogle af de nye digi-

tale rum, som nutidens unge i højere og højere grad 

bevæger sig i, og som er en integreret del af deres 

livsstil og samværsformer. Overvejelsen hænger 

sammen med, at en større andel af den samlede 

kriminalitet de senere år har fået et mere eller mindre 

markant it-aspekt (se afsnit 6.2 om it-relateret 

kriminalitet), og den åbner for et spørgsmål om, 

hvorvidt dele af ungdomskriminaliteten er forskudt 

fra traditionelle kriminalitetsformer som fx vold og 

tyveri til nye (it-relaterede) kriminalitetsformer. For 

at besvare dette spørgsmål er der brug for yderligere 

viden omkring omfanget, udviklingen og karakteren af 

unges it-relaterede kriminalitet.12 

Fremtidig udvikling

Befolkningsfremskrivninger viser, at antallet af 

10-17-årige stiger med få tusinde personer fra cirka 

540.000 til cirka 542.000 fra 2016 til 2022 (Dan-

marks Statistik 2017a), og politiet forventer derfor 

ikke, at den demografiske udvikling bidrager til væ-

sentlige ændringer i ungdomskriminalitetens omfang 

frem mod 2022. Når vi samtidig tager i betragtning, 

at ungdomskriminaliteten befinder sig på et historisk 

lavt niveau, at faldet i ungdomskriminaliteten er fladet 

ud de seneste år (Balvig 2017: 76), og at alkoholfor-

bruget og udbredelsen af illegale stoffer blandt unge 

ikke er stigende (EMCDDA 2016; Sundhedsstyrelsen 

2016: 2), er det politiets vurdering, at omfanget af 

ungdomskriminalitet vil være stabilt frem mod 2022.

Der er imidlertid grund til at være opmærksom på den 

mindre gruppe af meget kriminelle unge, som fortsat 

kan identificeres, og som nu i højere grad adskiller 

sig fra deres venner og klassekammerater, når det 

kommer til deres involvering i kriminalitet. Fordi 

denne gruppe af unge i dag fremstår som endnu mere 

marginaliserede end tidligere, risikerer de en yderli-

gere stigmatisering i tillæg til deres udsathed, hvilket 

kan resultere i en selvforstærkende dynamik mellem 

kriminalitet og social marginalisering.

Flere udviklingsfaktorer kan herudover ændre den 

overordnede konklusion og trække udviklingen i en 

henholdsvis positiv eller negativ retning. Fortsætter 

den hidtidige udvikling af de unges øgede fremtidsdi-

sciplinering og selvkontrol og udviklingen i de ændre-

de samværsformer i retning af mere onlinesamvær, 

kan det bidrage til, at ungdomskriminaliteten falder 

yderligere. I den sammenhæng kan det blandt andet 

fremhæves, at flere unge forventes at gennemføre en 

uddannelse i fremtiden (jævnfør kapitel 2), og at den 

store online tilstedeværelse blandt unge ikke forven-

tes at blive mindre fremadrettet (jævnfør kapitel 2). 

Samtidig bør vi se ungdomskriminalitetens fremtidige 

udvikling i relation til udviklingen i den it-relaterede 

kriminalitet. De nye rum, som de unge i stigende grad 

tilbringer deres tid i, giver muligheder for en række 

nye kriminalitetsformer, som potentielt kan bidrage 

til mere ungdomskriminalitet og måske endda opveje 

en del af faldet i den traditionelle gadeorienterede 

ungdomskriminalitet. Der er dog brug for mere viden 

om unges kriminalitet og risikoadfærd på internettet 

for at kunne vurdere omfanget af denne problematik i 

dag og i fremtiden.

10. De mest kriminelle unge defineres som dem, der er sigtet/mistænkt for tre eller flere alvorlige forhold (fx seksualforbrydelser, røveri, groft hær-
værk). Tallet bør ikke forveksles med bandeinvolvering, da kun 22,4 % af de unge opfattede gruppen som en bande (Pedersen 2017a: 5).
11. En kriminel ungdomsgruppe defineres i undersøgelsen som ”enhver ungdomsgruppe, som har holdt sammen i mere end tre måneder, som 
primært mødes på gaden, og hvis ulovlige aktiviteter udgør en del af gruppens identitet”.
12. Selvrapporteringsundersøgelser, fx Ungeprofilundersøgelsen, adresserer kun få aspekter af unges it-relaterede kriminalitet, og der er generelt 
mangel på undersøgelser, som giver indblik i udviklingen på området. Samtidig gør et stort mørketal på området, at der ikke ud fra politiets anmel-
delsestal kan gives et dækkende billede af de unges it-relaterede kriminalitet (se afsnit 6.2 vedrørende it-relateret kriminalitet).
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3.1.3 TRYGHED OG TILLID TIL POLITIET

Danskernes grundlæggende tryghed er høj og utryg-

heden lav – også når vi sammenligner os med andre 

lande. Men visse kriminalitetsformer, fx terror, er kilde 

til en stigende bekymring i befolkningen, og samtidig 

kan nye former for it-relateret kriminalitet bidrage til 

utrygheden på nye måder. Også tilliden til politiet er 

høj, selvom resultater fra flere undersøgelser peger i 

retning af, at den de senere år har været let vigende.

Tryghed er et centralt element i politiets opgaveløs-

ning. Det fremgår af politilovens §1, at politiet ud over 

at arbejde for sikkerhed, fred og orden skal virke for 

tryghed i samfundet. Vi kan skelne mellem den objek-

tive og den subjektive tryghed. Den objektive tryghed 

betegner den faktiske risiko for fx at blive udsat for et 

indbrud eller komme ud for et trafikuheld, mens den 

subjektive tryghed, som vi adresserer i dette afsnit, 

betegner borgernes oplevelse af (u)tryghed.

Når vi taler om borgernes subjektive utryghed kan 

vi skelne mellem for det første grundlæggende 

utryghed, som beskriver en ukonkret og diffus følelse 

af utryghed, der karakteriseres ved en underliggende 

følelse af uro, ængstelse eller angst, og for det andet 

forskellige specifikke former for utryghed – såsom 

frygt for at blive udsat for visse former for krimina-

litet eller kriminalitet generelt. Hvor den specifikke 

utryghed er fokuseret og rettet mod et konkret objekt 

eller scenarie, er den grundlæggende utryghed mere 

diffus og handler om borgernes samlede oplevelse 

af utryghed i dagligdagen der, hvor de bor og færdes 

(Scherg 2016: 36-57).

Flere undersøgelser viser, at den grundlæggende 

tryghed er meget høj, og utrygheden meget lav i Dan-

mark.14 Eksempelvis viser Politiets Tryghedsindeks 

fra 2016, at blot 6,4 % af befolkningen føler sig utryg-

ge i deres nabolag (Rigspolitiet 2016a: 6). Dansker-

nes høje tryghedsniveau står samtidig tydeligt frem i 

sammenligninger med øvrige europæiske lande, hvor 

de seneste opgørelser viser, at Danmark ligger på 

en delt førsteplads med Norge, hvad angår andelen 

af borgere, der føler sig meget trygge, når de færdes 

alene i deres lokalområde efter mørkets frembrud 

(Justitsministeriets Forskningskontor 2016b: 2).

Mens de forskellige undersøgelser viser, at utryg-

heden faldt frem mod 2012, så er der hverken i de 

seneste års tryghedsmålinger fra Politiets Trygheds-

indeks eller TrygFonden tegn på markante ændringer 

i borgernes grundlæggende tryghedsniveau (Rigspoli-

tiet 2016a: 6; Andersen mfl. 2015: 12).

Samme billede af stabilitet kendetegner befolknin-

gens frygt for at blive udsat for kriminalitet generelt, 

som siden 2009 har ligget på 10-13 %.

Når det kommer til borgernes frygt for at blive udsat 

for specifikke kriminalitetsformer, er billedet dog 

mere diffust. Det har kun været muligt at finde viden 

omkring udviklingen i borgernes frygt for at blive ud-

sat for visse kriminalitetsformer (vold, indbrud, terror), 

men de tilgængelige undersøgelser viser, at frygten 

Danskerne er 

generelt meget 

trygge sammenlignet 

med befolkningerne i 

de øvrige europæiske 

lande

FIGUR 3 Udvikling i den grundlæggende utryghed i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: TrygFondens tryghedsmålinger, European Social Survey (ESS), Politiets Tryghedsindeks.13 

13. TrygFonden: Procentandel, der føler sig noget utrygge ved at gå alene om aftenen efter mørkets frembrud. 
ESS (European Social Survey – resultater for Danmark): Procentandel, der angiver, at de er utrygge eller meget utrygge, når de færdes alene i deres 
lokalområde efter mørkets frembrud.  
Rigspolitiet: Procentandel, der har svaret 3 eller derunder på spørgsmålet: “På en skala fra 1-7, hvor 7 er ”jeg føler mig grundlæggende tryg i mit 
nabolag” og 1 er “jeg føler mig grundlæggende utryg i mit nabolag”, hvor tryg eller utryg føler du dig så?”
14. Vi beskriver her omfanget og udviklingen i borgernes tryghed og utryghed med udgangspunkt i tryghedsmålinger, der måler, hvor trygge borger-
ne er ved at færdes i offentlige rum (særligt lokalområdet), da disse målinger betragtes som indikatorer for borgernes grundlæggende tryghed, som 
den defineres i denne analyse.
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for vold og terror er steget inden for de seneste år, 

mens frygten for indbrud steg væsentligt frem mod 

2008 og siden har bevaret sit høje niveau. Herudover 

er it-relateret kriminalitet også blandt de kriminali-

tetsformer, som danskerne bekymrer sig mest for at 

blive udsat for (Rambøll 2016a: 21).15 

FIGUR 4 Udvikling i den generelle kriminalitetsfrygt i perioden fra 2009 til 2015. Borgere, der 
ofte eller næsten hele tiden tænker på risikoen for at blive udsat for kriminalitet, i procent.
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Særlige udfordringer

På trods af et generelt højt tryghedsniveau er det ikke 

alle borgere eller geografiske områder, der er lige tryg-

ge. En række forskellige faktorer bidrager til det.

FIGUR 5 Udviklingen i den specifikke kriminalitetsfrygt i perioden fra 2009 til 2016. Andel af 
befolkningen, som er ret utryg eller meget utryg i forhold til specifikke kriminalitetsformer.
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På det individuelle plan viser undersøgelser, at per-

soner der er sårbare, ofte er mere utrygge end resten 

af befolkningen (Heber 2005: 49-50). Det kan fx 

være personer, der er socialt og økonomisk ressour-

cesvage, men det kan også dreje sig om personer, der 

tidligere har været udsat for kriminalitet (Ejsing 2012: 

20). Herudover er det internationalt velunderbygget, 

at indirekte viktimisering – dvs. det at have været 

vidne til kriminalitet eller kende nogen, som har været 

udsat for kriminalitet – øger utrygheden (Eriksson 

2009; 7; Farrall, Gray & Jackson 2007: 4).

15. Det er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at det også er disse kriminalitetstyper, der bidrager til mest utryghed, eller som borgerne anser for 
at være mest alvorlige, da kriminalitetsfrygten også handler om borgernes vurdering af sandsynligheden for at blive udsat for bestemte former for 
kriminalitet. 
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Meget forskning peger samtidig på, at det at bo i 

områder, der er karakteriseret af sociale og økonomi-

ske problemer, lav social integration, megen uorden 

og kriminalitet, mindsker trygheden (Balvig mfl. 2009: 

135; Brunton-Smith & Sturgis 2011: 30; Eriksson 

2009: 8 ; Mellgren mfl. 2010: 303-304). Det ser vi 

også i en dansk sammenhæng, hvor utrygheden 

eksempelvis er højere i visse udsatte boligområder 

(se afsnit om særligt udsatte boligområder nedenfor). 

Nogle undersøgelser har i den forbindelse fundet, 

at især forekomsten af personfarlig kriminalitet i 

nærområdet frem for berigelseskriminalitet er utryg-

hedsskabende, uanset om man selv har været udsat 

for det eller ej (Ladenburg mfl. 2016: 23; Ejsing 2012: 

20; Naplava 2008). Men også meget synlig uorden 

som hærværk, graffiti og hensynsløs knallertkørsel 

bidrager til utryghed (Perkins & Taylor 1996: 96 ; 

Avlund mfl. 2013: 35).

Internationalt har der de senere år været fokus 

på, at et velfungerende lokalsamfund er vigtigt for 

borgernes følelse af tryghed. I forlængelse heraf er 

der udviklet indsatser, der skal understøtte lokalsam-

fundet og styrke den lokale kollektive handlekraft som 

en del af den tryghedsskabende indsats (Sargeant 

2015; Weisburd, Davis & Gill 2015).

Politiets synlighed og tilstedeværelse

Flere undersøgelser har søgt at belyse, hvordan 

politiets tilstedeværelse kan øge borgernes tryghed, 

men sammenhængene har vist sig at være kom-

plekse (se fx Zhao, Schneider & Thurman 2002; 

Holmberg 2005; Lüdemann 2006; Ferguson & Mindel 

2007). De forskellige fund tyder dog på, at måden, 

politiet er til stede over for borgerne på, er afgørende 

for, om politiets tilstedeværelse er tryghedsskabende 

eller ej (Salmi, Grönroos & Keskinen 2004: 573; 

Doyle, Frogner & Andershed 2015). Set fra borgernes 

perspektiv tyder det på, at det øger trygheden, hvis de 

har en oplevelse af, at politiet er der, dvs. er tilgæn-

geligt og til at få fat i, når borgerne har behov for det 

(Balvig mfl. 2009: 59), og at man oplever et synligt 

og tilgængeligt politi, som man kender (Innes 2007: 

137). Det er dog fortsat ikke klart, hvad der mere 

præcist betinger borgernes oplevelse af politiet som 

tilgængeligt og nærværende, og der er derfor behov 

for yderligere viden om netop det.

Borgernes tillid til politiet

Flere udenlandske undersøgelser peger på, at bor-

gernes tillid til politiet kan påvirke deres tryghed. Det 

skyldes blandt andet, at det skaber utryghed blandt 

borgerne, hvis de ikke har tillid til, at politiet effektivt 

kan forhindre, at de bliver udsat for kriminalitet, men 

det kan også hænge sammen med, at en god relation 

til politiet i sig selv kan bidrage til, at de føler sig tryg-

ge i deres lokalsamfund (Kjeldsen & Avlund 2016b: 

25; Visser mfl. 2013: 281; Nofziger mfl. 2005: 263-

266). Andre forskere har dog samtidig hævdet, at 

kausaliteten også går den anden vej. Med andre ord 

kan utrygheden også føre til mindre tillid til politiet på 

den måde, at personer, der føler sig meget utrygge og 

bange for at blive udsat for kriminalitet, vil få mindre 

tillid til politiet, fordi de i et vist omfang vil holde poli-

tiet ansvarlig for, at de og deres lokalområde påvirkes 

negativt af kriminalitet (fx Xu mfl. 2005: 172).

Danske målinger af borgernes tillid til politiet viser, 

at tilliden til dansk politi generelt er høj. Eksempelvis 

viser Politiets Tryghedsindeks, at størstedelen af 

danskerne vurderer, at politiet vil hjælpe dem, hvis 

de får brug for det (Rigspolitiet 2016a: 12). Samme 

billede tegnes i internationale sammenligninger, hvor 

Danmark er blandt de lande, hvor tilliden til politiet 

er højest (Justitsministeriets Forskningskontor 

2016b: 7). Danskerne har generelt et højt tillidsniveau 

sammenlignet med andre lande. Ikke kun når det 

kommer til tilliden til politiet, men også hvad angår 

retssystemets øvrige institutioner og tilliden til andre 

mennesker i almindelighed (Justitsministeriets 

Forskningskontor 2014a: 11).

Danskernes tillid 

til politiet er høj 

sammenlignet 

med andre lande, 

men den har været 

let vigende i de 

senere år

På trods af den generelt høje tillid til politiet peger 

resultater fra flere undersøgelser i retning af, at 

tilliden til politiet de senere år har været let vigende. 

Politiets Tryghedsindeks viser eksempelvis et 

signifikant fald fra 84,3 % i 2013 til 81,1 % i 2016 

i andelen af borgere, der svarer, at de har tillid til, 

at politiet vil hjælpe én, hvis man har brug for det 

(Rigspolitiet 2016a: 12). Også European Social Sur-

vey viser et mindre – men signifikant – fald i tilliden 

til politiet i Danmark fra 2012 til 2014 (Justitsmini-

steriets Forskningskontor 2016b: 7). Samtidig viser 

TrygFondens seneste tryghedsmåling, at borgernes 

forventning til, at de kan få hjælp fra politiet, hvis de 

bliver udsat for en række udvalgte kriminalitetsfor-

mer, er faldet i perioden fra 2013 til 2015. Det gæl-

der særligt i forhold til indbrud i borgernes private 

bolig, som samtidig er den kriminalitet, der topper 

listen over kriminalitetsområder, som befolkningen 

mener, at politiet bør prioritere højere, end det gør i 

dag (Andersen mfl. 2015: 43-48).

Ifølge en international undersøgelse betyder forhold 

relateret til ens lokalområde mere for tilliden til 

politiet end individuelle faktorer som køn, alder og 

etnicitet, og tilliden til politiet er fx typisk lavere i 

områder, hvor beboerne oplever meget uorden og 

utryghed (Jackson mfl. 2013: 112). En tidligere 

dansk undersøgelse har samtidig vist, at borgernes 

generelle tilfredshed med politiets arbejde i lokalom-

rådet var den faktor, som viste størst sammenhæng 

med borgernes tillid til politiet (Balvig mfl. 2011: 13). 

Herudover kan det enkelte møde mellem borger og 

politi have betydning for tilliden til politiet. Her peger 

forskningen ikke overraskende på, at det især er 

situationer, hvor borgerne har en negativ oplevelse i 

mødet med politiet, der kan skade tilliden til politiet, 

mens positive møder med politiet ikke har lige så stor 
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effekt på tilliden (Jackson mfl. 2011: 4; Skogan 2006; 

Bradford mfl. 2009; Jackson mfl. 2013: 120).16 

Fremtidig udvikling

Mange faktorer og samfundstendenser har betydning 

for borgernes grundlæggende tryghed, og sammen-

hængen mellem samfundsudviklingen og oplevelsen 

af tryghed er derfor kompleks og svær at forudsige. 

Den seneste udvikling har peget i retning af en stabi-

lisering i niveauet for den grundlæggende utryghed, 

mens TrygFondens undersøgelser peger i retning af, 

at frygten for at blive udsat for visse kriminalitetsfor-

mer er steget de seneste år. Flere terroraktioner både 

her i landet og i resten af Europa det sidste par år har 

bidraget til en øget terrorfrygt i befolkningen (TrygFon-

den 2016: 3), og vi må antage, at det kan påvirke den 

grundlæggende tryghed, hvis terrortruslen øges eller 

ændrer karakter i fremtiden.

Politiet registrerede 

3.287 anmeldelser 

om straffelovsover-

trædelser i de 25 

særligt udsatte bolig-

områder i 2016

Det er endnu uklart, hvordan det ændrede kriminali-

tetsbillede karakteriseret ved en vækst i nye krimina-

litetsformer som it-relateret kriminalitet og økonomisk 

kriminalitet fremadrettet vil påvirke den grundlæggen-

de tryghed. Men vi anser det for sandsynligt, at visse 

former for it-relateret kriminalitet, såsom identitets-

tyveri og hacking af private oplysninger, kan have 

en både krænkende og utryghedsskabende effekt. 

Ligeledes kan nye tendenser på internettet som 

udbredelsen af falske nyheder omkring kriminelle 

gerninger, optøjer eller lignende potentielt bidrage til 

utryghed i dele af befolkningen. Set i sammenhæng 

med at en væsentlig del af borgerne bekymrer sig 

for at blive udsat for it-relateret kriminalitet (Rambøll 

2016a: 21), forventer politiet derfor, at utryghed i rela-

tion til borgernes færden på internettet vil fylde mere 

i det samlede utryghedsbillede i fremtiden. Omvendt 

peger flere af de følgende afsnit i kriminalitetsana-

lysen på et fald i andre kriminalitetsformer, som 

virker utryghedsskabende for borgerne (fx indbrud 

og hærværk), og det forventer vi vil påvirke den grund-

læggende tryghed i en mere positiv retning.

Endelig vurderer politiet, at borgernes tryghed vil 

være influeret af befolkningens syn på og oplevelse 

af politiets arbejde. Her vil især politiets muligheder 

for og evne til at opretholde et fortsat højt tillidsniveau 

i befolkningen være afgørende, ligesom det også 

vil have betydning, at borgerne oplever politiet som 

synligt og tilgængeligt.

3.1.4 SÆRLIGT UDSATTE BOLIGOMRÅDER

I 2017 har dansk politi på baggrund af lokale analyser 

og trusselsvurderinger identificeret 25 særligt udsatte 

boligområder fordelt over ni af landets tolv politi-

kredse.17 Antallet af særligt udsatte boligområder 

er det samme som i 2016. To nye boligområder er 

identificeret i 2017, mens to andre boligområder ikke 

længere kategoriseres som særligt udsatte af politiet. 

Det er politikredsene, der udpeger de særligt udsatte 

boligområder på baggrund af beregninger af krimina-

liteten i det enkelte område og kvalitative analyser af 

områdernes karakter og problematikker, fx i forhold 

til tilstedeværelsen af rocker- og bandegrupperinger i 

boligområdet.

Politiet registrerede i 2016 i alt 3.287 anmeldelser 

om straffelovsovertrædelser i de særligt udsatte 

boligområder. Heraf var næsten hver fjerde anmel-

delse relateret til tyveriområdet (763 anmeldelser), 

mens hærværk, indbrud, bedrageri, brugstyveri af 

køretøj og vold også var blandt de fremtrædende 

anmeldelseskategorier. Politiets Tryghedsindeks 

2016 viser, at andelen af borgere, der har været udsat 

for kriminalitet i deres nabolag, er signifikant højere i 

de særligt udsatte boligområder end landsgennem-

snittet, når det kommer til trusler (5,1 % i de særligt 

udsatte boligområder mod 1,5 % på landsplan), vold 

(2,7 % i de særligt udsatte boligområder mod 0,5 % 

på landsplan) og tyveri (13 % i de særligt udsatte 

boligområder mod 7,4 % på landsplan). I forhold til 

utryghedsskabende adfærd som hensynsløs kørsel 

med knallert, bil, cykel eller lignende viser målingen 

også en signifikant højere udsathed blandt borgerne 

i de særligt udsatte boligområder (62,5 % i særligt 

udsatte boligområder mod 39,7 % på landsplan) 

(Rigspolitiet 2016a).

Det er vanskeligt at estimere mørketallet i de særligt 

udsatte boligområder. De tilgængelige undersøgelser 

giver et blandet billede af, hvor mange borgere i 

områderne der undlader at anmelde den krimina-

litet, de udsættes for eller oplever, til politiet.18 Én 

undersøgelse har tidligere fundet en signifikant lavere 

anmeldelsestilbøjelighed blandt borgere i særligt ud-

satte boligområder (Avlund, Kjeldsen & Darsø 2013: 

9). Politiets Tryghedsindeks 2016 indikerer imidlertid, 

at det ikke er inden for alle kriminalitetskategorier, 

at mørketallet er større i disse boligområder end i 

resten af landet. Anmeldelsestilbøjeligheden for vold, 

forsøg på vold og trusler adskiller sig ikke signifikant 

fra hverken andre byområder eller resten af landet.

16. Her fokuseres særligt på de faktorer med betydning for tilliden til politiet, der relaterer sig direkte til kriminalitet og/eller politiets virksomhed. En 
række øvrige individuelle og samfundsmæssige faktorer, hvoraf mange af dem ikke vil være relaterede til kriminalitet eller politiets arbejde, vil også i 
forskellig grad have betydning for tilliden til politiet.
17. Transport-, Bygnings- og Boligministeriet udarbejder også en årlig liste over såkaldte ghettoområder på baggrund af fem kriterier vedrørende 
de almene boligområders beboersammensætning. 1. december 2016 opfyldte 25 almene boligområder i Danmark disse kriterier (Transport-, 
Bygnings- og Boligministeriet 2016), hvoraf 16 også optræder på politiets liste over særligt udsatte boligområder.
18. Èn af forklaringerne herpå er givetvis forskelle i undersøgelsesdesign – herunder differentierende spørgsmålsformuleringer. Eksempelvis spør-
ger vi i politiets Tryghedsindeks ind til udsathed og anmeldelse af kriminalitet i respondenternes nabolag, mens der i andre undersøgelser (fx Avlund, 
Kjeldsen & Darsø 2013) spørges ind til udsathed og anmeldelse af kriminalitet i det hele taget.
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Omvendt er anmeldelsestilbøjeligheden for indbrud 

signifikant lavere i de særligt udsatte boligområder 

(Rigspolitiet 2016a; Kjeldsen & Avlund 2016a: 7). 

Én hypotese vedrørende disse forskelle i anmeldel-

sestilbøjelighed er, at færre beboere i de udsatte 

boligområder har forsikret deres ejendele og dermed 

har mindre motivation til at anmelde hændelsen til 

politiet (Avlund, Kjeldsen & Darsø 2013: 20).

Hovedparten af de særligt udsatte boligområder, som 

politiet udpeger, er karakteriseret ved et signifikant 

lavere grundlæggende tryghedsniveau end i resten 

af landet (Rigspolitiet 2016a: 6-7; Avlund mfl. 2013; 

Dehlholm & Jensen 2015). Ifølge Politiets Trygheds-

indeks var det i 2016 16,5 % af borgerne med bopæl 

i landets særligt udsatte boligområder, der følte sig 

utrygge i deres nabolag, mens der til sammenligning 

var 6,4 % utrygge borgere på landsplan. De seneste 

år er der dog sket en positiv udvikling i de særligt 

udsatte boligområder i form af et signifikant fald 

i andelen af borgere, der føler sig utrygge i deres 

nabolag fra 18,8 % i 2014 til 16,5 % i 2016 (Rigspo-

litiet 2016a).

De særligt udsatte boligområder beskrives ofte under 

ét, men det er vigtigt at være opmærksom på, at der 

er væsentlige forskelle på de enkelte områder, både 

hvad angår deres kriminalitetsbillede og tryghedsni-

veau. For de særligt udsatte boligområder for 2016 

varierer andelen af utrygge borgere eksempelvis 

mellem 9,9 % og 30,6 %. Ligeledes fordeler antallet 

af anmeldelser per 100 indbyggere sig mellem 2,0 og 

6,6 på tværs af områderne. En tidligere undersøgelse 

har ligeledes vist, at andelen af borgere i særligt ud-

satte boligområder, der oplevede problemer omkring 

personlig sikkerhed (fx vold, trusler, ballade på gaden, 

salg af hash/anden narkotika), varierede mellem 

19 % og 55 %, og at niveauet af nabolagsproblemer 

for flere af disse områder ikke adskilte sig signifikant 

fra problemniveauet i andre byområder (Kjeldsen & 

Avlund 2016a: 20).

Særlige udfordringer

En af forklaringerne på det lavere tryghedsniveau i 

de særligt udsatte boligområder er, at de, som det 

fremgår, generelt er mere belastede af kriminalitet og 

normbrydende adfærd (Kjeldsen & Avlund 2016a). 

Når der er særlige kriminalitets- og utryghedsproble-

matikker i områderne, så skyldes det blandt andet 

områdernes beboersammensætning og en hyppig 

beboerudskiftning, som kan fremme social desorga-

nisation – fx i form af svækket naboskab – og hæm-

me den sociale kontrol i områderne (Avlund, Kjeldsen 

& Darsø 2013; Foldgast, Rhod & Madsen 2015: 9). 

Eksempelvis viser en nyere dansk undersøgelse, at 

en høj grad af social udsathed (blandt andet i form 

af fattigdom, arbejdsløshed og uddannelsesniveau) 

har en negativ effekt på borgernes tryghed (Scherg 

2016: 309). Omvendt kan et stærkt lokalsamfund 

karakteriseret ved en høj grad af social kapital være 

blandt de faktorer, der medvirker til tryggere boligom-

råder (Kjeldsen & Avlund 2016b: 7). En del forskning 

peger også på, at byplanmæssige og arkitektoniske 

faktorer spiller en rolle for både kriminalitetsraten 

og utrygheden i områderne (Grönlund 2008; Scherg 

2013). I nogle særligt udsatte boligområder har 

politiet herudover konstateret tilstedeværelsen af 

bandegrupperinger, og det tilfører yderligere særlige 

kriminalitets- og utryghedsproblematikker i de pågæl-

dende områder.

Trygheden i de 

særligt udsatte 

boligområder er 

lavere end i resten af 

landet

Fremtidig udvikling

Kriminalitets- og tryghedsbilledet i de særligt udsatte 

boligområder vil i høj grad afhænge af koncentratio-

nen af ressourcesvage beboere i danske byområder 

i fremtiden. Udviklingstendenserne peger i retning af 

en øget urbanisering (jævnfør kapitel 2) som i sam-

spil med en stigende efterspørgsel på og et faldende 

udbud af mindre og centralt beliggende lavprisboliger 

i storbyerne kan bidrage til sådanne koncentrationer 

(Rådet for Socialt Udsatte 2015: 32). Samtidig viser 

en dansk undersøgelse af den historiske udvikling 

på området, at selektive flyttemønstre, hvor de mere 

ressourcestærke flytter ud af de udsatte boligområ-

der, er med til at fastholde andelen af ressourcesvage 

borgere i områderne gennem en længere årrække 

(Wetherall, Boje-Kovacs & Egsgaard-Pedersen 

2016: 10).19 Politiet vurderer derfor, at flere af de 

underliggende faktorer, der ligger til grund for udfor-

dringerne i de særligt udsatte boligområder, fortsat 

vil være til stede i den umiddelbare fremtid. Politiet 

forventer dog, at disse udfordringer også i fremtiden 

vil variere betydeligt fra område til område, både når 

det kommer til deres omfang og karakter.

Politiet vurderer herudover, at den fremtidige 

udvikling for de særligt udsatte boligområder i høj 

grad vil være afhængig af den øvrige sociale indsats 

i områderne. I flere af landets udsatte boligområder 

gennemføres i øjeblikket omfattende social- og bolig-

politiske tiltag, herunder fysiske forbedringer, der skal 

bidrage til velfungerende by- og boligområder.

 

19. Undersøgelsen omhandler de boligområder, som i 2014 fremgik af Transport-, Bygnings- og Boligministeriet (dengang Ministeriet for By, Bolig 
og Landdistrikter) årlige liste over særligt udsatte boligområder.
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3.2 DRAB, VOLD, 
TRUSLER, STALKING OG 
HADFORBRYDELSER

Fra 2015 til 2016 er antallet af voldsanmeldelser steget i Danmark for både simpel vold 

og grov vold. Herudover er antallet af arbejdsrelaterede voldsanmeldelser også steget. An-

tallet af registrerede hadforbrydelser er ligeledes steget fra 2015 til 2016. Politiet forven-

ter, blandt andet på grund af den øgede brug af internet og sociale medier, at antallet af 

anmeldelser om trusler, hadforbrydelser og stalking vil stige i de kommende år.

3.2.1 SKADESANALYSE
 

Drab

Der er grund til at antage, at der kun er et meget lille 

mørketal for drab i Danmark. Anmeldelsestallene i 

Tabel 1 vil derfor nærmere overestimere det reelle 

antal drab, idet der vil være tilfælde, hvor politiet op-

retter en drabssag, hvor dødsårsagen senere viser sig 

at være en anden. Justitsministeriets Forskningskon-

tor har fx i en analyse af drab i Danmark frasorteret 

de drabsanmeldelser fra 2009-2011, hvor det senere 

har vist sig, at der ikke var tale om drab, og får 42 

manddrab i 2009, 38 i 2010 og 44 i 2011 (Justitsmi-

nisteriets Forskningskontor 2014b: 6).

Antallet af drabs- 

anmeldelser lå i 

2016 på 49

Som det fremgår af Tabel 1, er antallet af drabsan-

meldelser stabilt i perioden med 49 drab i gennem-

snit per år. Sammenlignet med andre lande er der 

få drab om året i Danmark. I 2009 var der 0,9 drab 

per 100.000 indbyggere, og i Nordeuropa er det kun 

Island og Norge, der har en lavere rate end Danmark 

(UNODC 2011).

Antallet af anmeldelser for forsøg på manddrab har i 

gennemsnit i perioden ligget på 167 per år. Antallet af 

anmeldelser for forsøg på manddrab lå i både 2009 

og 2016 signifikant over periodens gennemsnit. Det 

højere antal drabsforsøg i 2016 skal ses i sammen-

hæng med et højt antal af voldelige konflikthændelser 

i rocker- og bandemiljøet samme år (se afsnit 6.4 om 

rocker- og banderelateret kriminalitet).

Ud over de selvsagt store individuelle omkostninger 

for offeret er drab også forbundet med store omkost-

ninger for de pårørende. Derudover har drab og forsøg 

på manddrab betydelige sociale omkostninger, idet 

de bevirker, at bekymringen for vold i det øvrige sam-

fund stiger (Bislev & Bisp Hansen 2013: 42). Vi ved 

ikke, hvor store økonomiske omkostninger, der er for 

drab i en dansk sammenhæng, men en britisk under-

søgelse peger på, at drab er den form for kriminalitet, 

TABEL 1 Anmeldelser for manddrab og forsøg på manddrab i perioden fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Forsøg på manddrab 208 157 152 144 177 149 149
201*

(196)

Manddrab 56 49 50 41 43 59 46 49

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (i parentes). 
Se beregningsmetoden i metoderapporten.
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der i enhedsomkostninger har de største økonomiske 

omkostninger for samfundet (Home Office 2005: 7).

TABEL 2 Anmeldelser for vold på årsbasis, opgjort i hovedtyper i perioden fra 
2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Simpel vold 9.155 9.000 8.962 8.142 7.978 7.985 8.259
9.681*

(9.460)

Grov vold 1.613 1.747 1.715 1.667 1.499 1.526 1.480
1.746*

(1.688)

I alt 10.768 10.747 10.677 9.809 9.475 9.509 9.712
11.427*

(11.148)

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (i parentes). 
Se beregningsmetoden i metoderapporten.

Vold

Ser vi indledningsvist på udviklingen inden for simpel 

vold og grov vold, er anmeldelsestallet i begge 

kategorier steget fra 2015 til 2016. For simpel vold 

er anmeldelsestallet steget med 17,2 % og for grov 

vold med 18 % (baseret på estimat for 2016). Begge 

stigninger er signifikante. Antallet af anmeldelser for 

simpel vold er det højeste og for grov vold det andet 

højeste i hele perioden 2009 til 2016.

Den seneste offerundersøgelse fra Justitsministeriet 

viser, at andelen af befolkningen, der har været udsat 

for vold, har ligget stabilt på 1,3-1,6 % i perioden 

2009-2015. I 2014 og 2015 lå andelen af befolknin-

gen, der har været udsat for vold, på 1,3 %, hvilket 

er det lavest målte, siden en sådan måling blev 

foretaget for første gang i 1987 (Pedersen mfl. 2016: 

48). Da den seneste offerundersøgelse bygger på tal 

fra 2015, er det endnu uvist, om den selvrapporte-

rede vold også vil vise en stigning for 2016. Justits-

ministeriets Forskningskontor løfter dog i en analyse 

fra foråret 2017 sløret for nogle af de foreløbige 

resultater fra den kommende offerundersøgelse med 

resultater fra 2016: Offerundersøgelsen for 2016 

peger foreløbigt på, at der i forhold til årene 2014 og 

2015 har været en vækst i andelen af adspurgte, som 

angiver, at de har været udsat for vold. Derudover 

tyder de foreløbige resultater på, at anmeldelsestilbø-

jeligheden var noget højere i 2016 end i de foregåen-

de år (Kyvsgaard 2017: 6).

Det er sandsynligt, at der er flere forskellige årsager 

til stigningerne i den simple og den grove vold. Som 

vi senere vil komme ind på, ser vi tegn på, at en 

del af stigningen kan tilskrives ændringer i politi-

ets registreringspraksis samt i kommunernes og 

ikke-offentlige arbejdspladsers anmeldelsespraksis. 

Justitsministeriets Forskningskontor har i en analyse 

sammenlignet anmeldelser for simpel vold, grov vold 

og trusler på livet fra henholdsvis andet kvartal 2015 

med henholdsvis andet kvartal 2016. I analysen 

konkluderer Forskningskontoret, at der er tegn på, at 

den vækst, der mellem disse to kvartaler har været 

inden for blandt andet voldskategorierne simpel og 

grov vold i en ikke ubetydelig grad, kan bero på en 

øget anmeldelsestilbøjelighed for så vidt angår vold 

(og trusler), som har fundet sted på arbejdspladsen 

samt vold (og trusler) mod børn (Kyvsgaard 2017: 

8). Det vil kræve yderligere analyser over længere tid 

at belyse, om stigningerne er udtryk for en tendens 

eller et udsving. Da sagskategorierne simpel vold og 

grov vold er meget brede, er der samtidig også behov 

for mere viden om, hvorvidt det er særlige typer af 

vold (fx samlivs- eller nattelivsrelateret), som driver 

udviklingen.

Vi kommer senere ind på udviklingen inden for vold 

og trusler mod personer i offentlig tjeneste. Men 

ovennævnte analyse fra Forskningskontoret viser, 

at der tegn på, at en ændring i Erstatningsnævnets 

praksis også har haft en betydning for anmel-

delsestilbøjeligheden i forhold til vold og trusler 

mod personale på ikke-offentlige arbejdspladser 

(Kyvsgaard 2017: 5). Det er dog værd at holde sig 

for øje, at undersøgelsesperioden i Forskningskon-

torets analyse er begrænset til andet kvartal i årene 

2015-2016.

Ifølge offerundersøgelsen bliver den største andel af 

voldsofrene udsat for vold på et offentligt sted, men 

også vold i private hjem og vold på arbejde/uddan-

nelse tegner sig for en stor del af den samlede vold 

(Pedersen mfl. 2016: 144). At volden er fordelt over 

vidt forskellige gerningssteder, er med til at underbyg-

ge vigtigheden af yderligere analyser på området for 

at kunne belyse, hvad der karakteriserer og driver den 

aktuelle stigning.

Anmeldelsestallet 

for både simpel og 

grov vold er steget 

fra 2015 til 2016
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TABEL 3 Gerningsstedet for den senest 
oplevede voldsperiode som rapporteret i 
forbindelse med seneste offerundersøgelse.

Gerningssted 2015

Offentligt sted20 48 %

Arbejdsplads/uddannelsessted 18 %

Privat bolig 17 %

Værtshus, bodega, mv. 10 %

Andet sted 8 %

Kilde: Pedersen mfl. 2016: 144.

Offerundersøgelsen viser et forholdsvis stabilt 

niveau for anmeldelsestilbøjeligheden for vold fra 

1995 til 2015. I 2015 lå anmeldelsestilbøjeligheden 

for vold, der havde medført skader, på 50 %, mens 

anmeldelsestilbøjeligheden for vold, der ikke havde 

medført skader, lå på 30 % (Pedersen mfl. 2016: 

66). Foreløbigt tyder resultater fra den kommende 

offerundersøgelse for 2016 på, at der er en øget 

anmeldelsestilbøjelighed primært for mindre alvorlige 

former for vold (Kyvsgaard 2017: 7).

Der er altså et væsentligt antal voldssager, som ikke 

bliver anmeldt til politiet. Antallet af skadestuehen-

vendelser relateret til vold faldt i 2015 for femte år i 

træk (Rambøll 2016b: 8). Det er endnu uvist, om og 

hvordan stigningen i voldsanmeldelser fra 2015 til 

2016 vil påvirke antallet af voldsrelaterede skade-

stuehenvendelser i 2016.

Kort 5 viser den geografiske fordeling af antallet af 

anmeldelser om simpel og grov vold i 2016. Der 

er en tendens til, at der er flest voldsanmeldelser 

per 10.000 borgere i de sydlige kommuner21 samt 

i hovedstadsområdet22. Kort 6 og kort 7 viser, hvor 

antallet af anmeldelser om henholdsvis grov vold og 

simpel vold er steget mest fra 2015 til 2016.

En mulig forklaring på stigningen i antallet af 

voldsanmeldelser er, at der er sket en ændring i 

politiets registreringspraksis, idet politiet sjældnere 

opretter undersøgelsessager (Kyvsgaard 2017: 2), 

Kort 5 Anmeldelser om simpel vold og grov vold per 10.000 indbyggere per kommune i 2016.
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20. Typisk gader, transportmidler, parker, pladser mv.
21. Esbjerg, Tønder, Aabenraa, Sønderborg, Lolland, Guldborgssund, Vordingborg, Nyborg, Samsø, Slagelse.
22. København, Ishøj.
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Kort 6 Udviklingen i antallet af anmeldelser om grov vold fra 2015 til 2016.
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Kort 7 Udviklingen i antallet af anmeldelser om simpel vold fra 2015 til 2016.
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og et øget fokus på kommunernes indberetningspligt 

i relation til børnesager (Kyvsgaard 2017: 5, 7). 

Tidligere oprettede politiet indberetninger fra skoler 

og kommuner som undersøgelsessager, indtil barnet 

var videoafhørt, og først derefter afgjorde politiet, om 

sagen skulle oprettes under et straffesagsjournal-

nummer (et såkaldt skarpt nummer) og dermed som 

en anmeldelse.23 Det blev ændret i foråret 2016, så 

indberetninger nu bliver oprettet som anmeldelser 

fra starten, hvilket derfor vil flytte anmeldelserne fra 

undersøgelsessager til voldsanmeldelser på skarpe 

numre.

Antallet af anmeldte 

trusler er steget med 

27 % fra 2015 til 

2016

Vi kender ikke årsagen til, at der i nogle kommuner 

er flere voldsanmeldelser per 10.000 borgere end i 

andre kommuner, og hvorfor antallet af voldsanmel-

delser er steget mere i nogle kommuner end i andre. 

Men der optræder nogle mønstre, i forhold til hvem 

der figurerer som anmelder og forurettet. Syd- og 

Sønderjyllands Politi beretter om en signifikant 

stigning i voldsanmeldelser, hvor skoler og kommuner 

står registreret som anmelder, og hvor forurettede er 

i aldersgruppen 0-14 år.24 Sydsjællands- og Lol-

land-Falsters Politi har ligeledes oplevet en stigning 

i antallet af ofre under 15 år. I mere end halvdelen 

af disse anmeldelser var det i 2016 en kommune, 

der var anmelder. I analysen af væksten i volds- og 

trusselsanmeldelser mellem andet kvartal 2015 

og andet kvartal 2016 finder Justitsministeriets 

Forskningskontor, at en meget væsentlig andel af 

voldshændelserne er foregået i gerningspersonens 

eller offerets bolig i de politikredse, hvor væksten i 

antal anmeldelser har været særlig stor. Det drejer 

sig særligt om Sydsjællands- og Lolland-Falsters 

Politi og om Syd- og Sønderjyllands Politi (Kyvsgaard 

2017: 3-4).

Trusler

Der har været en signifikant stigning på 27 % fra 

2015 til 2016 i antallet af anmeldte trusler (baseret 

på estimat for 2016). Antallet af anmeldte trusler har 

i perioden 2009-2015 været relativt stabilt, dog med 

udsving. Anmeldelsestallet steg fra 2009 til 2010, 

men var herefter faldende frem til 2013. Antallet af 

anmeldte trusler steg i 2014 og igen i 2015, men den 

største stigning i perioden har fundet sted fra 2015 

til 2016.

Som nævnt ovenfor vurderer Justitsministeriets 

Forskningskontor, at en del af væksten i antallet af 

anmeldelser om trusler på livet, skal ses i lyset af 

en praksisændring i Erstatningsnævnet med heraf 

følgende øget anmeldelsestilbøjelighed ved trusler 

på jobbet.

Som det fremgår senere af afsnit 6.2 om it-relateret 

kriminalitet, er antallet af anmeldelser omhandlende 

trusler online steget signifikant i undersøgelsesperi-

oden 2009-2016. Derfor er det også sandsynligt, at 

denne stigning har påvirket det samlede antal trusler.

Der har flere gange i løbet af 2016 været et medie-

mæssigt fokus på trusler på de sociale medier, som 

FIGUR 6 Anmeldelser af trusler i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (3.517). Se 
beregningsmetoden i metoderapporten.

23. Politiet anvender et undersøgelsesjournalnummer, hvis der på det foreliggende grundlag er tvivl om gerningsindholdet i en given sag. Hvis en 
indledende efterforskning fastslår, at der ikke længere er tvivl om gerningsindholdet, skal undersøgelsen straks registreres med et straffesagsjour-
nalnummer. Det vil sige, at undersøgelsesjournalnummeret konverteres til et skarpt journalnummer, og undersøgelsesjournalnummeret lægges ind 
under det skarpe journalnummer. Hvis der er mistanke om, at et strafbart forhold er begået, og der ikke er tvivl om gerningsindholdet, skal forholdet 
indledningsvist registreres med et straffesagsjournalnummer, dvs. et såkaldt skarpt journalnummer, og dermed figurerer forholdet med det samme i 
anmeldelsesstatistikken.
24. Indberetningerne kommer især fra Esbjerg, Sønderborg og Tønder kommune. Både Esbjerg og Tønder Kommune haft nogle alvorlige sager om 
overgreb på børn, hvorfor disse kommuner kan tænkes at have ekstra stort fokus på at indberette til politiet.
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kan have påvirket anmeldelsestilbøjeligheden ved 

trusler på sociale medier og dermed hævet anmeldel-

sestallet. Men samtidig er mere af det sociale liv som 

nævnt i kapitel 2 flyttet til de sociale medier, og vi 

anser det derfor for sandsynligt, at dette også vil føre 

til en stigning i de negative kommunikationsformer, 

herunder trusler.

Vold og trusler i nære relationer

I en stikprøveundersøgelse af blandt andet sager 

vedrørende vold og trusler har politiet undersøgt 

relationen mellem ofre og gerningspersoner. Stik-

prøven viser, at knap 20 % af sagerne om grov vold, 

godt 23 % af sagerne om simpel vold og godt 26 % 

af sagerne om trusler, der blev anmeldt i perioden 

fra og med december 2015 til og med november 

2016, foregik blandt personer med en nær relation 

til hinanden (POLSAS, stikprøvedata vedrørende 

relation 2017). Statistisk usikkerhed m.m. fremgår af 

metoderapporten). Figur 7 viser en præciseret opde-

ling af relationen mellem gerningspersonen og offeret 

i de sager om simpel vold, grov vold og trusler, der er 

foregået i nære relationer. Det er værd at bemærke, 

at anmeldelsestilbøjeligheden kan variere mellem de 

forskellige relationskategorier, således at mørketallet 

er større ved nogle kategorier end ved andre.

Som Figur 7 viser, har relationen mellem gernings-

person og offer i størstedelen af tilfældene været 

enten en tidligere eller nuværende kæreste, partner 

eller samlever. Det er dog værd at bemærke, at i godt 

26 % af sagerne om simpel vold og godt 35 % af 

sagerne om grov vold har gerningspersonen været 

en forælder og den forurettede et barn. Da resulta-

terne stammer fra en stikprøveundersøgelse, der 

udelukkende beskæftiger sig med sager fra 2016, er 

det ikke muligt at sige noget om, hvorvidt der i forhold 

til tidligere år har været en udvikling i andelen af 

anmeldte volds- og trusselssager, der foregår i nære 

relationer. En nærmere gennemgang af kønsfordeling 

og aldersfordeling vil blive præsenteret i trussels- og 

sårbarhedsanalysen.

I vores stikprøve er gerningsstedet et privat sted i 

hovedparten af de voldssager, der er foregået i nære 

relationer.25 For trusler er det primære gerningssted 

telefonen (godt 36 %) efterfulgt af et privat sted (godt 

32 %).

20 % af sagerne om 

grov vold foregår i 

nære relationer

Vold og trusler i nære relationer er ofte forbundet med 

et stort mørketal, og det er derfor vanskeligt at belyse 

det samlede billede ud fra anmeldelsestal alene 

(Bilstrup mfl. 2016: 353). Den seneste offerunder-

søgelse fra Justitsministeriet peger på, at 6 % af 

alle voldsofre har været udsat for partnervold. Da 

omkring 1,3 % af den danske befolkning i 2015 blev 

udsat for vold, vil det sige, at 0,1 % af den danske 

befolkning, og dermed cirka 3.800 personer, årligt 

udsættes for partnervold. Offerundersøgelsen finder 

ikke nogen udvikling i andelen af befolkningen, der 

har været udsat for partnervold, i perioden 2005 til 

2015 (Pedersen mfl. 2016: 48, 71-72). Der er ikke 

signifikant forskel i anmeldelsestilbøjeligheden hos 

ofre for partnervold og ofre for øvrig vold (Pedersen 

mfl. 2016: 77).

Arbejdsrelateret vold og trusler

Antallet af anmeldelser om arbejdsrelateret vold 

mod offentligt ansatte er steget fra 2015 til 2016. 

FIGUR 7 Relation mellem gerningsperson og offer i sager omhandlende simpel vold, grov vold 
og trusler, der er foregået i en nær relation i perioden fra og med december 2015 til og med 
november 2016.
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Kilde: POLSAS, stikprøvedata vedrørende relationer (2017). Statistisk usikkerhed m.m. fremgår af metoderapporten.

25. I 81 % af tilfældene for grov vold og 76 % af tilfældene for simpel vold er gerningsstedet et privat sted. De øvrige gerningssteder, der er opgjort 
i forhold til vold, er offentligt sted og ukendt. 
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Politiet vurderer, at stigningen primært skyldes øget 

anmeldelsestilbøjelighed.

FIGUR 8 Anmeldelser af vold, trusler og fornærmelig tiltale mod nogen i offentlig tjeneste i 
perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016 baseret på registreret antal 1. januar 2017 (4.288). Se 
beregningsmetoden i metoderapporten.

Der var 70 % flere 

anmeldelser for vold, 

trusler og fornærme-

lig tiltale mod nogen 

i offentlig tjeneste i 

2016 sammenlignet 

med 2015

Der blev i 2016 registreret 4.467 anmeldelser 

omhandlende vold, trusler og fornærmelig tiltale 

mod nogen i offentlig tjeneste, hvilket er det højeste 

antal anmeldelser i perioden 2009-2016. Antallet 

af anmeldelser om vold, trusler eller fornærmelig 

tiltale mod nogen i offentlig tjeneste er i 2016 steget 

signifikant med 70 % i forhold til 2015 (baseret på 

estimat for 2016).

Et øget offentligt 

fokus samt ændrin-

ger i praksis og 

registrering forklarer 

en stor del af stignin-

gen i anmeldelser

Fra 2015 til 2016 er der ligeledes sket en signifikant 

stigning i antallet af anmeldelser om vold, trusler 

eller fornærmelig tiltalte mod polititjenestemænd på 

godt 10 %. Kriminalforsorgen har fra 2015 til 2016 

registreret en stigning på 55 % i antallet af ansatte, 

der har været udsat for vold, trusler, hærværk eller 

både trusler og vold (Kriminalforsorgens Personale-

system, per 7. marts 2017).26 Således var der i 2015 

538 personer, der havde været udsat for vold, trusler, 

hærværk eller både trusler og vold, mens der i 2016 

var tale om 835 personer. I forbindelse med denne 

stigning er det dog væsentligt at tage i betragtning, 

at der i midten af 2016 i Kriminalforsorgen blev 

indført et nyt registreringssystem såvel som nye 

retningslinjer for registrering af vold, trusler m.m. mod 

medarbejdere. Dette betyder, at det både er blevet 

nemmere at registrere, og at det nu er et krav, at alle 

tilfælde af vold, trusler og hærværk skal registreres, 

hvor dette før ikke var et krav, men en konkret vurde-

ring fra sag til sag. Hvor stor en del af stigningen, der 

skyldes disse ændringer, ved vi ikke.

Den nyeste opgørelse af voldsrelaterede skadestue-

henvendelser, som inddrager data til og med 2015, 

viser en stigning i den arbejdsrelaterede vold. I over 

60 % af skadestuehenvendelserne omhandlende ar-

bejdsrelaterede voldshændelser finder hændelserne 

sted i det offentlige. De tre brancher, der har oplevet 

de største stigninger, er sundhedsvæsnet, sociale 

institutioner samt offentlig administration, forsvar og 

politi (Rambøll 2016b: 40). I forbindelse med at der 

var en mindre stigning i antallet af anmeldelser om 

vold og lignende mod nogen i offentlig tjeneste fra 

2014 til 2015, udarbejdede Danmarks Statistik en 

opgørelse over, hvilke erhverv der på det tidspunkt 

oplevede den største stigning. For personer beskæf-

tiget med undervisning på grundskoleniveau var 

antallet af anmeldelser mere end fordoblet, men den 

største numeriske stigning fandt sted blandt personer 

beskæftiget med social- og sundhedspleje (Dan-

marks Statistik 2016b).

Som nævnt ovenfor vurderer vi, at stigningen i antallet 

af anmeldelser for vold, trusler og fornærmelig tiltale 

mod nogen i offentlig tjeneste primært skyldes øget 

anmeldelsestilbøjelighed. En af forklaringerne på den 

øgede anmeldelsestilbøjelighed er, at der i de senere 

år har været et øget fokus på området fra medier, 

politikere og brancheorganisationer. Dertil kommer, at 

der har været en ændring i Erstatningsnævnets praksis, 

som med stor sandsynlighed har ført til en øget anmel-

delsestilbøjelighed. Det øgede fokus fremgår blandt 

andet af en indskærpelse i arbejdsmiljølovgivningen 

fra februar 2015 (Beskæftigelsesministeriet 2015).27 

Regeringens Respektpakke28 har ligeledes medvirket 

26. Der er tale om i alt 621 episoder, der involverede 835 medarbejdere. 506 af disse sager drejede sig om trusler, 217 drejede sig om både vold 
og trusler, 84 drejede sig om vold og 28 drejede sig om hærværk. Af de 835 medarbejdere oplevede 796 episoden i deres arbejdstid, imens 39 
oplevede episoden i deres fritid. 696 ud af de 835 medarbejdere politianmeldte episoden (Kriminalforsorgens Personalesystem 2017).
27. Denne ændring påbyder samtlige offentlige arbejdspladser at forebygge arbejdsrelateret vold og chikane forøvet mod medarbejdere uden for 
arbejdstiden (Beskæftigelsesministeriet 2015).
28. Regeringens Respektpakke, Respekt for det fælles, blev fremlagt den 4. maj 2016. 



NATIONAL STRATEGISK ANALYSE 2017 45

KRIMINALITET

til et øget fokus på vold, trusler og lignende mod 

offentligt ansatte. Respektpakken har blandt andet 

medført en ændring i straffelovens særlige regel om 

vold og trusler mod personer i offentlig tjeneste, så den 

i dag også omfatter indirekte trusler (Justitsministeriet 

2016a).29 Herudover er praksis i erstatningssager 

som nævnt blevet ændret. Ændringen indebærer, at 

såfremt Erstatningsnævnet skal dispensere fra kravet 

om politianmeldelse inden 72 timer i sager, hvor der 

rejses krav om erstatninger til ofre for arbejdsrelateret 

vold og chikane, så skal der være dokumentation 

for, at der foreligger pædagogiske og/eller behand-

lingsmæssige hensyn til skadevolderen, som taler 

for at undlade en politianmeldelse (Kyvsgaard 2017: 

1). Dette øgede fokus på arbejdsrelateret vold og 

den ændrede erstatningspraksis har sandsynligvis 

ført til en øget anmeldelsestilbøjelighed og dermed 

en stigning i anmeldelsestallet. Der er derfor ikke 

nødvendigvis tale om en reel stigning i antallet af ar-

bejdsrelaterede voldssager, men i stedet en reduktion 

af mørketallet for denne type kriminalitet.

FIGUR 9 Anmeldelser af ulovlige knive og ulovlige skydevåben på årsbasis i perioden fra 
2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016 baseret på registreret antal 1. januar 2017 (ulovlige knive: 
2.601, skydevåben: 896). Se beregningsmetoden i metoderapporten.

Våben

Der har i perioden 2009-2016 været signifikante ud-

sving i antallet af anmeldelser om ulovlige skydevå-

ben og en signifikant stigning på knap 19 % fra 2015 

til 2016.30 Der har også været signifikante udsving i 

antallet af anmeldelser af ulovlige knive. Her har der 

fra 2015 til 2016 været en signifikant stigning på godt 

6 %.31 Det er værd at bemærke, at udviklingen i an-

tallet af anmeldelser om overtrædelse af våbenloven 

i høj grad er udtryk for politiets indsats på området 

og derfor ikke direkte afspejler, om der er flere eller 

færre ulovlige knive i omløb i befolkningen. Knivloven 

blev ændret i 2016. Ændringen, der trådte i kraft 1. 

juli 2016, indebærer dels, at reglerne for brug af knive 

til fornuftige dagligdags gøremål er lempet, dels en 

skærpet kurs mod knive i blandt andet nattelivet og 

kriminelle miljøer.

Offerundersøgelsen viser, at 8 % af dem, der i 2015 

var udsat for vold, samtidig oplyste, at der var blevet 

anvendt våben i forbindelse med episoden. Dette tal 

er signifikant lavere end i årene forinden (Pedersen 

mfl. 2016: 57), men årsagen til dette fald er endnu 

ukendt.

Stalking

Lovgivningen definerer stalking som systematisk og 

vedvarende forfølgelse eller chikane.32 Stalking kan 

dermed dække over forskellige handlinger og strække 

sig over kortere eller længere tid. Stalking er ikke en 

enkelt og isoleret hændelse, men typisk et længeva-

rende forløb med vekslende intensitet (Larsen 2010: 

33; Jørgensen 2013: 14-15).

Det er vanskeligt at sige noget om omfanget og 

udviklingen af stalking på baggrund af politiets data, 

da mange af de handlinger, der udgør stalkingen, ikke 

i sig selv er strafbare. Hvis stalkingen har indebåret 

strafbare forhold, og der er foretaget anmeldelse i sa-

gen, vil disse data dog fremgå andetsteds i analysen, 

29. Loven trådte i kraft den 27. december 2016. 
30. Udregnet på baggrund af et estimat for anmeldelsestallet for 2016 (941), baseret på registreret antal 1. januar 2017 (896). Se beregningsme-
toden i metoderapporten.
31. Ændringen af knivloven medførte blandt andet, at en af politiets gerningskoder udgik, og at en anden trådte i kraft 1. juli 2016. Udregningen 
baserer sig på en sammenlægning af disse to gerningskoder. Resultatet baserer sig på estimat for anmeldelsestallet for 2016 af den udgåede 
gerningskode (1.331), baseret på registreret antal 1. januar 2017 (1.319), og det registrerede antal anmeldelser for den nye gerningskode (1.282) 
per 1. januar 2017. Se beregningsmetoden i metoderapporten.
32. I tilfælde af overtrådt tilhold, opholdsforbud eller bortvisning er stalking en skærpende omstændighed. Lov nr. 112 af 03/02/2012.
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fx under trusler. I 2017 er der indført ny registrerings-

praksis i dansk politi med det formål at skabe et 

bedre overblik over omfanget af stalking.

TABEL 4 Hadforbrydelser i 2015 og 2016 fordelt på motivkategorier.

Motiv Underkategori Antal sager 2015 Antal sager 2016

Racistisk motiveret

Nationalitet/etnicitet 56 66

Race/hudfarve 46 51

Øvrigt racistisk motiveret 2 23

I alt 104 140

Religiøst motiveret

Islam 41 56

Jødedom 13 21

Kristendom 5 6

Øvrige trossamfund og menigheder 1 5

Hinduisme 0 0

Buddhisme 0 0

I alt 60 88

Seksuelt orienteret

Homoseksualitet 26 40

Transvestisme 5 4

Seksualitet i øvrigt 0 1

I alt 31 45

Ikke muligt at specificere motiv I alt 3 1

Alle motivkategorier 198 274

Kilde: POLSAS, datasæt hadforbrydelser 2015 og 2016.

Ifølge en undersøgelse foretaget af Justitsministeriet 

har 9 % af den danske befolkning i alderen 18-74 

år oplevet at være udsat for stalking. Knap hver 

femte stalkingramte har anmeldt forholdet til politiet 

(Jørgensen 2013: 7, 22).33 I knap 90 % af tilfælde-

ne indebærer stalkingen uønskede telefonopkald 

eller sms’er, og herudover indebærer 25-33 % af 

stalkingforløbene chikane på internettet eller uønske-

de e-mails og breve. Der indgår vold og trusler i 13 % 

af stalkingforløbene (Jørgensen 2013: 14-15). Som 

nævnt i kapitel 2 stiger befolkningens anvendelse af 

internettet og sociale medier. Denne øgede anven-

delse vil også kunne øge andelen af stalkingtilfælde, 

som helt eller delvist foregår online.

33. Justitsministeriets undersøgelse bygger på en forholdsvis bred definition af stalking. Det overordnede spørgsmål i det spørgeskema, som un-
dersøgelsen bygger på, er: ”Det hænder, at mennesker systematisk og vedvarende bliver forfulgt eller chikaneret af uønskede henvendelser. Det er 
det, der kaldes stalking. Det kan være nogen man kender eller fremmede, der gør det. Har du nogensinde været udsat for stalking, fx at én person 
blev ved med at ringe til dig, sendte dig sms’er eller kontaktede dig på anden måde, som du syntes var belastende?”.



NATIONAL STRATEGISK ANALYSE 2017 47

KRIMINALITET

Hadforbrydelser

Politiets arbejde med hadforbrydelser baserer sig på 

en strafferetlig afgrænsning af hadforbrydelsesbe-

grebet: En hadforbrydelse er et strafbart forhold, der 

har baggrund i offerets race, hudfarve, nationale eller 

etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering. 

En hadforbrydelse består derfor af to elementer: 

en kriminel handling og det forhold, at der ligger et 

diskriminerende udvælgelseselement (et såkaldt 

hadmotiv) til grund for den kriminelle handling. 

Hadforbrydelser kommer ofte til udtryk i form af 

trusler, vold eller hærværk, men der kan også være 

et hadmotiv til andre former for strafbare forhold 

(Rigspolitiet 2016b: 4).34

I 2015 blev der registreret 198 hadforbrydelser, mens 

der i 2016 blev registreret 274. Antallet af registre-

rede hadforbrydelser er dermed steget signifikant 

med 38,4 % fra 2015 til 2016.35 Politiets monite-

ringsordning og den tilhørende registreringsmetode 

er dog stadig forholdsvis ny. Derfor er stigningen ikke 

nødvendigvis et udtryk for en reel stigning i antallet af 

hadforbrydelser, men snarere at politiet har ændret 

sin registreringspraksis.

Der er i 2016 fortsat registreret en overvægt af 

racistisk motiverede sager. Den næststørste kategori 

er religiøst motiverede sager, og den mindste kategori 

er dermed seksuelt orienterede sager. Den største 

procentvise stigning (en stigning på 46,7 %) ser vi dog 

i motivkategorien religiøst motiverede hadforbrydelser, 

mens vi ser den største numeriske stigning (en stig-

ning på 36 sager) i motivkategorien racistisk motivere-

de hadforbrydelser. Den mest omfangsrige underkate-

gori er i 2016, ligesom i 2015, sager, der er motiveret 

af offerets nationalitet/etnicitet med 66 sager.

I 2016 blev 115 ud af de 274 hadforbrydelsessager 

(cirka 42 %) registreret som hændelser og undersø-

gelser i politiets sagsstyringssystem. De næststørste 

kategorier var anmeldelser om hadefulde ytringer 

med 55 anmeldelser, hærværk og graffiti med 39 

anmeldelser, vold med 33 anmeldelser og trusler 

med 27 anmeldelser (POLSAS datasæt hadforbry-

delser, 2016). Antallet af registrerede hadforbrydelser 

omhandlende hadefulde ytringer er steget fra 23 

registrerede hændelser i 2015 til 55 i 2016. Det er 

dermed den sagskategori, der er steget mest.

Omfanget af hadforbrydelser i forbindelse med vold 

er siden 2008 blevet belyst i Justitsministeriets 

offerundersøgelse. Af den seneste offerundersøgelse 

fremgår det, at lidt mere end hvert tyvende voldsoffer 

mener, at volden var motiveret af racisme. Cirka halvt 

så mange voldsofre angiver, at volden var motiveret af 

deres seksuelle orientering (Pedersen mfl. 2016: 70).

TABEL 5 Hadforbrydelser i 2016 fordelt på 
gerningssteder.

Gerningssted Antal sager 2016

Offentligt tilgængelige steder 108

Internettet 59

Arbejdsplads/uddannelsessted 22

Privat bolig 29

Øvrige36 28

Restaurant/beværtning/diskotek 13

Ukendt 15

I alt 274

Kilde: POLSAS, datasæt, hadforbrydelser 2016.

Tabel 5 viser fordelingen af gerningssteder ved de 

hadforbrydelser, der blev registeret i 2016. Det er 

særligt værd at bemærke, at internettet næst efter 

offentligt tilgængelige steder er det hyppigst forekom-

mende gerningssted.

Ser vi på de to hyppigst forekommende gernings-

stedskategorier, kan vi se, at ud af de 108 hadfor-

brydelsessager, hvor gerningsstedet er et offentligt 

tilgængeligt sted, drejer 63 af sagerne sig om 

racistisk motiverede sager, 26 drejer sig om seksuelt 

orienterede sager, og 19 drejer sig om religiøst moti-

verede sager. Størstedelen af disse sager omhandler 

vold (24) eller er registreret som en hændelse uden 

sag (24). Ud af de 59 hadforbrydelsessager, hvor 

gerningsstedet er registreret som internettet, drejer 

32 sig om religiøst motiverede sager, 24 drejer sig om 

racistisk motiverede sager, og 3 drejer sig om sager 

med et seksuelt motiveret hadmotiv. Størstedelen 

af sagerne (29) omhandler racediskrimination eller 

er registreret som en undersøgelse (21) (POLSAS 

datasæt, hadforbrydelser, 2016). I 2015 blev der re-

gistreret 44 sager, hvor internettet var gerningsstedet, 

og der er dermed sket en stigning på 34 % i antallet 

af sager, der foregår på nettet. Dette, sammenholdt 

med den øgede brug af sociale medier og internettet 

Der er en stigning 

i antallet af had-

forbrydelser, som 

finder sted online

34. Hvis motivet for den konkrete lovovertrædelse har baggrund i et hadmotiv er det en strafskærpende omstændighed.
35. Rigspolitiet overtog primo 2015 det overordnede ansvar for hadforbrydelsesområdet fra Politiets Efterretningstjeneste, og i den forbindelse blev 
der iværksat en moniteringsordning af hadforbrydelsesområdet. Denne moniteringsordning har fungeret i to år, og da resultaterne ikke er direkte 
sammenlignelige med de rapporter, som Politiets Efterretningstjeneste tidligere udarbejdede på området, vil det udelukkende være oplysninger fra 
2015 og 2016, der bliver belyst i denne analyse.
36. I denne kategori er gerningsstedet for eksempel et asylcenter, en institution eller et værested eller en kirke eller kirkegård.
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generelt, kan tyde på, at antallet af hadforbrydelser, 

der foregår online, er i vækst.

Politisk og ekstremistisk vold hører ikke under politi-

ets definition af hadforbrydelser, men PET vurderer, 

at der findes politiske og ekstremistiske miljøer i 

Danmark, som er parate til at anvende vold (Politiets 

Efterretningstjeneste 2017: 8).

Ekstremistisk vold

PET’s Center for Terroranalyse (CTA) vurderer, at 

der findes politisk ekstremistiske miljøer i Danmark, 

som er parate til at anvende vold for at fremme deres 

dagsorden. Venstreekstremistisk vold kan være rettet 

mod politiske modstandere samt mod organisationer 

og virksomheder, som miljøerne tillægger symbolsk 

værdi. CTA vurderer, at der blandt personer med 

højreekstremistiske sympatier er et øget fokus på 

flygtningesituationen, og at der herfra udspringer en 

trussel, der kan rette sig mod asylcentre, flygtninge, 

migranter og religiøse mindretal samt berørte myn-

digheder (Politiets Efterretningstjeneste 2017: 8). 

CTA vurderer, at aktioner fra højreekstremister kan 

føre til modreaktioner fra militante islamister eller fra 

personer i det venstreekstremistiske miljø i Danmark 

(se også 5.4 om større og uvarslede hændelser under 

beredskabskapitlet).

Både på højre- og 

venstrefløjen findes 

der voldsparate 

grupperinger

Internationalt er der tidligere set en sammenhæng 

mellem terrorangreb og antallet af hadforbrydelser 

med racistisk og religiøst motiv, i den forstand at 

terrorangreb kan fungere som trigger events for 

stigninger i forekomsten af hadforbrydelser (Williams 

& Pearson 2016: 6-7; Williams & Burnap 2016).

Skadevirkninger

Vold

Vold er et komplekst problem med konsekvenser for 

både individer, familier, nærområder og samfundet 

som helhed. Omkostningerne ved vold skal derfor 

ses både i et individuelt og i et samfundsmæssigt 

perspektiv. Omkostningernes størrelse og karakter 

afhænger af et bredt spektrum af faktorer, herunder ty-

pen og grovheden af volden, konteksten, hvori volden 

begås, samt offerets og gerningsmandens relation.

En undersøgelse viser, at kvindelige voldsofre har en 

dårligere helbredstilstand og kortere forventet levetid 

end ikke-voldsramte kvinder med samme socioøkono-

miske baggrund. Disse sammenhænge genfindes ikke 

for voldsudsatte mænd, men de rapporterer dog oftere 

end ikke-voldsudsatte mænd om nedtrykthed og selv-

mordsforsøg (Helweg-Larsen & Frederiksen 2008: 6).

Vold i nære relationer har som regel større konse-

kvenser end den umiddelbare fysiske skade, den 

forårsager, fordi der her er en tæt sammenhæng 

mellem volden og offerets fysiske og psykiske hel-

bred. Konsekvensernes alvor afhænger i høj grad af 

varigheden af volden og voldens grovhed. Vold i nære 

relationer kan ofte påvirke voldsofferets tilknytning til 

enten uddannelsessystemet eller arbejdsmarkedet 

negativt og dermed få individuelle og samfundsøko-

nomiske konsekvenser (Krisesentersekretariatet 

2017). De individuelle omkostninger ved samlivsre-

lateret vold omfatter også eventuelle børn, som har 

større risiko for en lang række psykiske og adfærds-

relaterede problemer, hvis de oplever vold mellem 

deres forældre (Kitzmann mfl. 2003: 347).

Arbejdsrelateret vold kan ligeledes have omfattende 

personlige omkostninger. Et studie blandt sygeple-

jersker af følgevirkninger af vold og trusler viser en 

lang række personlige konsekvenser, rækkende fra de 

indlysende fysiske konsekvenser til psykiske konse-

kvenser i form af angst, stress, depression og deraf 

følgende konsekvenser for både privat- og arbejdsliv 

både på kort og lang sigt. De psykiske omkostninger 

viste sig i øvrigt i lige så høj grad ved trusler om vold, 

som ved faktisk udøvet vold (Gerberich 2004: 502).

Hvad angår voldens samfundsmæssige omkost-

ninger kan nævnes sociale omkostninger som følge 

af øget utryghed i lokalområdet og økonomiske 

omkostninger. De samlede økonomiske omkostninger 

ved vold i en dansk sammenhæng kendes ikke, men 

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 

(SFI) vurderer de direkte omkostninger ved vold 

mod kvinder til knap 500 millioner kroner om året 

(Helweg-Larsen mfl. 2010: 131). Idet den seneste 

offerundersøgelse opgør andelen af af voldsudsatte 

kvinder til 1 % af befolkningen og andelen af volds-

udsatte mænd til 1,9 % af befolkningen (Pedersen 

mfl. 2016: 139), vil de samlede direkte omkostninger 

formentlig langt overstige 500 millioner kroner per 

år, hvis man tager mandlige ofre med i beregningen. 

En eksakt beregning forudsætter mere viden om, 

hvilken type vold der typisk rammer mænd i forhold til 

kvinder, og de efterfølgende skridt, der tages i forhold 

til den voldsramte. Ud over de direkte økonomiske 

omkostninger – dvs. udgifter hos rets- og sundheds-

væsnet – er også en række indirekte omkostninger 

forbundet med vold, herunder sygefravær, lavere 

produktivitet og lavere erhvervsfrekvens (Butchart & 

Mikton 2014:17).37

Stalking

Knap to tredjedele af de stalkingramte opfatter ikke 

stalkingen som særligt alvorlig. Men for den del 

af de stalkingramte, der opfatter stalkingen som 

alvorlig, kan det have store konsekvenser. Der er en 

tendens til, at stalkingen medfører særligt alvorlige 

konsekvenser for de stalkingramte, som har haft 

37. Disse fund kan dog ikke nødvendigvis overføres til danske forhold, hvor den økonomiske situation generelt er bedre end i mange af de lande, 
der indgår i Butchart & Miktons undersøgelse. 
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en forudgående nær relation til gerningspersonen 

(Jørgensen 2013: 20-21; Johansen mfl. 2013: 6, 60). 

De hyppigst forekommende konsekvenser af stalking 

er ændring af hverdagsrutiner (Jørgensen 2013: 21), 

angst, stress, fysiske skader som følge af fysisk vold, 

isolation, mistillid til andre mennesker og økonomisk 

tab som følge af fx flytning eller udgifter til psykolog-

hjælp (Johansen mfl. 2013: 61).

3.2.2 TRUSSELS- OG 
SÅRBARHEDSANALYSE

 

 

Ofre

Drab

Typen af drab og risikoen for at blive slået ihjel vari-

erer for forskellige dele af befolkningen. Kvinders og 

mænds udsathed for drab adskiller sig både i omfang 

og karakter, idet mænd tegner sig for 60 % af drabsof-

rene mod 40 % for kvinder (Justitsministeriets Forsk-

ningskontor 2014b: 11). Udsatheden afhænger dog 

i høj grad af drabstypen. Hvor det relativt hyppigere 

sker, at kvinder bliver dræbt af nærtstående – først og 

fremmest partnere eller tidligere partnere – er mænd 

stærkere repræsenteret i drabssager, hvor relationen 

til gerningsmanden er mere perifer (Justitsministeri-

ets Forskningskontor 2014b: 28). Drabsofre tilhører 

oftest aldersgrupperne 15-59 år med den højeste 

drabsfrekvens blandt personer i 40’erne, hvor særligt 

familiestridigheder er en udbredt årsag til drabene 

(Justitsministeriets Forskningskontor 2014b: 12-13). 

I de sager, hvor børn under 15 er blevet dræbt, fandt 

Justitsministeriets Forskningskontor i sin undersø-

gelse, at de typisk er blevet slået ihjel af deres far. 

Hovedparten af drabsofrene (78 %) har dansk oprin-

delse. Hvis man korrigerer for indvandreres og efter-

kommeres andel i befolkningen, bliver denne gruppe 

dog ramt af betydeligt flere drab end gennemsnittet 

(Justitsministeriets Forskningskontor 2014b: 14).

I forbindelse med analysen vedrørende relationen 

mellem ofre og gerningspersoner har politiet gen-

nemgået drabssager fra perioden 2014-2016. Efter 

en frasortering af de sager, hvor det senere har vist 

sig, at der ikke var tale om drab, var der 114 sager til-

bage. Af disse er 21 hemmeligstemplet og derfor ikke 

inkluderet, hvilket kan give betydelige skævvridninger 

i datagrundlaget.38 Med dette forbehold in mente 

viser Tabel 6 fordelingen af relationer i de sidste 93 

drabssager. Der kan i hver sag både være flere ofre 

og flere gerningspersoner, hvorfor hver sag kan indgå 

i tabellen mere end én gang, idet det er selve antallet 

af relationer, der er opregnet.

Hvis fx en person sammen med en anden, som er 

ukendt for offeret, slår sin søster ihjel, vil vi altså 

behandle det som to drab: ét drab med relationen 

"Søskende" og ét drab med relationen "Ukendt".

TABEL 6 Drab fordelt efter relationen 
mellem offer og gerningsperson, drabssager i 
perioden fra 2014 til 2016.

Offerets relation 

til sigtede

Antal 

relationer Andel

Nuværende kæreste/partner/

samlever
20 19 %

Venner/bekendte 18 17 %

Gerningsperson = forælder, 

forurettet = barn
12 11 %

Andet 12 11 %

Gerningsperson = barn, 

forurettet = forælder
12 11 %

Tidligere kæreste/partner/

samlever
9 8 %

Ingen relation 8 8 %

Ukendt 7 7 %

Søskende 4 4 %

Bekendte under 24 timer 2 2 %

Øvrig familiemæssig relation 2 2 %

Total 106 100 %

Kilde: POLSAS, stikprøvedata vedrørende relation (2017).

De fleste drab 

begås i nære 

relationer

Gennemgangen af drabssagerne i perioden viser, 

at de fleste relationer (53 %) i forbindelse med 

drabssager er mellem personer med en aktuel eller 

forhenværende nær tilknytning til hinanden: I 27 % 

af tilfældene var der tale om aktuelle eller tidligere 

kærester eller partnere. I 11 % af tilfældene var der 

tale om forældre, der havde slået deres barn ihjel. I 

11 % af tilfældene var der tale om en person, der slog 

sin forælder ihjel. I 4 % af tilfældene var der tale om 

et søskendedrab.

En svensk undersøgelse viser, at også drab begået 

mod en ægtefælle i langt de fleste tilfælde involverer 

en psykisk syg gerningsperson (Belfrage & Rying 2004).

38. Blandt de hemmeligholdte sager er der et antal rocker- og banderelaterede drab. Se afsnit 6.4 om rocker- og banderelateret kriminalitet.
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FIGUR 10 Andelen af sager i 2016, som er foregået i nære relationer, hvor kvinder39 er ofre, 
fordelt på kriminalitetstype.
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Kilde: POLSAS, stikprøvedata vedrørende relation (2017). Statistisk usikkerhed m.m. fremgår af metoderapporten.

Vold

I 2015 angav 1 % af kvinderne og 1,7 % af mændene 

mellem 16 og 74 år, at de havde været udsat for vold 

inden for det seneste år. Herudover viser offerunder-

søgelsen, at aldersgrupperne under 40 år er mere 

udsatte for vold end de ældre, enlige er mere udsatte 

for vold end andre familietyper, og der er større risiko 

for at blive udsat for vold, hvis man går ud mindst én 

gang ugentligt (Pedersen mfl. 2016: 80, 139).

Mænd er 

overrepræsenterede 

som ofre for vold, 

men kvinder er 

overrepræsenterede 

som ofre for vold i 

nære relationer

Politiets anmeldelsestal viser ligeledes en overre-

præsentation af mænd som ofre for både grov vold, 

simpel vold, trusler samt vold og trusler mod vidner 

og deres nærmeste. For vold, trusler eller fornærmelig 

tiltale mod nogen i offentlig tjeneste er der 16 % flere 

kvinder end mænd registreret som ofre i anmel-

delsesstatistikken. Den seneste offerundersøgelse 

viser ligeledes, at kvinder er mere udsatte for vold på 

arbejdspladsen end mænd (Pedersen mfl. 2016: 79). 

I forhold til vold, trusler eller fornærmelig tiltale mod 

polititjenestemand bliver anmeldelserne registreret 

på et kønsneutralt medarbejdernummer. Derfor er det 

ikke umiddelbart muligt at udtale sig om kønsforde-

lingen i denne kategori. Vi har ikke grund til at antage, 

at kønsfordelingen blandt ofrene adskiller sig fra 

kønsfordelingen blandt polititjenestemænd generelt, 

hvor cirka 85 % var mænd og 15 % var kvinder i 2016 

(Rigspolitiet 2017: 15).

Analysen af stikprøvedata vedrørende kriminalitet i 

nære relationer viser, at kvinder, i modsætning til det 

generelle billede, er overrepræsenteret som ofre både 

i forbindelse med simpel vold, grov vold og trusler, 

når gerningerne har fundet sted i nære relationer, se 

Figur 10.

I den seneste offerundersøgelse påpeges det også, 

at kvinder har større risiko for at blive udsat for 

partnervold end mænd (Pedersen mfl. 2016: 78). 

Her er det dog vigtigt at bemærke, at Figur 10 også 

omfatter vold og trusler i andre nære relationer end 

blandt partnere.

Stalking

Omkring 63 % af de stalkingramte er kvinder, mens 

37 % er mænd. De stalkingramte mænd er oftest 

udsat for stalking af en, som de ikke kender, hvorimod 

de stalkingramte kvinder oftest er udsat for stalking 

af en, de kender i forvejen (Jørgensen 2013: 10-12; 

Larsen 2010: 58). En undersøgelse fra Justitsmini-

steriet finder, at der i 28 % af stalkingsagerne er en 

forudgående nær relation mellem offeret og gernings-

personen. I 38 % af sagerne er gerningspersonen en 

bekendt af den stalkingramte, mens gerningsperso-

nen i 35 % af sagerne er ukendt for offeret. Risikoen 

for at blive udsat for stalking er højere for unge, 

kvinder og enlige, end den er for ældre, mænd og 

personer i parforhold (Jørgensen 2013: 9-12).

Hadforbrydelser

Der blev registreret 16040 ofre for hadforbrydelser i 

2016. Offeret var i godt 66 % af tilfældene en mand 

(105 personer) og i godt 34 % af tilfældene en kvinde 

(54 personer).41 Alderen på offeret i de registrerede 

hadforbrydelsessager spænder fra 6 til 75 år, og gen-

nemsnitsalderen er 30 år. 51 ud af de 160 ofre (knap 

32 %) var ikke danske statsborgere, men spredte sig 

over 25 forskellige nationaliteter (POLSAS, datasæt 

hadforbrydelser, låst 22. marts 2017).

39. 76 % (n = 212) af ofrene var over 18 år, mens 24 % (n = 67) af ofrene var under 18 år.
40. Der er forskellige årsager til, at der ikke indgår personoplysninger fra alle 274 hadforbrydelsessager i denne opgørelse. Dels forekommer der 
sager, hvor der ikke er angivet en forurettet, og dels er sager, hvor forurettede er en virksomhed, en institution eller lignende, udeladt. 
41. Hos én forurettet var kønnet ukendt.
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FIGUR 11 Andelen af mandlige sigtede fordelt efter kriminalitetstype i 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

Gerningspersoner

Drab

I perioden 2009-2016 er 88 % af de unikke sigtede for 

manddrab mænd. De fleste sigtede er relativt unge: 

Lidt under halvdelen er under 30 år på gerningstids-

punktet, og lidt over 40 % er mellem 30-50 år. Hvad 

angår nationalitet er knap tre fjerdedele danskere, og 

de resterende sigtelser er fordelt på 37 forskellige na-

tionaliteter. Fordelingen for forsøg på manddrab ligner 

meget den ovenstående fordeling, men der er dog for-

skelle. I denne kategori er 64 % af de sigtede under 30 

år på gerningstidspunktet, mens 30 % er mellem 30 

og 50 år. Ligesom for manddrab er knap tre fjerdedele 

danskere af nationalitet. De resterende sigtelser for 

forsøg på manddrab er fordelt på 69 forskellige andre 

nationaliteter. 92 % af de sigtede er mænd (POLSAS 

datasæt, låst 1. januar 2017). I en undersøgelse af 

drab i perioden 2008-2011 fandt Justitsministeriets 

Forskningskontor, at omtrent en femtedel af drabene 

i Danmark blev begået af gerningspersoner med en 

psykisk sygdom (Justitsministeriets Forskningskontor 

2014b: 6, 25). Det betyder, at antallet af psykisk syge 

og behandlingssystemets effektivitet kan påvirke 

drabstallenes udvikling i Danmark.

Vold

Ligesom det er tilfældet i forhold til ofre for vold, så er 

mænd også overrepræsenteret som gerningsperso-

ner i forbindelse med vold. Ifølge offerundersøgelsen 

er gerningspersonen i omkring ni ud af ti voldssager 

en mand (Pedersen mfl. 2016: 53). Det billede 

fremgår også af politiets sigtelsesdata, hvor mænd 

er overrepræsenterede som gerningspersoner i sager 

om vold og trusler. Figur 11 viser, at den sigtede i 

mellem 80,5 % og 93,5 % af sagerne om vold og 

trusler i 2016 var en mand.

Samme tendens gør sig gældende for de sigtede ved 

overtrædelse af våbenloven i 2016. Her er godt 97 % 

af de sigtede mænd.

Ser vi på nationaliteten af de sigtede for de forskellige 

kategorier af vold og trusler, så er godt 78 % af dem 

danske statsborgere. Dette strækker sig fra 70,8 % 

ved grov vold til 82,8 % ved vold og trusler mod 

vidner og deres nærmeste (POLSAS datasæt, låst 1 

januar 2017).42 

I den omtalte stikprøve er mænd fortsat overrepræsen-

teret som gerningspersoner i de volds- og trusselssa-

ger, der har fundet sted i nære relationer. Den sigtede 

var en mand i 74,3 % af sagerne omhandlende grov 

vold, 61,5 % af sagerne omhandlende simpel vold og 

i 65,7 % af sagerne omhandlende trusler (POLSAS, 

stikprøvedata vedrørende relation (2017). Statistisk 

usikkerhed m.m. fremgår af metoderapporten). Det er 

her værd at bemærke, at relationen mellem offer og 

gerningsperson kan være tidligere eller nuværende 

partner, søskende, forælder og barn43 eller barn og 

forælder44 eller en øvrig familiemæssig relation. Der er 

dermed ikke udelukkende tale om partnervold.

Unge mellem 

15-29 år står for 

størstedelen af den 

registrerede vold

Det er fortsat de unge, der står for den største del af 

den registrerede vold i Danmark.

Over halvdelen af alle sigtede for grov vold og simpel 

vold i perioden 2009-2016 var mellem 15 og 29 år.

42. 78,8 % ved simpel vold, 81,3 % ved vold og lignende mod nogen i offentlig tjeneste, 80,9 % ved vold og trussel om vold mod polititjeneste-
mand og 76,2 % ved trusler. 
43. Denne kategori dækker over sager, hvor offeret er en forælder, der bliver udsat for en kriminel handling, hvor gerningspersonen er offerets barn. 
Gerningspersonens alder er således underordnet. 
44. Denne kategori dækker over sager, hvor gerningspersonen er en forælder, der udsætter sit barn for en kriminel handling. Offerets alder er 
således underordnet
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I gennemsnit var 10,4 % af de sigtede under 18 år, 

men der er variation imellem kriminalitetstyperne.45 

Som beskrevet i det foregående afsnit omhandlende 

ungdomskriminalitet er ungdomsgenerationen i dag 

mere lovlydig end tidligere, og det kan forklare, at 

antallet af unge, der bliver sigtet for vold, er faldet 

siden 2009, som det fremgår af Figur 13.

FIGUR 12 Sigtelser for simpel og grov vold fordelt efter den sigtedes alder i perioden 
fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

FIGUR 13 Andelen af sigtede for simpel og grov vold der var under 18 år på anmeldelsestids-
punktet i perioden fra 2009- 2016.
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Stalking

Ifølge en undersøgelse fra Justitsministeriets Forsk-

ningskontor er 61 % af de stalkingramte blevet udsat 

for stalking af en mand (Jørgensen 2013: 12-13). 

Dansk Stalkingcenter arbejder med fem stalkertyper: 

den afviste, den intimitetssøgende, den inkompe-

tente, den hævngerrige og den psykopatiske (Larsen 

2010: 44-55). Disse stalkertyper er defineret ud fra et 

studie foretaget af Melbourne Universitet omhandlen-

de 145 stalkere. Forskerne bag studiet konkluderer, 

at den største gruppe af stalkere er den afviste, da 

knap 36 % af stalkerne hører under denne kategori. 

Kategorien dækker gerningspersoner, der stalker en 

person, de tidligere er blevet afvist af (Mullen mfl. 

1999: 1246-1247). Justitsministeriet påviser i deres 

undersøgelse, med forbehold for et begrænset antal 

respondenter,46 en tendens til (uden dog at opgøre 

præcise tal), at der oftest har indgået vold eller trusler 

om vold i de stalkingforløb, hvor den stalkingramte og 

gerningspersonen enten har haft en forudgående nær 

relation eller har været bekendte (Jørgensen 2013: 

15).

45. Gennemsnittet er udregnet på baggrund af simpel vold, grov vold, vold, trusler eller fornærmelig tiltale mod nogen i offentligtjeneste, vold, 
trusler eller fornærmelig tiltale mod polititjenestemand, vold og trusler mod vidner og deres nærmeste, trusler og overtrædelse af våbenloven. 
46. Der er foretaget 6.405 spørgeskemainterviews. På baggrund af dem angiver 8,9 %, at de har været udsat for stalking. Det vil sige, at omkring 
570 personer angiver, at have været udsat for stalking
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Hadforbrydelser

Der er rejst sigtelse i 54 af de 274 hadforbrydel-

sessager, der blev registreret i 2016. Der er rejst 

sigtelse mod i alt 67 personer, fordi der i nogle sager 

er rejst sigtelse imod mere end én person. 88 % af 

de sigtede var mænd, og knap 87 af de sigtede var 

danske statsborgere. 21 ud af de 67 sigtede er sigtet 

for overtrædelse af straffelovens § 266 b om visse 

forhånende og nedværdigende udtalelser. Herefter er 

det vold (18 sager) og trussel på livet (17 sager), der 

tegner sig for flest sigtelser. Alderen på de sigtede/

mistænkte spænder vidt og strækker sig fra 13 til 74 

år, og medianen er 35 år (POLSAS, datasæt hadfor-

brydelser, låst 22. marts 2017).

Rusmiddelforbrug

Vold

Der er sammenhæng mellem voldsudøvelse og 

alkoholindtagelse: I den seneste offerundersøgelse 

angav 40 % af ofrene i 2015, at gerningspersonerne 

var påvirket af alkohol. Offerundersøgelsen peger 

dog også på, at knap halvdelen (47 %) af gernings-

personerne ifølge offeret ikke var påvirket af hverken 

alkohol eller narkotika. I 56 % af alle voldsituationer i 

2015 var enten gerningspersonen, offeret eller begge 

parter påvirket af narkotika eller alkohol. Offerun-

dersøgelsen viser i øvrigt, at det er de tidspunkter 

og perioder, hvor de fleste har fri fra arbejde, hvor 

forlystelseslivet (på værtshuse mv.) er mest intenst, 

og hvor der drikkes mest alkohol, at volden er særligt 

koncentreret (Pedersen mfl. 2016: 62-64).

3.2.3 FREMTIDIG UDVIKLING
 

Drab og forsøg på manddrab

Da drab rammer forskellige befolkningsgrupper af 

forskellige årsager, vil det også være forskellige 

samfundsændringer, der kan påvirke det samlede 

drabstal. Faktorer, som i særlig høj grad potentielt vil 

kunne påvirke den fremtidige drabsrate og antallet af 

drabsforsøg, er konfliktniveauet i rocker- og bande-

miljøet samt politisk-religiøst motiverede angreb 

med et større antal dræbte til følge. Som det fremgår 

senere i analysen, er det ikke usandsynligt, at vi i 

fremtiden vil opleve flere terrorangreb i Danmark. 

Samtidig er det aktuelle konfliktniveau i rocker- og 

bandemiljøerne højt. Det er politiets erfaring, at 

sådanne konflikter hurtigt kan eskalere.

Som nævnt i afsnittet om trusler og sårbarheds-

analysen er relationen mellem gerningsperson og 

offer hyppigere mere nær, når kvinder bliver slået 

ihjel, end når mænd bliver det (Justitsministeriets 

Forskningskontor 2014b: 28). Det er svært at fastslå, 

hvad der udløser drab i de nære relationer, men 

hvis flere familier oplever alvorlige konflikter, så 

kan det få drabstallet for kvinder til at stige, mens 

eksempelvis et øget konfliktniveau i rocker- og 

bandemiljøet kan få drabstallet for mænd til at stige. 

Ifølge Justitsministeriets Forskningskontor bliver en 

del drab begået af gerningspersoner med en psykisk 

sygdom (Justitsministeriets Forskningskontor 2014b: 

25, 27). Det betyder også, at antallet af psykisk syge 

og behandlingssystemets effektivitet kan påvirke 

drabstallet i Danmark.

Vold

Mere end halvdelen af de sigtede i sager om grov og 

simpel vold er mellem 15 og 29 år, og som nævnt 

er der en sammenhæng mellem voldsudøvelse og 

rusmiddelforbrug. Tendensen til en fortsat mere 

lovlydig ungdom og mindre rusmiddelforbrugende 

ungdom (Sundhedsstyrelsen 2016: 6) kan derfor 

være faktorer, der kan bidrage til et fald i den del af 

voldskriminaliteten, som bliver begået af unge.

Der er sket en stigning i antallet af voldsanmeldelser, 

som bliver foretaget af en kommune. Som nævnt er 

det sandsynligt, at der er en sammenhæng mellem 

denne stigning og det øgede fokus på kommunernes 

indberetningspligt. Dette øgede fokus vil fortsat kun-

ne medføre stigninger i antallet af voldsanmeldelser, 

indtil det har fundet et stabilt leje. Politiets registre-

ringspraksis i forhold til indberetninger fra kommuner 

ændrede sig også i 2016, hvilket sandsynligvis har 

været medvirkende til stigningen i antallet af volds-

anmeldelser. Denne registreringsændring vil, hvis 

antallet af indberetninger fra kommuner fortsætter 

med at stige, kunne være medvirkende til yderligere 

stigninger i antallet af voldsanmeldelser.

I 56 % af alle 

voldssituationer er 

mindst én af parterne 

påvirkede af alkohol 

eller stoffer

Som tidligere nævnt er antallet af anmeldelser om 

vold steget i 2016, men vi er endnu usikre på, hvor 

stor en del af stigningen der kan tilskrives øget 

anmeldelsestilbøjelighed, ændringer i registrerings-

praksis og en reel vækst i befolkningens udsathed for 

vold. Der er behov for yderligere analyser for at kunne 

sige, hvad der driver udviklingen inden for simpel og 

grov vold.

I forhold til vold, trusler og fornærmelig tiltale mod 

nogen i offentlig tjeneste vil anmeldelsestallet sand-

synligvis stagnere, når virkningerne fra ændringen 

i erstatningspraksis og det øgede fokus fra blandt 

andet brancheorganisationer og medier har fundet et 

fast leje.

Trusler

Som tidligere belyst er antallet af anmeldelser om 

trusler steget i 2016. Vi er endnu usikre på, hvad 

denne stigning skyldes, men en del af stigningen 

skal som nævnt sandsynligvis ses i lyset af ændrin-

gen i Erstatningsnævnets praksis. Der er behov for 

yderligere analyser for at kunne vurdere, hvad der i 

øvrigt driver denne udvikling. Men den øgede brug af 

sociale medier og en opfattelse af, at det er mindre 

alvorligt at fremsætte trusler online end ansigt til 

ansigt, kan være en del af forklaringen, og dette vil 

samtidig pege i retning af, at antallet af trusler vil 

stige i de kommende år.
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Stalking

Knap 90 % af stalkingforløbene indebærer uønskede 

sms’er og telefonopkald, og omkring en fjerdedel af 

stalkingforløbene indebærer chikane på internettet. 

Dette, sammenholdt med at brugen af internet og 

sociale medier fortsat er stigende, og at den generelle 

teknologiske udvikling fortsætter, medfører nye 

muligheder for stalking. I dag er det fx muligt for en 

potentiel gerningsperson at sende sms’er og e-mails, 

der sletter sig selv, så de ikke kan blive brugt som 

bevismateriale mod gerningspersonen (Johansen 

mfl. 2013: 14). Vi forventer på baggrund heraf, at 

stalking på internettet, gennem apps, sociale medier, 

droner og elektronisk kommunikation vil blive mere 

udbredt. Dette vil sandsynligvis også medføre en 

øget udfordring for politiet, idet efterforskningen og 

bevisførelsen kan blive vanskeligere og sagskomplek-

siteten øget.

Vi forventer et øget 

omfang af stalking 

på internettet

Hadforbrydelser

Der er tidligere set en sammenhæng mellem terror-

angreb og et stigende antal hadforbrydelser med 

racistisk og religiøst motiv. Derfor kan terrorangreb 

og fokus på risikoen for terrorangreb i Danmark og 

Vesten medføre et øget antal hadforbrydelser med ra-

cistisk og religiøst motiv. Herudover kan øget brug af 

sociale medier føre til flere hadefulde ytringer online, 

idet internettet var det næsthyppigste gerningssted i 

2016. Endelig kan en eventuel udvikling i det politiske 

miljø, i form af politisk polarisering og konfronterende 

debat føre til flere hadforbrydelser og flere hadefulde 

ytringer.
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BRANDSTIFTELSE                           3.3
OG HÆRVÆRK
Det årlige antal anmeldelser af hærværk er generelt højt, men har været faldende siden 

2009. Antallet af forsætlige brandstiftelser har med få undtagelser været stabilt i perio-

den fra 2009 til 2016. Fremover forventer vi, at udviklingen i hærværk vil formentlig være 

nogenlunde stabil, da den på den ene side vil falde med ungdomskriminaliteten, men på 

den anden side vil stige med urbaniseringsgraden. Udviklingen i brandstiftelse er ganske 

ujævn, idet statistikken i betydelig grad påvirkes af enkeltstående brandstiftere.

3.3.1  SKADESANALYSE

Hærværk

Ifølge straffelovens § 291 er der tale om hærværk, 

når gerningspersonen ødelægger, beskadiger eller 

bortskaffer ting, der tilhører en anden. Der har i 

perioden 2009-2016 været et signifikant fald i 

antallet af anmeldelser af hærværk (Figur 14). Ifølge 

den seneste offerundersøgelse fremgår det, at cirka 

4 % af befolkningen blev udsat for hærværk i 2015. I 

2014 var det 5 %. I 2015 gik 53 % af de registrerede 

tilfælde af hærværk ud over offerets bil, 17 % var 

rettet mod cykler, mens det i 11 % af tilfældene gik ud 

over offerets bopæl (Pedersen mfl. 2016: 37-38, 41).

Brandstiftelse

Efter et gradvist fald i anmeldelser fra 2009 til og 

med 2012 steg antallet af forsætlige brandstiftelser 

signifikant i 2013 (Figur 15). Det skyldes en stigning 

i antallet af brandstiftelsessager i København og 

Københavns Vestegn, der i 2013 blev ramt af en serie 

påsatte brande. Ved brandstiftelserne på Vestegnen 

gik det i særlig grad (121 anmeldelser) ud over 

containere. I anmeldelserne fra København gik det i 

særlig grad ud over biler og containere. Ildspåsættel-

serne blev begået af en mindre gruppe af unge, der 

var utilfredse med nedlæggelsen af en ungdomsklub.

En søgning i POLSAS på hyppigst optrædende 

gerningsstedstyper indikerer, at stigningen i antallet 

af anmeldelser vedrørende brandstiftelse fra 2015 

til 2016 hovedsageligt vedrører brande i beboelse og 

køretøjer. Der er særligt i august og september 2016 

observeret en markant stigning i antallet af registre-

rede brande i køretøjer. Mere end en tredjedel af 

anmeldelserne fra de to måneder er fra Københavns 

Politi.

FIGUR  14 Anmeldelser for hærværk i perioden fra 2009 til 2016.
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FIGUR  15 Anmeldelser for forsætlig brandstiftelse i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (917). Se bereg-
ningsmetoden i metoderapporten.

FIGUR  16 Anmeldelser for kvalificeret brandstiftelse i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (46). Se bereg-

De årlige 

omkostninger for 

hærværk ligger 

mellem 1,0 og 1,8 

milliarder kroner

ningsmetoden i metoderapporten.

Ud over de i alt 7.158 registrerede anmeldelser om 

forsætlig brandstiftelse i perioden 2009 til 2016 er 

der i samme periode registreret 371 anmeldelser, 

hvor der er tale om såkaldt kvalificeret brandstiftelse 

(Figur 16). Betegnelsen dækker over ildspåsættelser, 

hvor den, der starter branden, bevidst udsætter an-

dres liv for fare eller bevidst søger at skabe omfatten-

de ødelæggelser. Udviklingen i antallet af anmeldel-

ser vedrørende kvalificeret brandstiftelse har været 

svagt faldende i perioden 2009-2016. Faldet er dog 

ikke signifikant.

Skadevirkninger

Ifølge den seneste offerundersøgelse varierer den 

estimerede årlige omkostning ved hærværk i perio-

den 2005-2015 mellem 1,0 og 1,8 millarder kroner. 

Den gennemsnitlige økonomiske omkostning per 

hærværkstilfælde ligger i perioden på mellem 5.400 

kroner og 8.200 kroner. Anmeldelsestilbøjeligheden 

er påvirket af i hvilken grad, det er muligt at få det 

tabte eller skaden dækket af forsikringen. Jo mere 

der er ødelagt for, desto højere er anmeldelsestilbøje-

ligheden (Pedersen mfl. 2016: 41-42).

Brandstiftelse kan have store økonomiske og indi-

viduelle omkostninger. Brandstiftelse kan resultere 

i både alvorlig personskade og materielle skader 

og værditab for både individer og samfundet. Dertil 

kommer den utryghed, der fx kan opstå i et nærområ-

de, hvor der ofte er ildspåsættelser.

3.3.2 TRUSSELS- OG SÅRBARHEDSANALYSE

Udsathed  og  motiver

Personer, der ejer meget (fx flere biler, sommerhus 

og/eller båd), risikerer i højere grad at få ting ødelagt 

end personer, der har færre ejendele. Hertil kommer, 

at risikoen for at blive udsat for hærværk er større, 

hvis man er selvstændig erhvervsdrivende eller ejer 

en virksomhed (Pedersen mfl. 2016: 43-44).
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Kort  8 Det gennemsnitlige antal anmeldelser for hærværk per år i perioden fra 2009 til 2016 
per 1.000 indbyggere fordelt på kommuner.
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Kort  9 Det gennemsnitlige antal anmeldelser for forsætlig brandstiftelse per år i perioden fra 
2009 til 2016 per 10.000 indbyggere fordelt på kommuner.
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Anmeldelser vedrørende hærværk i perioden 

2009-2016 koncentrerer sig særligt omkring større 

byer i hele landet (se Kort 8). Dette kan indikere, at 

urbaniseringsgraden har en betydning som driver for 

denne kriminalitetstype. Nord- og Østjylland samt 

hovedstadsområdet, Sydsjælland og Lolland-Falster, 

haft flest anmeldelser om forsætlig brandstiftelse i 

undersøgelsesperioden (se Kort 9).

Der kan ligge en bred vifte af motiver bag brandstif-

telse. Der er endnu ikke udgivet empiriske analyser 

på danske data, men den amerikanske forskning 

udpeger en række overordnede motiver (Douglas mfl. 

2006; Kelm 2016). Således kan motivationen findes i 

brandstiftelsen i sig selv, når der fx er tale om simpelt 

hærværk eller ønsket om spænding. Motivationen 

kan også være mere aggressiv, når der fx er tale om 

hævnlyst eller politisk ekstremisme. Sidst, men ikke 

mindst, kan brandstiftelsen have en mere kalkuleret 

karakter, når motivationen er at opnå økonomisk vin-

ding (fx i form af erstatning fra et forsikringsselskab) 

eller at dække over kriminalitet ved at brænde beviser 

(Douglas mfl. 2006; Kelm 2016). Vi ved meget lidt 

om de konkrete motiver for hærværk, men udviklin-

gen følger den overordnede kriminalitetsudvikling.

3.3.3  FREMTIDIG UDVIKLING

Det er svært at forudsige den fremtidige udvikling for 

kriminalitetstyperne brandstiftelse og hærværk. For 

brandstiftelses vedkommende kan enkeltstående 

seriebrandstiftere have en mærkbar indflydelse på 

statistikken for et givet år, som det fx var tilfældet i 

2013.

Som nævnt ovenfor er der indikationer på, at urba-

niseringsgraden er en driver i forhold til hærværk. 

En stigende grad af urbanisering kan derfor muligvis 

bevirke en fremtidig stigning i antallet af hærværk-

sanmeldelser. Som det er beskrevet i Kapitel 2, er 

det særligt områder i og omkring de større byer i 

Danmark, der frem mod 2022 vil opleve befolknings-

tilvækst. Det er således her, der umiddelbart er den 

største risiko for en stigning i omfanget af hærværk.

At de unge bruger 

mindre tid på gaden 

vil sandsynligvis 

påvirke mængden af 

hærværk i det fysiske 

rum

Den andel af hærværk, der bliver begået af unge, vil 

forventeligt følge udviklingen i unges kriminalitet. 

Faktorer som øget sikring giver færre illegitime 

muligheder i det offentlige rum, og samtidig er der 

sket ændringer i det geografisk-sociale rum, som de 

unge færdes i. Der er tydelige tendenser til, at unge 

tilbringer mindre tid sammen på gaden og mere tid 

i cyberspace, hvor der ikke er mulighed for at udøve 

traditionelt hærværk (Balvig 2015: 16-17).
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INDBRUD, TYVERI,                           3.4 
RØVERI OG HÆLERI
Indbrud, tyveri, røveri og, som en følgekriminalitet, hæleri tegner sig samlet set for 57 % 

af den samlede mængde anmeldelser for overtrædelser af straffeloven i Danmark i pe-

rioden 2009-2016. Selvom antallet af anmeldelser for indbrud og tyveri fortsat er stort, 

har der været et signifikant fald i antallet af anmeldelser siden 2009. Det gælder også 

for antallet af røverianmeldelser. Omfanget af både indbrud, tyveri og hæleri vil forment-

ligt forblive højt i de kommende år sammenlignet med andre straffesagsområder, men 

forhold som blandt andet øget sikring af beboelse og erhverv og en stadig mere lovlydig 

ungdom kan bidrage til fortsat færre tilfælde af tyveri og indbrud.

3.4.1  SKADESANALYSE

Indbrud

Danmark har i flere år været et af de mest indbrud-

splagede lande i Europa (Eurostat 2016a), selvom 

anmeldelsestallene for indbrud samlet set er faldet 

siden 2009, jævnfør Figur 17. I løbet af perioden 

2009-2016 er der et samlet signifikant fald for ind-

brud på 44 %. Dette dækker over et fald i antallet af 

anmeldelser inden for alle større indbrudskategorier. 

Det er først og fremmest faldet i antallet af indbrud i 

privat beboelse og indbrud i privat erhverv, som driver 

den positive udvikling. Indbrud i privat beboelse og 

indbrud i privat erhverv er faldet signifikant med 

henholdsvis 35 % og 62 % i perioden 2009-2016. For 

indbrud i offentligt erhverv er der tale om et tilsvaren-

de signifikant fald på 62 %. Udviklingen på de enk elte 

indbrudsområder fremgår af Tabel 7.

Det samlede økonomiske omfang af skader fra 

indbrud ligger på omtrent 2,4 millarder kroner, og i 

gennemsnit stjæler gerningspersonerne for omkring 

23.300 kroner per indbrud (Pedersen mfl. 2016: 

4). Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv er 

den økonomiske omkostning ved indbrud særdeles 

omfattende. I Danmark har 90 % af alle husstande en 

indboforsikring (Nielsen og Stephansen 2014: 12). 

Det medfører, at de økonomiske konsekvenser af ind-

brud kun i begrænset omfang bæres af offeret, men 

derimod i højere grad af offerets forsikringsselskab og 

dermed forsikringstagerne i bred forstand. Forsikring 

Antallet af indbrud 

falder, men Dan-

mark er stadig et 

af Europas mest 

indbrudsplagede 

lande

FIGUR  17 Anmeldelser for indbrud i Danmark i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (60.132). Se 
beregningsmetoden i metoderapporten.



NATIONAL STRATEGISK ANALYSE 201760 

KRIMINALITET

TABEL  7 Anmeldelser for forskellige typer af indbrud i perioden fra 2009 til 2016.

 

 

 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Indbrud i fritids- og 

kolonihavehuse
9.211 8.362 8.174 5.679 5.520 4.897 4.439 4.466* (4.463)

Indbrud i offentligt erhverv 8.927 7.358 6.698 5.611 5.726 4.600 3.964 3.352* (3.348)

Indbrud i privat beboelse 48.821 44.831 45.941 43.523 41.935 36.855 33.195 31.939* (31.911)

Indbrud i privat erhverv 25.848 21.899 18.204 14.206 13.775 11.504 11.079 9.873* (9.856)

Indbrud i øvrigt 14.438 14.314 14.151 11.948 12.003 11.825 10.832 10.577* (10.554)

Total 107.245 96.764 93.168 80.967 78.959 69.681 63.509
60.207 *

(60.132)

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.*Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (i parentes).  
Se beregningsmetoden i metoderapporten.

og Pension oplyser, at de danske forsikringsselskaber 

i 2013 i alt udbetalte 1,5 milliarder kroner i erstat-

ning som følge af indbrud (Nielsen og Stephansen 

2014). Tallet omfatter også udbetalinger som følge 

af indbrud i erhverv mv. Endvidere oplyser Forsikring 

og Pension, at de gennemsnitlige erstatninger per 

indbrud i privat beboelse i Danmark løber op i knap 

25.000 kroner (Nielsen og Stephansen 2014: 12).

Mørketallet på indbrudsområdet er relativt beskedent. 

Ifølge offerundersøgelsen blev 88 % af indbrud i 

2015 anmeldt til politiet (Pedersen mfl. 2016: 31). 

De indbrud, som ikke bliver anmeldt til politiet, udgør 

kun en lille andel af de samlede økonomiske skader, 

som er forbundet med indbrud (Pedersen mfl. 2016: 

31-33), fordi anmeldelsestilbøjeligheden for indbrud 

stiger i takt med værdien af det stjålne. Det samme 

gør sig gældende for tyveri (Pedersen mfl. 2016: 4-5). 

Hvis vi ser bort fra de økonomiske omkostninger, 

kan det også have personlige omkostninger for de 

borgere, der bliver ofre for indbrud. Eksempelvis i 

form af faldende tryghed ved at være i hjemmet, eller 

hvis der bliver stjålet genstande med affektionsværdi. 

TrygFondens tryghedsmåling viser, at en ud af fire 

danskere er noget utrygge eller meget utrygge, når 

det gælder indbrud (TrygFonden 2017: 9).

Tyveri

Tyveri er, trods et fald på 23 % i perioden 2009-2016 

(Figur 18), fortsat den form for kriminalitet, som 

fylder mest. Faldet er signifikant trods flere udsving 

i perioden 2009-2016. Antallet af anmeldelser steg 

med 3 % i perioden fra 2009 til 2011, hvorefter det 

FIGUR  18 Anmeldelser for tyveri (samlet) i Danmark i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (165.899). Se 
beregningsmetoden i metoderapporten.
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TABEL  8 Anmeldelser inden for de seks hovedkategorier for tyveri og ulovlig 
omgang med hittegods i perioden fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Brugstyveri af køretøj 30.748 27.563 25.047 20.384 19.437 18.135 16.719 17.105* (16.896)

Butikstyveri 19.118 18.765 18.356 19.475 19.589 20.115 17.653 17.473* (16.997)

Trick-, lomme- og tasketyveri27.734 32.274 38.814 39.054 43.750 37.669 33.972 40.624* (40.593)

Tyveri i øvrigt (genstanden) 43.681 46.411 50.915 51.395 49.120 43.121 37.834 34.502* (34.079)

Tyveri i øvrigt (stedet) 94.531 92.188 88.259 80.776 75.008 68.695 59.949 57.253 * (57.102)

Brugstyveri i øvrigt 517 332 376 328 303 284 249 241* (232)

Ulovlig omgang med 

hittegods
684 765 863 785 688 692 600 589* (563)

Total 217.013 218.298 222.630 212.197 207.895 188.711 166.976
167.787 *

(166.462)

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.*Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (i parentes).  
Se beregningsmetoden i metoderapporten.

faldt med 25 % i perioden fra 2011 til 2015, hvor det 

er stagneret fra 2015 til 2016.

Antallet af anmeldelser inden for de seks hovedkate-

gorier for tyveri er samlet faldet med 23 % i perioden 

2009-2016 (jævnfør Figur 18). Undtagelsen er 

hovedkategorien trick-, lomme- og tasketyverier, hvor 

der har været en signifikant stigning i antallet af an-

meldelser med 46 % i perioden 2009-2016 (jævnfør 

Tabel 8). Det er hovedsageligt inden for underkatego-

rien tyveri fra lomme/taske/bagage, at anmeldelses-

stigningen har fundet sted. Således har der inden for 

denne kategori været en signifikant stigning i antallet 

af anmeldelser på samlet set 40 % i perioden 2009 til 

2016 jævnfør Figur 19.

Geografisk er det særligt i de store byer, at tyveri 

fra lomme/taske/bagage finder sted. Antallet af 

anmeldelser i landets fem største kommuner, dvs. 

København, Århus, Odense, Aalborg og Esbjerg er 

steget fra 11 anmeldelser per 1.000 indbyggere 

i 2009 til 18 anmeldelser per 1.000 indbyggere i 

2016. Det er Københavns Kommune, som har flest 

anmeldelser per 1.000 indbyggere, og her har der 

været en stigning fra 20 anmeldelser i 2009 til 38 

anmeldelser per 1.000 indbyggere i 2016. At de 

FIGUR  19 Anmeldelser af tyveri fra lomme/taske/bagage i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (37.399). Se 
beregningsmetoden i metoderapporten.
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Kort  10 Anmeldelser om tyveri fra lomme/taske/bagage per 1.000 indbyggere i perioden fra 
2009 til 2016 på kommuneniveau.
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fleste tyveriforhold finder sted i de større byer er ikke 

overraskende, da der i storbyerne er flere potentielle 

mål for potentielle gerningsmænd.

København er 

særligt udsat for 

lomme-, taske- og 

bagagetyverier

København er altså den politikreds, som registrerer 

flest tyverier fra lomme, taske eller bagage, og det 

gælder både målt på antallet af anmeldelser og på 

antallet af ofre. Fra 2009 til 2016 er der sket en stig-

ning i antallet af ofre for tyveri fra lomme, taske eller 

bagage i København, både når det gælder danske 

ofre og ofre, som er registreret med en ikke-skandi-

navisk nationalitet. I 2016 er antallet af ofre for tyveri 

fra lomme, taske eller bagage på det højeste niveau i 

perioden med en stigning på 119 % fra 10.314 i 2009 

til 22.634 i 2016 (POLSAS datasæt, låst 1. januar 

2017). Det er værd at bemærke, at antallet af turister, 

målt på antallet af overnatninger, i Københavnsom-

rådet også er steget i perioden fra et niveau omkring 

4 millioner i 2009 til et niveau på knap 7 millioner i 

2015 (VisitDenmark 2017). Der kan derfor være en 

sammenhæng mellem udviklingen i denne form for 

kriminalitet i København og udviklingen i antallet af 

turister, fordi et øget antal turister betyder et forøget 

antal personer i det offentlige rum, samtidig med at 

turister også ofte har større værdier på sig (Montolio 

& Planells-Struse 2013: 1602). Sammenhængen 

mellem antal turister og kriminalitet er ikke entydigt 

påvist. Det skyldes blandt andet, at årsagsrelationen 

kan gå begge veje: Flere turister kan betyde flere ofre 

for denne type kriminalitet. Omvendt indgår viden om 

kriminalitetsniveauet også i turisters valg af rejsede-

stination (Montolio & Planells-Struse 2013: 1601). 

Samtidig kan udviklingen i tyveri fra lomme, taske 

og baggage have andre årsager end udviklingen i 

turisme.

I forhold til skadevirkninger er de økonomiske om-

kostninger forbundet med tyveri faldende i befolknin-

gen. Offerundersøgelsen fra 2016 viser, at de umid-

delbare økonomiske skader i forbindelse med tyveri 

på ti år er faldet fra 6,6 milliarder kroner i 2005 til 3,4 

milliarder kroner i 2015. Det gennemsnitlige tab per 

tyveritilfælde og tab per indbygger i aldersgruppen 

16-74 år er også faldet markant fra henholdsvis 

13.300 kroner og 1.700 kroner i 2005 til 8.600 kroner 

og 800 kroner i 2015 (Pedersen mfl. 2016: 25).

Anmeldelsestilbøjeligheden for tyveri, der har været 

nogenlunde konstant i mange år, hænger sammen 

med værdien af det stjålne (Pedersen mfl. 2016: 

4). Således viser offerundersøgelsen, at hvis der er 

stjålet værdier for mindre end 500 kroner, er det kun 

omkring 42 %, som anmelder det til politiet. For beløb 

mellem 500 kroner og 2.999 kroner er det 46 %, som 

anmelder tyveriet til politiet. For værdier over 3.000 

kroner stiger tallet til 76 %, mens det stiger til 93 % 
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FIGUR  20 Anmeldelser for cykeltyveri i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: Danmarks Statistik, Straf10 (2017).

FIGUR  21 Anmeldelser af røveri (samlet), fordelt på hovedkategorierne røveri og særligt farligt 
røveri i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (2.096). Se 
beregningsmetoden i metoderapporten. Ingen estimeret efterregistrering af anmeldelser for særligt farligt røveri i 2016.

Siden 2009 er 

antallet af alminde-

lige røverier faldet 

med 43 % og særligt 

farlige røverier med 

75 %

for værdier over 10.000 kroner. Offerundersøgelsen 

estimerer, at det økonomiske mørketal på området, 

dvs. omfanget af stjålne værdier, som ikke opgives 

til politiet eller forsikringsselskaber, er cirka 8 % 

(Pedersen mfl. 2016: 27-28).

Cykeltyveri

Antallet af cykeltyverier er faldet signifikant fra knap 

80.000 anmeldelser i 2009 til godt 52.000 i 2016 

(Figur 20). Dog skal det bemærkes, at anmeldelses-

tallene ikke nødvendigvis er retvisende for det reelle 

omfang af cykeltyverier, da en del cykeltyverier ikke 

bliver anmeldt til politiet, sandsynligvis fordi værdien 

af cyklen ikke bliver vurderet høj nok af offeret, og 

fordi selvrisikoen på cykler er forholdsvis høj, og det 

dermed ikke nødvendigvis udløser forsikringsmæssig 

erstatning at anmelde et cykeltyveri.

Røveri

Anmeldelsestallet for røveri viser overordnet en falden-

de tendens fra 2009 for hovedkategorierne røveri og 

særligt farligt røveri. Der er dog enkelte udsving i form 

af mindre stigninger i antallet af almindelige røverier fra 

2012 til 2013 og fra 2015 til 2016. Antallet af alminde-

lige røverier er faldet med 43 % i perioden fr a 2009 til 

2016, mens antallet af særligt farlige røverier er faldet 

med 75 % i perioden fr a 2009 til 2016, jævnfør Figur 

21. I begge tilfælde er der tale om et signifikant fald.

Hvis man ser nærmere på hovedkategorien røveri, vi-

ser det sig, at røveri mod andre (typisk gaderøverier) 

udgør 63 % af anmeldelserne i perioden 2009-2016. 

Anmeldelserne steg her med 15 % fra 2015 til 2016 

fra 1.253 til 1.44747 anmeldelser. Denne stigning på 

47. Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (1.432). Se beregningsmetoden i metoderapporten. 
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FIGUR  22 Anmeldelser for hæleri i forbindelse med berigelseskriminalitet i perioden 
fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (2.214). Se 
beregningsmetoden i metoderapporten.

194 anmeldelser er statistisk signifikant, og det er 

her, stigningen fra 2015 til 2016 er forekommet.

Hjemmerøverier kan både være røverier, der bliver 

forøvet mod borgere i eget hjem af gerningspersoner, 

som de ikke kender, og røverier mod borgere, der 

forøves af gerningsmænd, som de kender i forvejen. 

Det kan eksempelvis være ved inddrivelse af såkaldte 

dummebøder og narkotikagæld. Kun i 11 ud af de i 

alt 185 registrerede hjemmerøverier i 2016 er der tale 

om såkaldt kvalificeret hjemmerøveri, hvilket vil sige, 

at der har været tale om, at gerningspersonen er kom-

met til bopælen med den hensigt at ville begå røveri. 

Der er derimod i de fleste tilfælde tale om indbrud eller 

tricktyveri, der udvikler sig til et røveri.

I perioden 2009-2016 er antallet af hjemmerøverier 

faldet signifikant fra 370 anmeldelser i 2009 til 185 i 

2016. Her er tale om et samlet tal, der også omfatter 

de særligt farlige røverier mod personer i deres egen 

bolig, som i perioden udgør mellem 4 % og 8 % af 

anmeldelserne per år.

De individuelle skadevirkninger forbundet med røveri 

dækker over en generelt reduceret social tryghedsfø-

lelse og de specifikke fysiske og psykiske eftervirk-

ninger, der kan være forbundet med at blive udsat 

for røveri, såsom akut stressforstyrrelse i forbindelse 

med bankrøveri (Ejsing 2012; Hansen & Elklit 2011). 

Dertil kommer de økonomiske omkostninger i form 

af røvernes udbytte og eventuelle materielle skader, 

der opstår under selve røveriet. Hvad angår sam-

fundsmæssige omkostninger forbundet med røveri 

kan nævnes sociale omkostninger som følge af øget 

utryghed i lokalområdet.

HæleriVærdien af stjålne 

hælervarer i 2014 

var på cirka 3,1 

milliarder kroner

Når stjålne effekter fra indbrud eller andre former 

for berigelseskriminalitet bliver videresolgt til andre 

mennesker, er der tale om hæleri. Hæleri er dermed 

en følgekriminalitet, som indgår som et led i krimina-

litetskæden. Hvor stort det faktiske omfang af hæleri 

er, er svært at sige, da politiet vurderer, at der er et be-

tydeligt mørketal på området. Det registrerede antal 

anmeldelser er i høj grad udtryk for sager, politiet har 

taget initiativ til, og derfor afspejler anmeldelsestal-

let primært myndighedernes indsats på området. I 

forhold til anmeldelsestilbøjeligheden på området 

angiver kun 5 % af respondenterne i en undersøgelse 

offentliggjort af Megafon og Det Kriminalpræventive 

Råd i 2016, at de ville tippe politiet anonymt i tilfæl-

de, hvor de vidste, at en ven eller et familiemedlem 

havde købt en hælervare. 65 % ville hellere gøre 

personen direkte opmærksom på, at de ikke syntes 

om købet. 21 % af respondenterne ville ikke gøre 

noget (Megafon 2016: 29). Dette tyder umiddelbart 

på, at befolkningen ikke anser hæleri for at være en 

meget alvorlig forbrydelse. Den overordnede anmel-

delsesudvikling i Figur 22 for hæleri i perioden 2009 

til 2016 skal derfor ses i lyset af, at anmeldelsestallet 

er afhængigt af politiets fokus.

En rapport fra Det Kriminalpræventive Råd (DKR) 

skønner, at værdien af stjålne varer på hælermar-

kedet i 2014 var cirka 3,1 milliarder kroner (Kruize 

2016a: 50). Sammenlignet med omfanget af anmel-

delser inden for indbrud, tyveri og røveri er antallet 

af anmeldelser for hæleri derfor på et urealistisk lavt 

niveau i perioden 2009 til 2016. Den skarpe stigning 

fra 2015 til 2016 dækker over en enkelt momssag 

alene med 1.257 afledte sager om hæleri.

3.4.2 TRUSSELS- OG SÅRBARHEDSANALYSE

Ofre

Indbrud i privat beboelse

Offerundersøgelsen fra 2016 peger på, at risikoen for 

at blive udsat for indbrud er forøget for personer med 

en indkomst på 550.000 kroner og derover, og at par 
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Kort 11  Geografisk fordeling af antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse i 2016.
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Kort 12  Geografisk fordeling af antallet af anmeldelser om indbrud i privat beboelse 
per husstand i 2016.
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FIGUR  23 Antal unikke ofre i forbindelse med trick-, lomme- og tasketyveri fordelt på alder og 
køn i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

FIGUR  24 Antal unikke ofre i forbindelse med røveri mod andre, der ikke er foregået i offerets 
hjem, fordelt på alder og køn i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

med børn er mere udsatte end andre familietyper. 

Offerundersøgelsen peger på, at dette eventuelt kan 

skyldes, at par har en højere husstandsindkomst end 

enlige, og dermed flere værdier i husstanden, og at 

det derudover kan tænkes, at par med børn oftere 

end andre familietyper bor i en villa, hvilket også 

tiltrækker indbrudstyve i højere grad end eksempelvis 

lejligheder (Pedersen mfl. 2016: 5, 30). Indbrudstyve 

udvælger typisk boliger, hvor der enten synligt kan 

spottes værdigenstande, eller hvor huset ser pænt og 

velholdt ud (NIRAS 2014: 43).

Der er geografiske forskelle på, hvor udsatte borgerne 

er for indbrudskriminalitet i Danmark. Eksempelvis 

tegner de største byer i provinsen og hele hoved-

stadsregionen sig generelt for det største antal 

indbrud.

Kort 11 og 12 viser den geografiske fordeling af ind-

brud i privat beboelse i Danmark. Som det fremgår, er 

forekomsten af indbrud, både i absolutte tal, og når 

der tages højde for antallet af husstande, koncentre-

ret omkring større byområder og transportinfrastruktur 

i hele Danmark. Dette kan muligvis forklares med 

større tilgængelighed af potentielle mål for indbrud, 

og nemmere adgang til målet for indbrudstyven enten 

til fods, i køretøj eller med andre transportmidler. De 

største byer i provinsen og hele hovedstadsregionen 

tegner sig generelt for det største antal indbrud, om 

end der også er en hyppig forekomst i et bælte langs 

den jyske østkyst omkring de større byer og langs E45 

motorvejen.

Tyveri

Offerundersøgelsen viser, at nogle grupper generelt 

har større risiko for at blive udsat for tyveri end andre. 
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Dette drejer sig mere specifikt om mænd, unge 

eller yngre personer, personer med en indkomst på 

100.000 kroner og derover, enlige og andre familie-

typer end par og personer, som hyppigt er hjemmefra 

om aftenen. Derimod har pensionister, faglærte 

arbejdere og personer i et parforhold uden børn en 

mindre risiko end andre for at blive udsat for tyveri 

(Pedersen mfl. 2016: 4).

I forhold til kategorien trick-, lomme- og tasketyveri, 

hvor der har været en stigning i antal anmeldelser, 

kan vi se en klar overvægt af kvindelige ofre svarende 

til 67 % af de unikke ofre. Blandt disse ofre er en 

større andel yngre personer under 25 år og personer i 

aldersgruppen 66-90 år, jævnfør Figur 23.

Røveri

Det er typisk mænd, der bliver udsat for røveri, sva-

rende til 68 % eller 9.035 personer ud af 13.211 per-

soner i perioden 2009-2016. I underkategorien røveri 

mod andre er 77 % af ofrene i perioden 2009-2016 

mænd. I forhold til alder er der en betydelig overvægt 

af yngre ofre under 25 år, særligt blandt mænd, og der 

er flere kvindelige ofre over 69 år, jævnfør Figur 24.

Hottimes – indbrud i privat beboelse

I vinterhalvåret, særligt i månederne november 

og december, er der mange indbrud i privat bebo-

else (POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017). I en 

interviewundersøgelse med tidligere indbrudstyve 

angiver sytten ud af de tyve interviewede, at vinter er 

den årstid, hvor det er bedst at begå indbrud. Dette 

hænger sammen med den lange mørke periode 

hver dag, og at sne omkring et hus kan afsløre, om 

der er trafik ind og ud af huset og dermed, om der er 

nogen hjemme (NIRAS 2014: 40-42). I juli er der flere 

indbrud end i de øvrige sommermåneder. Det skyldes 

sandsynligvis, at mange holder ferie i juli, og en del 

huse derfor står tomme.

Borgernes sikring mod indbrud

I ovennævnte interviewundersøgelse fremhæver de 

adspurgte gerningspersoner, at de i mange tilfælde 

vælger en anden bolig, hvis det tager for lang tid at 

komme ind i den bolig, som de på forhånd havde 

udvalgt grundet eksempelvis indbrudssikrede døre 

eller vinduer (NIRAS 2014: 50-51).

I dag findes der intet krav til, hvordan boligejerne 

skal sikre deres hjem mod indbrud, eller hvordan ny-

byggede boliger eventuelt skal opføres med henblik 

på indbrudssikring. Andre europæiske lande, som 

vi normalt sammenligner os med, har imidlertid haft 

stor succes med indførelsen af nationale certifice-

ringsordninger for byggeri omkring indbrudssikring af 

vinduer og døre (Det Kriminalpræventive Råd 2017: 

58, 60-61).

FIGUR  25 Fordeling af tilhørsforhold for 
personer sigtet for indbrud, tyveri, røveri og 
hæleri i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

Gerningspersoner

Der er generelt lave sigtelsesprocenter for indbrud, 

tyveri, røveri og hæleri. Her forstår vi sigtelsesprocent 

som andelen af anmeldelser, hvortil der knytter sig 

mindst én sigtelse. I 2016 er sigtelsesprocenten 7 % 

for indbrud (samlet kategori), 11 % for tyveri (samlet 

kategori) og 22 % for røveri (samlet kategori). 48 Det 

betyder, at det er forbundet med en vis usikkerhed, 

når vi taler om gerningspersonerne på området, fordi 

de sigtede ikke nødvendigvis er repræsentative for 

gruppen af gerningspersoner. Med dette forbehold in 

mente vil vi dog se på nogle af de karakteristika, som 

knytter sig til de personer, der bliver sigtet for indbrud, 

tyveri, røveri og hæleri.

De fleste sigtede for indbrud, tyveri, røveri og hæleri 

er danske statsborgere. Men som Figur 25 viser, så 

tilhører en stor andel af de sigtede persongrupper 

med andre typer tilhørsforhold til Danmark. Danske 

statsborgere står for 66 %, fastboende udlændinge 

for 13 %, turister (se forklaring på denne tilhørsfor-

holdskategori på næste side) for 12 %, mens de 

sidste 9 % er delt ud på asylansøgere, personer, som 

ikke har et lovligt opholdsgrundlag, og personer med 

ukendt tilhørsforhold.

48. Hvad angår hæleri giver det ikke mening at tale om en sigtelsesprocent på samme måde som for indbrud, tyveri og røveri, da politiet som  
nævnt kun modtager meget få anmeldelser om hæleri fra borgere, og en hælerisag oftest startes på politiets eget initiativ. 
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94 % af de sig-

tede for indbrud 

er mænd

Omrejsende kriminelle grupper

Et spørgsmål, som ofte trænger sig på i forhold til 

berigelseskriminaliteten, er, i hvor høj grad denne 

kriminalitet bliver begået af omrejsende kriminelle 

grupperinger. Der findes mange forskellige definiti-

oner af omrejsende kriminelle grupper, men dansk 

politi anvender generelt denne definition: organiseret 

berigelseskriminalitet begået i Danmark af udlændin-

ge uden fast bopæl i Danmark. Hvis politiet sigter en 

udenlandsk statsborger, der ikke har fast adresse i 

Danmark og ikke har søgt om asyl, men opholder sig 

lovligt efter visumreglerne, så vil den sigtede typisk 

blive registreret med tilhørsforholdet turist. Når vi her 

i analysen bruger betegnelsen "turist", er der altså 

blot tale om en registreringsmæssig kategori for en 

udenlandsk statsborger, der opholder sig lovligt og 

midlertidigt i Danmark.

Ser vi på tværs af både indbrud, røveri, tyveri og hæ-

leri, udgør den overordnede andel af personer, der re-

gistreres som turist, 12 % af de unikke sigtede. Blandt 

disse 12 % er de tre største nationalitetsgrupper 

rumænere, litauere og polakker, der tilsammen udgør 

63 % af de unikke sigtede turister i perioden 2009 til 

2016. Der er ikke ændringer i sammensætningen af 

de sigtedes nationalitet i undersøgelsesperioden.

De omrejsende kriminelle grupper er kendetegnet 

ved, at der som regel er tale om yngre mænd, der 

begår systematisk kriminalitet. Nogle gange inden for 

flere kriminalitetsområder og som regel med en høj 

frekvens. De omrejsende kriminelle er meget fleksible 

og har en stor aktionsradius (Kruize 2016b; Siegel 

2014). På baggrund af den systematiske monitering 

af området vurderer politiet endvidere, at kriminalitet 

begået af omrejsende kriminelle grupper er velorga-

niseret, og at grupperne ofte er støttet af herboende 

aktører.

Indbrud

I perioden 2009 til 2016 er 21.806 unikke personer 

blevet sigtet for indbrud. 94 % af de sigtede for ind-

brudskriminalitet er mænd, og 83 % er i aldersgruppen 

15-39 år. De fleste er danske statsborgere (69 %), 

mens 10 % er anført med tilhørsforholdet turist, 11 % 

som fastboende udlændinge, og 10 % er enten asyl-

ansøgere, personer på ulovligt ophold eller har ukendt 

tilhørsforhold. Blandt personerne i kategorien turist 

er hovedparten (74 %) fra Rumænien, Litauen eller 

Polen. Figur 26 viser, hvor mange gange de enkelte 

personer er blevet sigtet. De fleste sigtes kun for ét 

forhold, og sammen med de personer, der sigtes for to 

til tre forhold, står de for 76 % af de unikke sigtede. Der 

er dog også personer, der sigtes for langt flere forhold, 

som figuren viser. I perioden er der 12 personer, som 

hver har mere end 100 sigtelser per person.

Tyveri

I forhold til tyveri generelt er knap 68 % af de unikk e 

sigtede i perioden 2009-2016 mænd svarende til 

77.438 ud af 113.422 personer. På den del af om-

rådet, som vedrører tyveri fra lomme/taske/bagage, 

ser vi også en overvægt af mænd blandt de sigtede 

personer. 75 % af de sigtede i perioden 2009-2016 er 

mænd, mens 77 % af de unikke sigtede, både kvinder 

og mænd, er i alderen 15-39 år. Generelt sigtede 

politiet lidt flere personer registreret som turister 

(36 %) end danskere (33 %) for tyveri i perioden 

2009-2016. Blandt personerne i kategorien turist er 

hovedparten fra Rumænien, Bulgarien eller Polen, der 

udgør 86 % af de unikke sigtede personer i katego-

rien turist i perioden 2009-2016 (POLSAS datasæt, 

låst 1. januar 2017).

Røveri

I perioden 2009-2016 er 92 % af de personer, der 

er sigtet for røveri, mænd svarende til 9.611 ud af 

10.404 sigtede personer i perioden. Hvad angår 

røveri mod andre er 93 % af unikk e sigtede i samme 

FIGUR  26 Antal sigtelser for indbrud per unik person i perioden fra 2009 til 2016.
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periode mænd. 70 % af disse er i alderen 14-24 

år. Hvad angår tilhørsforhold, er hovedparten af de 

unikke sigtede danske statsborgere og fastboende 

udlændinge svarende til henholdsvis 69 % og 20 % 

af de unikke sigtede i perioden 2009-2016 (POLSAS 

datasæt, låst 1. januar 2017).

Hæleri

Politiet modtager som nævnt kun meget få anmeldel-

ser om hæleri fra borgerne. Ofte starter en hælerisag 

med, at politiet står med nogle stjålne effekter og 

konstaterer, at den, som er i besiddelse af effekter-

ne, ikke erkender selv at have stjålet dem. I mange 

tilfælde vil der være tale om tilfældige fund, eller om 

at politiet ikke kan bevise, at vedkommende begik 

indbruddet, men i stedet kan sigte ham eller hende 

for hæleri. I et sådant forhold kan der være flere unik-

ke sigtede personer, og de samme personer kan være 

sigtet for flere forhold. Antallet af sigtelser er derfor, 

ligesom anmeldelsestallet, ikke et udtryk for det 

faktiske omfang af hæleri i Danmark, og der kan være 

store årlige udsving i antallet af sigtelser, som ikke 

nødvendigvis siger noget om problemets omfang.

I forhold til gerningspersonprofilen ved hæleri i 

forbindelse med berigelseskriminalitet udgør de 

mandlige unikke sigtede 89 % i perioden 2009-2016. 

Hovedparten er i alderen 15-44 år svarende til 89 % 

af de unikke sigtede i perioden 2009-2016. Danske 

statsborgere udgør 79 % af de sigtede personer 

i perioden 2009-2016 (POLSAS datasæt, låst 1. 

januar 2017).

Afsætningsmulighederne – en digitalisering af 

indbrudskriminalitetens hælerled

I en undersøgelse foretaget for DKR i 2016 med 

2.311 respondenter har Megafon undersøgt omfanget 

af markedet for hælervarer (Megafon 2016). 21 % 

af de adspurgte svarede, at de havde været i en situa-

tion, hvor de enten følte sig usikre på, om den vare, 

de købte, var stjålet, havde en velbegrundet mistanke 

om, at varen var stjålet, eller at de havde været i en 

situation, hvor de følte sig helt sikre på, at den vare, 

de købte, var stjålet.

I undersøgelsen svarer 28 % af de respondenter, som 

mener, at de på et tidspunkt kan have købt hælerva-

rer, at de gjorde det, fordi de ville spare penge, mens 

en næsten lige så stor andel (25 %) ikke ønsker at 

besvare spørgsmålet (Megafon 2016: 9). Samtidig 

svarer 97 %, at det er vigtigt for dem, at de varer, de 

køber, ikke er stjålet. Dette indikerer, at der er en lav 

social accept af hæleri, samtidig med at befolknin-

gen, som nævnt i skadesanalysen, ikke anser hæleri 

for at være en alvorlig forbrydelse (Megafon 2016: 

30). 39 % af respondenterne (9 % er helt enige, 30 % 

er overvejende enige) har den opfattelse, at selvom 

det er strafbart at købe hælervarer, så er der stort 

set ingen risiko for at blive taget af politiet (Megafon 

2016: 37).

I forhold til hvilke varetyper respondenterne har købt, 

angiver 23 %, at de har købt elektronik som mobilte-

lefoner, tablets og computere, mens 21 % har købt 

cykler eller andre transportmidler. 14 % har købt tøj, 

sko eller tasker (Megafon 2016: 10). Hvis disse tal kan 

ses som et udtryk for efterspørgslen på hælervarer, så 

er det altså disse produkttyper, som bliver efterspurgt 

af befolkningen. 8 % angiver, at de inden for de sene-

ste tre år har haft mulighed for at købe møbler/indbo, 

mens 46 % har haft mulighed for at købe elektronik 

(Megafon 2016: 19). Dette kan indikere, at markedet 

for designermøbler og andre luksusprodukter er mere 

snævert end det generelle marked for hælervarer. 

29 % af de respondenter, som har købt hælervarer, 

angiver, at de kom i kontakt med sælgeren gennem en 

privat annonce på nettet, 28 % angiver, at kontakten 

fandt sted i deres personlige omgangskreds. 12 % af 

respondenterne angiver, at de købte hælervaren på et 

loppe- eller kræmmermarked. For de resterende 31 % 

har kontakten fundet sted igennem arbejdspladsen, 

via en annonce i aviser/blade, på gaden eller på caféer 

eller barer (Megafon 2016: 11).

Dansk politis egne undersøgelser såvel som under-

søgelser foretaget af DKR viser, at der er en betydelig 

handel med stjålne genstande på internettet, herun-

der på sociale medier som Facebook mv. Afsætnin-

gen af tyvekoster har således i et vist omfang flyttet 

sig fra traditionelle fysiske steder som værtshuse, 

arbejdspladser, kiosker mv. til at foregå på internettet. 

Særligt har efterforskninger vist, at kontakten mellem 

køber og sælger i højere grad end tidligere bliver 

skabt på internettet, ofte i lukkede Facebookgrupper 

(Nationalt Forebyggelsescenter 2015).

Sociale medier 

er i stigende grad 

markedsplads for 

stjålne genstande

For mange borgere er det at handle brugt blevet en 

naturlig del af forbrugsmønstret. Efterforskning har 

vist, at platforme for afsætning af brugte genstande 

desværre også benyttes af kriminelle til at sælge 

stjålne effekter. Dermed er der også en betydelig 

risiko for, at borgere uforvarende kan blive gjort til 

hælere, når de handler brugt.

3.4.3  FREMTIDIG UDVIKLING

Politiet forventer, at den faldende tendens inden for 

berigelseskriminalitet vil fortsætte. I det omfang at 

tyveri fra lomme, taske og bagage er drevet af udvik-

lingen i antallet af turister, forventer politiet, at denne 

form for kriminalitet udvikler sig i takt med storbytu-

rismen. Den fremtidige udvikling på området vil også 

afhænge af borgernes egen evne til at sikre ejendele 

og deres bolig i forbindelse med tyveri og indbrud. 

Inden for hovedkategorierne røveri og særligt farligt 

røveri forventer politiet, at øget sikring af butikker og 

banker vil betyde, at den faldende tendens fortsætter. 

Den fortsat faldende ungdomskriminalitet kan også 

bidrage til den faldende tendens inden for berigelse 

generelt, idet en betydelig andel af de sigtede i perio-

den 2009-2016 var under tyve år gamle.
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3.5     SEKSUALFORBRYDELSER
Antallet af anmeldelser om seksualforbrydelser er steget signifikant i perioden fra 2009 

til 2016. Stigningen skyldes blandt andet de muligheder, som digitale medier giver ger-

ningspersoner for at udsætte flere personer for krænkelser online. En del af stigningen i 

2016 kan også tilskrives en ændring i politiets registreringspraksis, særligt på voldtægts-

området.

Seksualforbrydelser omfatter i dette kapitel blod-

skam, voldtægt, andet seksuelt forhold, blufærdig-

hedskrænkelser og seksuelt misbrug af børn ved 

produktion/besiddelse/distribution af billedmate-

riale af seksuel art. I kapitlet beskriver vi endvidere 

udviklingen vedrørende uberettiget videresendelse af 

billeder af seksuel karakter.49

Antallet af 

anmeldelser for 

seksualforbrydelser 

er steget med 71 % 

fra 2014 til 2016

I analysen er omfanget af anmeldelser om seksu-

alforbrydelser som udgangspunkt kategoriseret 

således: a) Person over 15 år – voldtægt mv. b) 

Person over 15 år – andre seksualforbrydelser 

c) Person under 15 år – seksuelle overgreb og d) 

blufærdighedskrænkelse. Den analytiske skelnen 

mellem personer over og under 15 år sker ud fra den 

fastsatte seksuelle lavalder. Vi indleder afsnittet med 

en gennemgang af anmeldelsesbilledet vedrørende 

seksualforbrydelser generelt.

3.5.1  SKADESANALYSE

Seksualforbrydelser  generelt

 

I perioden 2009 til 2016 har politiet modtaget i alt 

23.142 anmeldelser om seksualforbrydelser og 

forbrydelser i familieforhold (blodskam). Det svarer til 

knap 2.900 anmeldelser om året. Antallet af anmel-

delser lå i 2009 signifikant under gennemsnittet for 

perioden, mens det i 2015 og 2016 lå signifikant over 

gennemsnittet. Det samlede antal anmeldelser for 

seksualforbrydelser er siden 2014 steget med cirka 

71 % og alene fr a 2015 til 2016 med cirka 50 %. 

Figur 27 viser udviklingen i anmeldelsestallet.

Stigningen i anmeldelsestallene fra 2015 til 2016 

findes særligt på underkategorierne seksuelt misbrug 

af børn ved produktion/besiddelse/distribution af 

billedmateriale af seksuel art (stigning på 142 %) og 

voldtægt (stigning på 61 %). Endelig er anmeldelser 

FIGUR  27 Anmeldelser om seksualforbrydelser i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (4262).

49. Strafferetligt vil dette typisk indebære en sigtelse vedrørende § 264 d (uberettiget videregivelse af meddelelser eller billeder), men er ofrene  
under 18 år, kan det i nogle tilfælde indebære en sigtelse efter § 235, stk. 2, om distribution af børnepornografi 
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om blufærdighedskrænkelser steget med 25 % fra 

2015 til 2016.

Politiet vurderer, at stigningen i anmeldelsestallet 

vedrørende voldtægt primært skyldes en ændring af 

registreringspraksis i brugen af henholdsvis under-

søgelsesnumre og straffesagsjournalnumre (kaldet 

skarpe numre).50

Rigsadvokaten udsendte i efteråret 2015 en skrivelse 

til landets politikredse, hvoraf det fremgår, at politiet 

kun helt undtagelsesvist må anvende undersøgelses-

numre i voldtægtssager. Politiet har yderligere haft 

særlig fokus på området siden 2015, hvor Rigsrevi-

sionen udgav en beretning om politiets henlæggelse 

af sager. I beretningen blev der rejst kritik af politiets 

brug af undersøgelsesnumre (Rigsrevisionen 2015: 

7). Selvom fokus har været på sager om voldtægt, 

er der på seksualforbrydelsesområdet generelt en 

signifikant reduktion i anvendelsen af undersøgelses-

numre fra 2014 til 2016 samtidig med et stigende 

antal anmeldelser registreret på skarpe numre.

Det er dog ikke muligt at udlede en 1:1 ændring fra 

undersøgelsesjournalnummer til skarpt nummer, 

da tallene vedrører brede kategorier, som dækker 

forskelligartede gerninger. Hertil kommer, at samme 

sag kan være oprettet først på et undersøgelsesnum-

mer for dernæst at blive overført til et skarpt nummer. 

Samlet set er der dog ingen tvivl om, at ændringen 

er med til at drive stigningen i anmeldelsestallet på 

skarpe numre vedrørende seksualforbrydelser.

Foruden ændringen i politiets registreringspraksis 

skyldes stigningen i anmeldelsestallet blandt andet 

to store sager om henholdsvis seksuelt misbrug af 

børn online via livestreaming og optagelse, deling 

og besiddelse af billeder af seksuelle overgreb mod 

børn. Sagen om livestreaming af seksuelle overgreb 

mod børn genererede i 2016 cirka 500 anmeldel-

ser om seksuelle overgreb mod børn. Sagen om 

besiddelse og deling af billeder af seksuelle overgreb 

mod børn som administrator af et netværk på Tor 

genererede cirka 80 anmeldelser i 2015.

Der er således to sigtede personer, som alene er 

knyttet til oprettelsen af omtrent 600 anmeldelser 

om forhold om seksuelle krænkelser af børn. Det 

skyldes dels, at der er mange ofre i denne type sager, 

og dels at et overgreb af denne type eksempelvis 

medfører en sigtelse både for pornografisk film/ 

foto af person under 18 år og for børnepornografi og 

blufærdighedskrænkelse.

For så vidt angår stigningen i anmeldelser om 

blufærdighedskrænkelser har der været en stigning 

i andelen af anmeldelser om blufærdighedskræn-

kelse, hvor ord som billede, videresend og Facebook 

indgår.51 Politiet vurderer, at en del af stigningen 

skyldes en øget brug af sociale medier, samtidig 

med at ændringen i registreringspraksis fra undersø-

gelsesnumre til skarpe numre har haft en effekt på 

andre områder vedrørende seksualforbrydelser end 

voldtægtsområdet.

Det fremgår af den seneste offerundersøgelse, at 

andelen af kvinder, der svarer positivt på spørgsmålet 

om udsathed for tvangssamleje52 inden for de sene-

ste fem år, har været stigende, og at den er signifikant 

højere i 2015 end gennemsnittet for perioden 2008-

2015. Disse resultater er dog baseret på få observa-

tioner og dermed behæftet med betydelig usikkerhed 

(Pedersen mfl. 2016: 83).

Øget fokus på voldtægtsområdet

I 2016 lancerede Justitsministeriet udspillet Respekt 

for voldtægtsofre. Udspillet indeholder en række 

initiativer, der skal styrke politiets og anklagemyn-

dighedens håndtering af voldtægtssager og samtidig 

skabe mere viden om gerningspersonerne og få flere 

til at anmelde voldtægt til politiet (Justitsministeriet 

2016b).

Uberettiget  videregivelse  af  seksuelt  krænkende 
materiale  via  internettet

Antallet af anmeldelser om uberettiget videregivelse 

af seksuelt krænkende materiale, fx billeder og video-

er via digitale enheder og internettet, er steget i 2016.

Uberettiget videregivelse af seksuelt krænkende 

materiale er kriminaliseret ved straffelovens § 264 d. 

Paragraffen omfatter uberettiget videregivelse af 

meddelelser og billeder i bred forstand. I efteråret 

2016 foretog politiet en manuel gennemgang af 

anmeldelser oprettet på den gerningskode, der 

knytter sig til en overtrædelse af straffelovens § 264 d 

i perioden 2014 til 2016. Fordelingen af anmeldelser 

med seksuelt indhold fremgår af Tabel 9.

Politiet moniterer en række af de internettjenester, 

der blandt andet bliver brugt til at distribuere seksuelt 

Stigningen i vold-

tægtsanmeldelser 

skal ses i lyset af en 

ændring i politiets 

registreringspraksis

50. Politiet anvender et undersøgelsesjournalnummer, hvis der på det foreliggende grundlag er tvivl om gerningsindholdet i en given sag. Hvis en  
indledende efterforskning fastslår, at der ikke længere er tvivl om gerningsindholdet, skal undersøgelsen straks registreres med et straffesagsjour-
nalnummer. Det vil sige, at undersøgelsesjournalnummeret konverteres til et skarpt journalnummer, og undersøgelsesjournalnummeret skal lægges  
ind under det skarpe journalnummer. Hvis der er mistanke om, at et strafbart forhold er begået, og der ikke er tvivl om gerningsindholdet, registreres  
forholdet indledningsvis med et straffesagsjournalnummer, dvs. et såkaldt skarpt journalnummer, og dermed figurerer forholdet med det samme i  
anmeldelsesstatistikken. 
51. Eksempelvis er der en stigning på 85 % i antallet af sager om blufærdighedskrænkelse fra 2009 til 2016, mens der ved sager om blufærdig-
hedskrænkelse, hvor ordet billede indgår i resuméfeltet i sagsbeskrivelsen, er en stigning på 418 % (POLSAS per 25. januar 2017). 
52. I offerundersøgelsen er begrebet tvangssamleje anvendt, idet det er usikkert, hvorvidt det, som kvinderne rapporterer om, er voldtægt i juridisk  
forstand (Pedersen mfl. 2016: 82-83). 
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TABEL  9 Anmeldelser om uberettiget videregivelse af seksuelt krænkende 
materiale i perioden fra 2014 til september 2016.

Samlet  antal  anmeldelser  vedr. 
straffelovens  §  264d  (uberettiget 

videregivelse  af  meddelelser  og  billeder).
Andelen  af  anmeldelser  vedr.  §  264d, 

som  har  seksuelt  indhold53  

2014 73 42 (58 %)

2015 106 75 (71 %)

2016  (januar-september) 179 104 (58 %)

I  alt 358 221  (62  %)

Kilde: POLSAS (oktober 2016).

krænkende materiale. På den baggrund har politiet 

konstateret, at en internettjeneste som eksempelvis 

Dropbox i nogle tilfælde bliver anvendt til at lagre 

store mængder seksuelt krænkende materiale. Andre 

internettjenester bliver brugt ved, at individer efter-

spørger materiale på navngivne personer, hvorefter 

den uberettigede videregivelse af billeder foregår via 

mere private kommunikationskanaler, fx via e-mail. 

Politiets monitering har også vist, at det distribuerede 

materiale i nogle tilfælde placeres i mapper eller 

samles i arkivfiler, der er navngivet med offerets 

navn og kun indeholder materiale vedrørende denne 

person. I nogle tilfælde indeholder disse samlinger 

yderligere materiale indsamlet fra forskellige offent-

ligt tilgængelige kilder som eksempelvis Facebook 

eller Instagram, der distribueres sammen med det 

seksuelt krænkende materiale.

Seksualforbrydelser  mod  personer  på 
15  år  og  derover

I perioden 2009-2016 har politiet registreret i gen-

nemsnit cirka 430 anmeldelser per år om voldtægt, 

forsøg på voldtægt eller anden kønslig omgang mod 

personer på 15 år eller derover. Der er en signifikant 

stigning i anmeldelsestallet fra 2015 til 2016 på cirka 

68 %.

Som nævnt ovenfor vurderer vi, at stigningen primært 

skyldes en ændring i registreringspraksis. Det er 

aktuelt usikkert, i hvilken grad der derudover er tale 

om en stigning i antallet af personer, der indgiver en 

anmeldelse.

TABEL  10 Anmeldelser om seksualforbrydelser mod personer på 15 år og 
derover i perioden fra 2009 til 2016.

År 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Voldtægt eller andet seksuelt for-

hold ved vold, trussel, ulovlig tvang 

eller tilsnigelse

354 374 371 346 342 398 472 791

Blufærdighedskrænkelse 573 808 870 773 759 831 871 1184

I  alt 927 1.182 1.241 1.119 1.101 1.229 1.343 1.975

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. Vi har ikke et estimat for efterregistreringer for 2016 på denne underkategori, fordi det ikke er 
muligt, når vi som her selekterer efter offerets alder på gerningstidspunktet.

53. Opgørelsen af antallet af sager vedrørende straffelovens § 264 d, som vedrører seksuelt indhold, beror på en gennemlæsning af sagsresuméet  
i sagerne inden for den angivne periode foretaget af Rigspolitiet i oktober 2016.  
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Offerundersøgelserne er siden 2008 blevet suppleret 

med spørgsmål til kvinders54 udsathed for tvangs-

samleje.55 Offerundersøgelsen fra 2016 viser, som 

tidligere nævnt, en signifikant stigning i antallet af 

kvinder, der rapporterer, at de har været udsat for 

tvangssamleje (Pedersen mfl. 2016: 83). Af under-

søgelsen fremgår det også, at kun cirka hvert fjerde 

tvangssamleje bliver anmeldt til politiet. Der er des-

uden en klar statistisk sammenhæng mellem offerets 

og gerningspersonens relation og tilbøjeligheden til at 

anmelde et tvangssamleje til politiet. Således havde 

40 % af dem, der rapporterede, at de havde været 

udsat for tvangssamleje eller forsøg herpå, men ikke 

kendte gerningsmanden, rapporteret det til politiet. 

I de tilfælde, hvor offeret kendte gerningspersonen, 

har kun 20 % meldt sagen til politiet (Pedersen mfl. 

2016: 89). Der er ingen markant udvikling over årene 

på dette punkt i offerundersøgelsen.

Falske anmeldelser skaber en yderligere usikkerhed 

om omfanget af begåede voldtægter/voldtægtsfor-

søg. Det Kriminalpræventive Råd (DKR) vurderer i 

en rapport baseret på anmeldelsesdata fra 2002, at 

cirka 7 % af anmeldelserne om voldtægt er falske 

(Martinussen mfl. 2009: 9).56

Der var i perioden 2009-2016 gennemsnitligt 

834 anmeldelser årligt om blufærdighedskræn-

kelser mod personer på 15 år eller derover. Fra 

2015 til 2016 steg antallet af anmeldelser om 

blufærdighedskrænkelser mod personer på 15 år og 

derover signifikant med 36 %. Stigningen kan blandt 

andet skyldes en ændring i anmeldelsestilbøjelighe-

den og i politiets registreringspraksis, ligesom der kan 

være flere onlinesager, men dette er ikke undersøgt 

nærmere.

Seksualforbrydelser  mod  børn  under  15  år  –  og 
under  18  år  vedrørende  produktion/besiddelse/ 
distribution  af  billedmateriale  af  seksuel  karakter

Kun hvert fjerde 

tvangssamleje bliver 

anmeldt til politiet

Alle seksuelle forhold til børn under 15 år er ulovlige. 

Politiet har i perioden 2009-2016 gennemsnitligt 

modtaget 477 anmeldelser årligt om børn under 

15 år, der har været udsat for seksuelle overgreb i 

form af voldtægt, anden kønslig omgang eller andet 

seksuelt forhold.

Dertil kommer gennemsnitligt 540 årlige anmeldelser 

om blufærdighedskrænkelser i perioden, hvor offeret 

var under 15 år på gerningstidspunktet.

Herudover har der i undersøgelsesperioden væ-

ret gennemsnitligt 245 anmeldelser om seksuelt 

misbrug af børn (under 18 år) ved produktion/ 

besiddelse/distribution af billedmateriale af seksuel 

karakter. Anmeldelsestallet er steget signifikant de 

senere år, hvilket primært skyldes de to sager, der er 

nævnt ovenfor.

TABEL  11 Anmeldelser om seksuelle overgreb mod børn under 15 år i perioden 
fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Voldtægtsamleje med barn under 

15 år eller andet seksuelt forhold 

(offer under 15 år).

523 525 453 502 461 408 516 424

Blufærdighedskrænkelse (offer 

under 15 år).
425 560 517 555 557 555 510 646

Seksuelt misbrug af børn ved pro-

duktion/besiddelse/distribution af 

billedmateriale af seksuel karakter 

(offer under 18 år).

 202 172 177 165 156 218 344 527

I  alt 1.150 1.257 1.147 1.222 1.174 1.181 1.370 1.597

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. Vi har ikke et estimat for efterregistreringer for 2016 på denne underkategori, fordi det ikke er 
muligt, når vi som her selekterer efter ofrets alder på gerningstidspunktet.

54. Respondenterne er 16-74 år i offerundersøgelsen. 
55. I offerundersøgelsen er begrebet tvangssamleje anvendt for at imødegå, at det kan være uklart, hvorvidt det, kvinderne angiver at have været  
udsat for, også er voldtægt i juridisk forstand.  
56. Som kriterier for falsk anmeldelse er både anvendt sigtelser efter § 164 eller § 165 og sager med indrømmelser om falsk anmeldelse uden  
sigtelse eller oprettelse af sag om falsk anmeldelse uden sigtelse (Martinussen mfl. 2009). 
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Antallet af ofre,57 som er børn under 15 år, har været 

stabilt i undersøgelsesperioden med undtagelse af 

området for blufærdighedskrænkelser, hvor der er en 

signifikant stigning fra 538 unikke ofre i 2015 til 673 

i 2016. Antallet af ofre på 15 år og derover er steget 

signifikant fra 1.318 unikke ofre i 2015 til 1.927 i 

2016. Det er vigtigt i denne sammenhæng at bemær-

ke, at der i sager om seksuelt misbrug af børn ved 

besiddelse og distribution af billedmateriale ofte ikke 

er registreret en forurettet på sagen, selvom der kan 

være tale om krænkelser af hundredvis af børn. De 

seneste tre år har der i denne type af sager således 

været cirka 50 anmeldelser årligt, hvor offeret var un-

der 15 år, om end anmeldelsestallet er steget fra 218 

til 527 på bare to år. Det registrerede antal forurettede 

børn er således ikke retvisende.

Europol vurderer, 

at live-streaming af 

seksuelle overgreb 

er blevet en etableret 

kriminalitetsform

Det er værd at bemærke, at norsk politi også 

rapporterer om en stigning i antallet af anmeldelser 

for seksualforbrydelser mod børn, og at det er de 

internetrelaterede sager, som er årsag til stigningen 

(Politidirektoratet, Norge 2017: 18-19).

Live-streaming af seksuelle overgreb på børn

Politiet har siden 2014 fået kendskab til danske sager 

om live-streaming af seksuelle overgreb mod børn. 

Der er tale om et begrænset antal mistænkte per år, 

men en mistænkt kan være involveret i et stort antal 

forhold. Det er politiets vurdering, at denne type af 

sager er i vækst. Sagerne kan være registreret både 

som forsøg på voldtægt, børnepornografi, blufærdig-

hedskrænkelse og flere andre straffelovsparagraffer 

vedrørende seksualforbrydelser mod børn.58 I de sa-

ger, politiet har kendskab til, er overgrebene foregået i 

lande med udbredt fattigdom, som eksempelvis Filip-

pinerne. Overgrebene styres fra Danmark eller andre 

lande, hvor gerningspersonen betaler for overgrebet 

og via webkamera og chat dikterer, hvilke overgreb 

barnet skal udsættes for. I slutningen af 2014 blev en 

dansk mand idømt 3½ års fængsel for medvirken til 

voldtægt i en sag, hvor overgrebene fandt sted i Filip-

pinerne, men blev bestilt og dikteret af danskeren, der 

befandt sig i Danmark (Retten i Hjørring 2014).

Organisationen Terre des Hommes er en international 

NGO, som arbejder for børns rettigheder og forbedring 

af børns vilkår. Organisationen beskriver tre modeller 

for, hvordan live-streaming af seksuelle overgreb på 

børn på Filippinerne foregår:

• Individuelle overgreb foregår under private forhold 

og ofte uden forældrenes vidende. Børnene delta-

ger på eget initiativ, fordi de føler sig forpligtet til 

at bidrage til familiens økonomi.

•  

  

  

Familiedrevne overgreb foregår typisk i hjemmet 

og under tvang fra forældrene eller ved at rekrut-

tere andre børn fra lokalområdet. Familiedrevne 

overgreb skaber ofte en betydningsfuld indtægt for 

familien.

• Organiserede overgreb foregår under forskellige 

variationer af organiseret kriminalitet. Børnene 

er enten ansat eller ofre for trafficking og bliver i 

nogle tilfælde tilbageholdt mod deres vilje (Terre 

des Hommes 2013: 26-31).

Der er sket en stigning af denne type overgreb på 

internationalt plan. Europol vurderer, at live-streaming 

af seksuelle overgreb mod børn ikke længere er en 

ny trend, men derimod en etableret kriminalitetsform 

(Europol 2015c: 29). Live-streaming af seksuelt 

misbrug af børn er typisk set i sydøstasiatiske lande 

og særligt på Filippinerne. Europol vurderer, at der 

vil være et stigende antal ofre for live-streaming og 

andre internetrelaterede overgreb mod børn i andre 

fattige egne af verden, hvor beskyttelsen af børns 

rettigheder er svag, adgangen til dem er stor, og 

adgangen til internettet og digitale medier ligeså 

(Europol 2016a: 26). På baggrund af den øgede 

tilgængelighed og anmeldelsesudviklingen i Danmark 

de seneste tre år vurderer politiet, at det også her i 

landet vil være et kriminalitetsområde i vækst.

Det er politiets vurdering, at der er et betydeligt 

mørketal på området globalt set, ligesom det er 

vanskeligt at vurdere, i hvilket omfang danske 

gerningsmænd medvirker til seksuelle overgreb 

via livestreaming. Antagelsen om, at der kan være 

et betydeligt mørketal i Danmark, baserer vi på 

sagernes karakter, hvor der for offeret er en åbenlys 

barriere i relation til at anmelde en gerningsperson, 

som barnet aldrig har mødt fysisk, og som befinder 

sig i et andet land. Hertil kommer, at den gerningsper-

son, der udfører overgrebet på barnet, i nogle tilfælde 

er i familie med barnet, og at barnet befinder sig i et 

land/område med svage offentlige sociale og juridi-

ske sikkerhedsnet. Derudover er kriminalitetsformen 

karakteriseret ved at være vanskelig at efterforske, 

blandt andet fordi det er kompliceret at foretage 

tilstrækkelig bevissikring af den direkte videochat 

mellem en dansk gerningsperson og den person, der 

fysisk misbruger barnet.

Grooming

Grooming er ikke selvstændigt kriminaliseret i dansk 

straffelov, men fænomenet indgår som metode i en 

række forbrydelser rettet mod børn, som er omfattet 

af straffelovens kapitel 24 om seksualforbrydelser, 

blandt andet jævnfør straffelovens § 21 om forsøg. 

57. Bemærk, at der i politiets system er optalt unikke CPR-numre for hver alder. Det vil sige at hvis en person er registreret som offer som både  
20-årig og som 22-årig vil denne person tælle to gange i den samlede oversigt. Er personen registreret to gange som 20-årig, tælles vedkommende  
dog kun én gang.  
58. Live streaming af seksuelle overgreb mod børn har ikke en selvstændig gerningskode eller søgenøgle i POLSAS. Derfor er det ikke umiddelbart  
muligt at opgøre det præcise omfang af denne kriminalitetstype. 
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Grooming foregår både ved fysiske overgreb og ved 

overgreb via internettet og er defineret ved, at en vok-

sen opbygger et tillidsforhold til et barn med det formål 

senere at begå et seksuelt overgreb mod barnet.

For så vidt angår grooming via internettet modtog 

politiet i 2016 mellem 50 og100 anmeldelser om 

børn ned til 8-9-års-alderen, som havde mødt perso-

ner på internettet, der fik dem til at sende seksuelt 

krænkende billeder, selv sendte dem krænkende 

billeder eller sendte beskeder med opfordringer til 

seksuelle aktiviteter (POLSAS per 26. januar 2017).

I nogle tilfælde modtager barnet meget hurtigt 

krænkende billeder eller bliver bedt om at optage 

og sende seksualiserede billeder af sig selv. I andre 

tilfælde groomes barnet over en længere periode, 

hvorved gerningspersonen opbygger et tillidsforhold 

for at få barnet til at fremsende billeder af seksuali-

seret karakter eller lave en aftale om et fysisk møde. 

Gerningspersonen udgiver sig i nogle tilfælde for at 

være jævnaldrende med barnet for at lokke barnet til 

at sende seksualiseret materiale. Gerningspersonen 

anvender i nogle tilfælde disse billeder til at presse 

barnet til at producere og sende yderligere materiale, 

fx under trusler om, at gerningspersonen vil dele de 

billeder, vedkommende allerede er i besiddelse af, 

med fx barnets familie eller kammerater.

Sager om grooming har ikke en selvstændig 

gerningskode i politiets sagsstyringssystem. Derfor 

kender vi ikke det præcise antal af anmeldelser, hvor 

grooming indgår som et element. Men en opgørelse 

fra foreningen Børns Vilkår viser antallet af seksu-

elle krænkelser på nettet, som BørneTelefonen har 

modtaget henvendelse om, og den giver indikationer 

om tendensen (Tabel 12).

Tallene fra Børns Vilkår viser en stigende tendens 

til, at henvendelserne til organisationen omhandler 

seksuelle krænkelser på nettet.

Skadevirkninger  ved  seksuelle  overgreb

Foruden den fysiske vold, der kan være en del af et 

seksuelt overgreb, får offeret ofte psykiske skader. De 

alvorligste og længstvarende psykologiske eftervirk-

ninger forekommer i de tilfælde, hvor offeret er ungt 

og bliver udsat for overgreb fra en tilknytningsperson, 

som hun/han forventer tryghed og omsorg fra. Særligt 

har forældresvigt eller overgreb fra personer i familien 

langvarige psykologiske eftervirkninger (Straffelovrå-

det 2012: 905/3).

Ofre for seksuelle 

overgreb får ofte 

længerevarende 

psykologiske efter-

virkninger

I de tilfælde hvor offeret for seksualforbrydelsen er 

børn i udviklingslande, er der en forhøjet risiko for 

seksuelt overførte sygdomme og graviditet i en meget 

ung alder, idet udbredelsen af disse sygdomme er 

større, og adgangen til prævention er mindre end 

i Danmark. Hertil kommer alvorlige og langvarige 

konsekvenser som depression, angst, svært ved at 

gennemføre skolegang, selvskade, tilknytningsproble-

mer m.m., som er mulige eftervirkninger for ofre for 

seksuelle overgreb generelt (UNICEF 2016: 5; Terre 

Des Hommes 2013: 47).

Ud over de individuelle omkostninger er der en række 

samfundsmæssige omkostninger ved seksualfor-

brydelser. I et studie udarbejdet af UNICEF vurderer 

organisationen, at seksuelle overgreb mod børn sam-

let set koster landene i Asien og Stillehavsområdet 

et tab i BNP på cirka 39,2 milliarder kroner (UNICEF 

2015: 1).

Vi har ingen nye undersøgelser, der opgør de sam-

lede og aktuelle samfundsmæssige omkostninger 

forbundet med seksualforbrydelser i Danmark. Hvad 

angår voldtægt (afgrænset til ofre i alderen 16-64 år) 

estimerede Institut for Folkesundhedsvidenskab i 

2010, at retsvæsenets omkostninger årligt udgjorde 

cirka 9 millioner kroner. Hertil kommer cirka 22 milli-

oner i årlige afsoningsomkostninger (Helweg-Larsen 

mfl. 2010).59 Der er i denne beregning ikke taget højde 

TABEL  12 Henvendelser til BørneTelefonen om seksuelle krænkelser på 
internettet i perioden fra 2013 til 2016.

2013 2014 2015 2016

Antal henvendelser om seksu-

elle krænkelser på internettet til 

Børnetelefonen

50 72 93 169

Andel af alle rådgivningssamtaler 

på Børnetelefonen
0,18 % 0,24 % 0,27 % 0,41 %

Kilde: Børns Vilkår 2017, opgørelse over henvendelser om seksuelle krænkelser på nettet sendt til Rigspolitiet, NEC, 11. februar 2017.

59. Undersøgelsen lægger til grund, at der i gennemsnit per år i perioden er blevet behandlet 340 voldtægtssager hos politiet, truffet 259 straffe-
retslige afgørelser og rejst tiltale i 55 sager. 
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for tabt arbejdsfortjeneste hos offeret, omkostninger i 

forbindelse med behandling i sundhedssystemet m.m.

3.5.2 TRUSSELS- OG SÅRBARHEDSANALYSE

Ofre

Af de 4.262 registrerede anmeldelser om seksu-

alforbrydelser i 2016 var 3.117 registreret med en 

forurettet. Heraf var cirka en tredjedel af ofrene børn 

under 15 år, mens de resterende to tredjedele var 15 

år og derover. Cirka halvdelen af sagerne uden en 

registreret forurettet omhandlede seksuelle overgreb 

mod børn online (se nedenfor), så andelen af børne-

relaterede sager er væsentligt større end en tredjedel.

For seksuelle overgreb mod personer over 15 år er de 

forurettede fordelt på 152 mænd og 1.907 kvinder. 

For anmeldelserne om seksuelle overgreb mod børn 

er de forurettede fordelt på 211 drenge og 908 piger.

Særligt  udsatte  grupper

Cirka halvdelen af alle anmeldelser om voldtægt og 

andet seksuelt forhold ved vold eller trussel om vold 

eller tvang omhandler personer på 0-17 år, og cirka 

75 % af anmeldelserne drejer sig om børn og unge på 

24 år og derunder (POLSAS datasæt, låst 1. januar 

2017).

I 40 % af an-

meldelserne for 

seksualforbrydelser 

mod personer over 

15 år er ofret en 

kvinde mellem 15 

og 24 år

Baseret på anmeldelsesstatistikken for seksualfor-

brydelser mod personer over 15 år er kvinder mellem 

15 og 24 år særligt udsatte for voldtægt eller forsøg 

på voldtægt. Denne aldersgruppe tegner sig således 

for cirka 40 % af anmeldelserne om voldtægt og 

andet seksuelt forhold ved vold eller trussel om vold 

eller tvang i undersøgelsesperioden (POLSAS data-

sæt, låst 1. januar 2017). Det samme mønster gør sig 

gældende i offerundersøgelsen fra 2016. Dernæst 

kommer kvinder mellem 25 og 39 år, mens kvinder 

over 40 år er den mindst udsatte gruppe (Pedersen 

mfl. 2016: 92-93).

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd 

(SFI) har i 2016 publiceret en større undersøgelse 

af vold og seksuelle overgreb mod børn og unge 

i Danmark. Ifølge rapporten har piger generelt en 

højere risiko for at blive udsat for uønskede seksuelle 

hændelser – det gælder især, når gerningspersonen 

er et familiemedlem eller en voksen (Oldrup mfl. 

2016: 140).60 Rapporten fra SFI anvender begrebet 

uønsket seksuel hændelse om samleje, blottelse eller 

berøring. Der er derfor, i de tilfælde hvor der er tale 

om jævnaldrende parter (og det er langt de fleste), 

ikke nødvendigvis tale om hændelser, der falder 

inden for straffeloven (Oldrup mfl. 2016: 103-104). Af 

rapporten fremgår det også, at der ikke er en statistisk 

sammenhæng mellem uønskede seksuelle hændel-

ser og fx forældrenes uddannelsesniveau, arbejds-

markedstilknytning og etnisk baggrund (Oldrup mfl. 

2016: 141). Det bekræfter materiale fra Red Barnet, 

der slår fast, at seksuelle overgreb mod børn foregår 

i alle sociale lag (Red Barnet 2011: 2). Selvom piger 

har en forhøjet risiko for at blive udsat for uønskede 

seksuelle hændelser, er det vigtigt at bemærke, at 

drenge også bliver udsat herfor. I undersøgelsen 

fra SFI havde 5 % af de adspurgte drenge og 7 % 

af de adspurgte piger oplevet et uønsket forsøg på 

eller gennemført samleje. 5 % af drengene og 15 % 

af pigerne havde været udsat for uønsket berøring, 

mens 7 % af drengene og 14 % af pigerne havde 

oplevet uønskede blottelser (Oldrup mfl. 2016: 107). 

Hvis vi alene ser på uønskede seksuelle hændelser 

fra en voksen eller et familiemedlem, så havde 1,4 % 

af drengene og 4,5 % af pigerne oplevet blottelser. 

0,1 % af drengene, og 3,4 % af pigerne havde oplevet 

uønsket berøring, og 0,2 % af drengene og 1,1 % af 

pigerne havde oplevet uønsket samleje. Der var her i 

alt 1.906 respondenter (Oldrup mfl. 2016: 117).

Af rapporten fra SFI fremgår det endvidere, at 

unge, der beskriver hjemmet som dysfunktionelt 

og uharmonisk og oplever psykisk vold i hjemmet, 

også har en højere udsathed for uønskede seksuelle 

hændelser. 6 % af dem, der ikke havde været udsat 

for uønskede seksuelle hændelser, beskrev, at de 

havde oplevet psykisk vold i hjemmet inden for de 

seneste tolv måneder. Af gruppen, der havde oplevet 

uønskede seksuelle krænkelser, var det 19 %, der 

også havde oplevet psykisk vold i hjemmet.

8 % i gruppen, der ikke havde oplevet uønskede 

seksuelle krænkelser, beskrev deres familie som ikke 

så harmonisk, mens dette gjaldt 14 % af de unge, 

der havde oplevet seksuelle krænkelser (Oldrup mfl. 

2016: 136-137). Unge, der går på efterskole, har 

ifølge undersøgelsen en tre gange højere risiko for 

uønskede seksuelle hændelser fra en voksen eller et 

familiemedlem end unge, der går på almindelig fol-

keskole. For uønskede seksuelle hændelser fra jævn-

aldrende er risikoen her 1,8 gange større (Oldrup mfl. 

2016: 136-137,140-141). Data siger ikke noget om 

kausalitetens retning. Der er i disse tilfælde forment-

lig en vekselvirkning mellem årsag og virkning, idet 

årsagen til at søge væk fra hjemmet og på efterskole 

samt til at opleve hjemmet som uharmonisk netop 

kan være uønskede seksuelle hændelser. Samtidig 

kan det være en negativ spiral, idet den unge, som 

mistrives, kan have sværere ved at sætte grænser 

(Oldrup mfl. 2016: 136-137,140-141).

Personer, der begår overgreb mod børn, har fået 

direkte adgang til børneværelset med de sociale 

60. Baseret på spørgeskemaundersøgelse blandt knap 2.000 elever i 8. klasse (Oldrup mfl. 2016: 25). 
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FIGUR  28 Aldersfordeling i procent for sigtede personer i sager om blufærdighedskrænkelse i 
perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

medier, som børnene i større og større omfang 

anvender. Overgrebene spænder, som nævnt, fra 

blufærdighedskrænkelse ved tilsendelse af nøgen-

billeder til sager om decideret grooming og i nogle 

tilfælde ved anvendelse af trusler. Børn og unges 

selviscenesættelse på internettet kan sætte dem i en 

sårbar position, hvor de optræder langt mere seksua-

liseret, end deres alder og erfaring egentlig tilskriver. 

Internationalt er der en stigende tendens i omfanget 

af denne type sager (Europol 2016a: 25).

En undersøgelse af europæiske børns brug af online-

medier har vist, at danske børn i høj grad har adgang til 

internettet, herunder brug af sociale medier og profiler 

på disse (Mascheroni & Cuman 2014: 7). 39 % af de 

adspurgte danske børn i den europæiske undersøgel-

se havde været udsat for en ubehagelig oplevelse på 

internettet (Mascheroni & Cuman 2014: 24).

Gerningspersoner

Nedenstående angiver en række nøgledata vedrøren-

de sigtede i sager, der omhandler ofre både over og 

under 15 år.

Sigtede i sager, hvor offeret var under 15 år

For så vidt angår voldtægt, anden kønslig omgang 

eller andet seksuelt forhold til en person under 15 

år var der i perioden 2009-2016 3.816 anmeldelser, 

heraf 3.481 anmeldelser med en eller flere sigtede. 

Anmeldelserne omhandlede 2.508 unikke personer 

(idet en person godt kan være sigtet i flere sager).

Af de 2.508 personer var de 97 % mænd, og de 3 % 

var kvinder. 90 % af de sigtede personer var danske-

re, mens de resterende 10 % fordelte sig på cirka 12 

forskellige nationaliteter. Aldersmæssigt var 38 % af 

de sigtede mellem 11 og 20 år, 17 % var 21-30 år, og 

21 % var 31 til 40 år.

Af de sigtede i sager med ofre under 15 år var der 

1.270 unikke sigtede personer i sager med fældende 

afgørelse fordelt på 1.910 anmeldelser. 91 % af de 

sigtede personer i sager med fældende afgørelse 

havde dansk nationalitet. Aldersmæssigt var 42 % 

11-20 år, 17 % var 21-30 år , og 19 % var 31-40 år 

(POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017).

Sigtede i sager, hvor offeret var over 15 år

For så vidt angår sager om voldtægt, forsøg på vold-

tægt eller anden kønslig omgang ved vold, trussel, 

ulovlig tvang eller tilsnigelse mod personer over 15 

år var der i perioden 2009-2016 3.448 anmeldelser, 

heraf 2.381 med en eller flere sigtede. Anmeldelser-

ne omhandlede 2.320 unikke sigtede personer. Af 

de 2.320 personer var 99 % mænd og 1 % kvinder. 

71 % af de sigtede personer var danskere, mens de 

resterende fordelte sig på cirka 88 forskellige natio-

naliteter. Aldersmæssigt var 28 % 11-20 år, 36 % var 

21-30 år, og 18 % var 31-40 år.

Af de sigtede personer i sager med ofre over 15 år 

var der 574 unikke sigtede personer i sager med fæl-

dende afgørelse fordelt på 682 anmeldelser. 38 % af 

de 574 var i alderen 16-25 år på gerningstidspunktet, 

mens 34 % var i alderen 26-40 år. 66 % af de sigtede 

med fældende afgørelse var danskere. De resterende 

34 % fordelte sig på 52 forskellige nationaliteter 

(POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017).

Sigtede i sager om blufærdighedskrænkelser på 

tværs af alderskategorier

I sager om blufærdighedskrænkelser var der i perioden 

2009-2016 4.722 unikke sigtede personer. 97 % af de 

sigtede var mænd, mens 3 % var kvinder. Aldersmæs-

sigt fordelte de sigtede sig som vist i Figur 28.

79 % af de sigtede var danske statsborgere, mens 

de resterende 21 % fordeler sig med 1-2 % på 12 

forskellige nationaliteter.

97 % af de sigtede 

for seksualforbry-

delser, hvor offeret 

var under 15 år, er 

mænd
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FIGUR  29 Aldersfordeling i procent for sigtede personer i sager om seksuelt misbrug af børn ved 
produktion/besiddelse/distribution af billedmateriale af seksuel karakter i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

Sigtede i sager om seksuelt misbrug af børn ved 

produktion/besiddelse/distribution af billedmateriale 

af seksuel karakter

For så vidt angår sager om seksuelt misbrug af børn 

ved produktion/besiddelse/distribution af billed-

materiale af seksuel karakter var der tale om 1.109 

unikke sigtede personer i undersøgelsesperioden. 

98 % var mænd, mens 2 % var kvinder. Aldersmæs-

sigt fordelte de sigtede sig som vist i Figur 29.

93 % af de sigtede var danskere, mens 1 % var 

tyskere, 1 % var nordmænd, og 5 % var af ukendt 

nationalitet.

Mellem 71 % 

og 93 % af de 

sigtede for seksual-

forbrydelser har 

dansk nationalitet

På baggrund af oplysningerne om de sigtede for 

seksualforbrydelser kan vi samlet set se, at stort set 

alle gerningspersoner i sager om seksualforbrydelser 

er mænd (97-99 %), og at 71-93 % af de sigtede er af 

dansk nationalitet. Den laveste andel (71 %) finder vi 

ved voldtægt, forsøg på voldtægt eller anden kønslig 

omgang med personer over 15 år. Gerningsperso-

nerne i sager om voldtægt, forsøg på voldtægt eller 

anden kønslig omgang har en medianalder på 26-27 

år, mens gerningspersonerne i sager om blufærdig-

hedskrænkelse og i sager om seksuelt misbrug af 

børn ved produktion/besiddelse/distribution af billed-

materiale af seksuel karakter er noget ældre – med 

en medianalder midt i trediverne.

Recidivister

Recidiv er en betegnelse for tilbagefald til ny krimi-

nalitet. Danmarks Statistik opgør recidiv som en ny 

strafferetlig lovovertrædelse inden for to år efter en 

løsladelse fra afsoning eller fra en fældende straffe-

retlig afgørelse uden afsoning (Danmarks Statistik 

2016g: 66). I 2012 var der 518 personer, som blev 

løsladt fra afsoning af en seksualforbrydelse eller 

blev fundet skyldige i en sådan. 123 af disse personer 

(svarende til 24 %) begik nye lovovertrædelser inden 

for to år. Det er færre, end når man ser på det samlede 

recidiv for straffelovsdømte, hvor næsten halvdelen 

(47 %) af de dømte begik ny kriminalitet inden for to år 

(Danmarks Statistik 2016g: 136). Af de 123 personer, 

som var dømt for seksualforbrydelser, og som begik ny 

kriminalitet inden for to år efter endt afsoning, var der 

for 23 personers vedkommende (svarende til 19 %) 

tale om en ny seksualforbrydelse.61

Relation  mellem  offer  og  gerningsperson

I forbindelse med cirka 18 % af de anmeldte 

seksualforbrydelser mod børn under 15 år var den 

sigtede under 18 år på gerningstidspunktet. En 

undersøgelse fra 2016 viser, at mellem 64 og 76 % 

af unges (8.-klasses elever) oplevelser af uønskede 

seksuelle hændelser sker med en jævnaldrende. Der 

er en variation i andelen alt efter typen af seksuel 

hændelse. Samleje er den type af hændelse, hvor 

udøveren oftest er en jævnaldrende. 4-19 % af de 

unge havde oplevet uønskede seksuelle hændelser 

med voksne. Her handlede de 4 % om samleje, mens 

7 % omhandlede berøring, og 19 % var blottelser. 

I 5-8 % var personen et familiemedlem. 12-14 % 

havde efterladt spørgsmålet om relationen ubesvaret 

(Oldrup mfl. 2016: 107-108).

For så vidt angår uønskede blottelser fra en jævnald-

rende fremgår det af ovennævnte undersøgelse, at 

lidt over halvdelen er foregået på webkamera eller via 

de sociale medier. Gerningspersonen er også her of-

test en ven, men i lidt over en femtedel af tilfældene 

61. I cirka 41 % af tilfældene var der tale om en færdselslovsovertrædelse, i 20 % om en ejendomsforbrydelse, i 12 % om en overtrædelse af  
øvrige særlove, i 7 % om en voldsforbrydelse og i 2 % om en anden type straffelovsovertrædelse (Danmarks Statistik 2016g: 136). 



NATIONAL STRATEGISK ANALYSE 2017 79 

KRIMINALITET

K
R
IM

IN
A
L
IT
E
T

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

er det en, som den unge har mødt på internettet 

(Oldrup mfl. 2016: 113-114).

Rigspolitiet har i 2016 foretaget en manuel gennem-

gang af sager om voldtægt i perioden marts-august 

2016 med fokus på blandt andet relationen mellem 

offer og gerningsperson (POLSAS, 7. november 

2016). Gennemgangen viste, at for ofre i alderen 

12-18 år kendte 66 % deres krænker enten kort- el-

ler længerevarigt, som ven eller som kæreste. 5 % 

kendte gerningspersonen via internettet.

Relationen mellem offer og gerningsperson og 

risikoen for at opleve social stigmatisering er vigtige 

parametre blandt andre (fx politiets modtagelse og 

behandling af sagen) i unges vurdering af fordele og 

ulemper ved at politianmelde et overgreb (Johansen 

2016: 10-11; 34-37).

61 % af anmelderne på 18 år og derover i sager om 

voldtægt i den halvårsperiode i 2016, som Rigspoli-

tiet har gennemgået, var enten ven, bekendt over lidt 

længere tid eller kæreste/ægtefælle til gerningsper-

sonen (POLSAS, 7. november 2016). 30 % kendte 

ikke gerningspersonerne, og 10 % havde i første 

omgang mødt personen via internettet. Fordelingen 

stemmer nogenlunde overens med fordelingen i 

offerundersøgelsen (Pedersen mfl. 2016: 89). Som 

tidligere nævnt viste offerundersøgelsen, at der er 

en mindre anmeldelsestilbøjelighed, jo tættere rela-

tionen mellem offer og gerningsperson er. Således 

er der ud af gruppen på 61 % med et bekendtskab 

mellem offer og gerningsperson langt flere, som var 

tidligere eller nuværende partnere i offerundersø-

gelsen (37 %) end blandt de politianmeldte sager 

(14 %). 13 % har anmeldt, at de er blevet voldtaget af 

en person, de har kendt i under 24 timer, mens ande-

len i offerundersøgelsen med denne relation er 3 %.

I sager om live-streaming af seksuelle overgreb på 

børn er relationen mellem offer og gerningsmand, 

i form af den manglende fysiske kontakt, med til at 

drive denne form for kriminalitet. For gerningsperso-

nen kan overgrebet opleves som en virtuel, eller ikke 

virkelig, oplevelse, og således udviskes afstanden 

mellem den seksuelle fantasi om børn og det at 

begå et fysisk overgreb (Nordahl & Bindesbøll 2015). 

Den fysiske afstand mellem offer og gerningsperson 

kan skabe en illusion hos gerningspersonen om, at 

overgrebet ikke er hans skyld, eller at barnet ikke lider 

overlast.

3.5.3  FREMTIDIG UDVIKLING

Voldtægt og andre seksuelle overgreb af både børn 

og voksne, der udspiller sig i det fysiske rum, er 

fortsat en udfordring, som hverken i offerundersø-

gelser eller i anmeldelsesstatistikken synes at være 

stagneret. I takt med den stigende digitalisering både 

i Danmark og i resten af verden opstår der nye former 

for seksuelle krænkelser. Gerningspersoner har via 

sociale medier og de stadig mere udbredte mulig-

heder for anonymisering på internettet stadig flere 

muligheder for at begå overgreb på i forvejen sårbare 

persongrupper.

Sociale medier 

og anonymiserings-

tjenester udbreder 

mulighederne for 

seksuelle overgrebStigningen i antallet af gerningspersoner, der via 

live-streaming begår adskillige seksuelle overgreb 

mod børn, er allerede et internationalt etableret 

fænomen (Europol 2015c: 29; Europol 2016a: 25). 

Problemet er stigende i takt med den øgede udbre-

delse af internettet og mobile it-løsninger i lande med 

udbredt fattigdom. Live-streaming af overgreb kan 

desuden kobles til – og muligvis forstærke – traffick-

ing og sexturisme. Europol rapporterer således om, 

at personer efter live-streaming af overgreb mod et 

barn er rejst til det pågældende barns land for at begå 

direkte fysiske overgreb mod barnet. Ligeledes kan 

en gerningsperson efter at have begået overgreb i et 

barns land fortsætte disse via live-streaming efter at 

være rejst fra landet. Europol oplyser ikke om omfan-

get af denne udfordring (Europol 2016a: 26).

Politiet vurderer på baggrund af stigende anmeldel-

sestal, verserende sager og internationale rapporter 

fra blandt andet Europol, at også danske gernings-

mænd i stigende grad vil anvende live-streaming af 

seksuelle overgreb, og det vil kræve øget efterforsk-

ningsmæssig kapabilitet og internationalt samarbej-

de at imødegå denne kriminalitetsform.

Der er i de senere år set en stigning i danske børn, 

unge og voksne, der oplever krænkelser i form af 

uberettiget videresendelse af billeder af seksuel ka-

rakter. Både børns og voksnes sociale liv udspiller sig 

i stigende grad online, og det rum, som seksualforbry-

delser udspiller sig i, vil derfor naturligt også være at 

finde der (se også Balvig 2017: 108,180 ff).
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3.6     NARKOTIKA OG DOPING
Politiet vurderer, at narkotika- og dopingkriminaliteten i Danmark vil være uændret frem 

mod 2022. Der er ikke noget, der indikerer hverken en stigning eller et fald i tilgængelig-

heden af de forskellige stoftyper de kommende år, og politiet forventer også, at aktørerne 

stort set vil være de samme. Men den teknologiske udvikling og køb og salg af narkotika 

og doping på internettet vil i stigende grad øge kriminelle aktørers handlerum og deres 

muligheder for at udøve narkotika- og dopingkriminalitet.

3.6.1  SKADESANALYSE 

Narkotika

Narkotikakriminalitet er en af de kriminalitetsfor-

mer, der har det højeste mørketal, da både købere 

og sælgere har en fælles interesse i ikke at blive 

opdaget. Det bevirker, at det er meget vanskeligt at 

vurdere, hvor meget narkotika, der reelt er i omløb og 

forbruges.

Det er i sagens natur vanskeligt at opgøre det samle-

de antal stofmisbrugere i Danmark. Det skyldes især, 

at der findes flere kategorier af stofmisbrugere. Fra 

I 2016 blev der 

beslaglagt godt 

3,8 tons hash

TABEL  13 Antal beslag og beslaglagt mængde fordelt på stoftyper i perioden fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Heroin                 

  Kg                                                                                                                                         

                                                                                                                                        

22,4 39,0 36,6 40,6 13,7 12,9 29,0 15,6

Antal beslag 648 699 488 430 497 397 571 568

Kokain                 

Kg                                                                                                                                         

                                                                                                                                          

                                                                                                                    

                                                                                                                                          

                                                                                                                                          

72,4 54,2 42,9 42,1 681,0 89,7 547,6 118,8

Antal beslag  1.365 1.589 1.777 2.056 2.346 2.179 3.470 4.115

Amfetamin   

Kg 103,8 193,9 240,3

                                                                                                                                                            

                                                                                                                               

                                                                                                                               

                                                                                                                                                                   

                                                                                                                        

                                                                                                                             

                                                                                                                                                                 

                                                                                                                               

                                                                                                                             

301,5 287,8 291,6 189,8 345,3

Antal beslag 1.260 1.764 1.757 1.793 2.232 1.787 2.443 2.205

Ecstasy

Stk. 53.929 45.360 16.042 72.654 7.706 54.690 70.244 13.810

Antal beslag 200 200 209 523 592 688 329 346

LSD

Doser 468 159 1.003 - 1.238 1.677 397 1.742,0

Antal beslag 18 16 20 18 98 56 71 167

Hash

Kg 1.220,0 2.318,0 2.326,0 1.334,0 3.292,0 2.211,0 3.619,0 3.818,5

Antal beslag 7.430 7.689 8.499 9.239 11.440 9.988 14.680 15.364

Kilde: Rigspolitiets beslagsdatabase per 28. marts 2017.
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dem der indtager stoffer en gang imellem, over dem 

der har et mere vedvarende brug, til personer med et 

registreret stofmisbrug. Sundhedsstyrelsen (Sund-

hedsstyrelsen 2016: 9-10) estimerer,62 at det samle-

de antal af stofmisbrugere i Danmark i 2009 var cirka 

33.000, heraf cirka 11.000 hashmisbrugere. Ifølge 

SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd er 

antallet af personer med et registreret63 stofmisbrug 

steget fra cirka 19.000 personer i 2008 til godt 

23.000 personer i 2013. Det svarer til en stigning 

på 23 % i perioden. Den største proc entvise vækst i 

antallet af personer med et registreret stofmisbrug er 

observeret i gruppen af 20-29-årige, hvor der er sket 

en stigning på over 50 %. Ifølge SFI kan stigningen 

blandt andet skyldes, at de relevante instanser er 

blevet bedre til at få kontakt med stofmisbrugerne, 

der dermed optræder i statistikkerne i højere grad end 

tidligere (Amilon mfl. 2016: 35-46).

Som det fremgår af Tabel 13, er der selv over en 

længere periode ikke entydige mønstre i antal og 

mængder af beslaglagte euforiserende stoffer i 

Danmark. Der er store udsving i perioden 2009 til 

2016, både hvad angår mængde og antal beslag. Der 

er sket en stigning i den mængde af nye psykoaktive 

stoffer (NPS), der er beslaglagt i perioden 2014-2016 

(Tabel 14). Stigningen er signifikant. De tilfældige 

udsving skyldes blandt andet, at antallet af beslag og 

beslaglagt mængde som udgangspunkt er et udtryk 

for politiets narkotikaindsats, herunder politiets 

strategiske tilgang. Derudover gør politiet mange 

større beslag på baggrund af tip fra politiets kilder, og 

antallet af tip varierer fra år til år. Opgørelsen er så-

ledes en usikker indikator for udbuddet af stoffer på 

det illegale marked. Det samme gør sig gældende for 

anmeldelsestallene for narkotikakriminalitet (Tabel 

15). Der er også her signifikante udsving i perioden 

2009-2016.

TABEL  14 Antal beslag og beslaglagt mængde NPS i perioden fra 2014 til 2016.

NPS 2014 2015 2016

Pulver og tobaksblandinger                                                                                     

                                                                              

                                                                                 

                                                                                 

                                                                              

Gram 42 246 814

Antal beslag 12 24 81

Piller og mærker       

Stk. 1.270 1.510 4.058

Antal beslag 9 18 79

Kilde: Rigspolitiets beslagsdatabase (28. marts 2017).

TABEL  15 Anmeldelser af narkotikakriminalitet i perioden fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

I alt  17.860 18.237 21.617 21.785 24.829 26.776 23.551
22.726* 
(22.359)

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.*Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (i parentes).  
Se beregningsmetoden i metoderapporten.

62. Det seneste skøn er foretaget i 2010 på baggrund af tal fra 2009. Opgørelsen omfatter ikke det eksperimenterende stofforbrug, men estimerer  
antallet af personer, der har et mere vedvarende forbrug af stoffer, som medfører fysiske, psykiske og/eller sociale skader. Skønnet er gennemført  
med en capture-recapture-metode og er udarbejdet efter retningslinjer fra Det Europæiske Overvågningscenter for Narkotika og Narkotikamisbrug,  
EMCDDA. 
63. Personer med et registreret stofmisbrug definerer vi som de personer, der i løbet af året enten har været i social stofmisbrugsbehandling eller i  
kontakt med sygehusvæsenet og i den forbindelse er blevet registreret med en stofmisbrugsrelateret diagnosekode. 
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Dopingmidler

Antallet af anmeldelser om dopingkriminalitet har 

været relativt stabilt i perioden 2009-2016 (Tabel 

16).

Politiet finder ofte dopingmidler som en sidegevinst 

i forbindelse med politiforretninger, hvor lokaliteter, 

køretøjer eller personer bliver ransaget for noget 

andet. Derudover modtager politiet indberetninger fra 

SKAT, når der bliver fundet dopingmidler i forbindelse 

med kontrollen af international post til Danmark, og 

fra Anti-Doping Danmark i forbindelse med kontroller 

i blandt andet fitnesscentre.

Doping finder 

sted både i elite-

sportsmiljøer og 

blandt motionister

Brug af dopingmidler foregår i det skjulte, og det er 

derfor svært at bedømme det reelle omfang. Den 

nationale monitering viser dog indikationer på, at 

forbruget er højt, og at anvendelsen ikke kun er forbe-

holdt eliteidrætsudøvere, men også finder sted blandt 

almindelige motionister. Samme tendens viser sig i 

Norge, hvor politiet oplyser, at de har haft en stigning 

i doping på 20 % fra 2015 til 2016, og at antallet af 

anmeldelser i 2016 udgør 1.798 (Politidirektoratet, 

Norge 2017: 13). Den typiske danske dopingmisbru-

ger er en mand, der enten er eliteidrætsudøver eller 

meget aktiv motionist (Anti Doping Danmark 2017). 

Over de seneste fem år er der dog sket en markant 

stigning i brugen af dopingmidler hos kvinder, der 

dyrker såkaldt bikinifitness.

Den nationale monitering viser, at der foregår produk-

tion af dopingmidler i Danmark i form af en viderefor-

arbejdning af stoffer købt i udlandet. De forarbejdede 

stoffer presses typisk til piller eller fyldes i ampuller. 

Det reelle omfang af den nationale produktion er dog 

ikke kortlagt. Den nationale monitering viser også, at 

der løbende dukker nye produkter op på markedet, 

og at der ikke er tegn på, at hverken tilgængeligheden 

af eller efterspørgslen efter dopingpræparater er 

nedadgående. SKAT foretager mange beslag af post-

forsendelser med dopingmidler, hvilket understøtter, 

at midlerne er let tilgængelige for danske forbrugere. 

Moniteringen viser desuden, at doping fremstillet i 

Danmark også bliver solgt til købere i udlandet.

Skadevirkninger

Handel med narkotika er en hovedindtægtskilde 

for organiserede kriminelle. Narkotikakriminalitet er 

en sammensat og kompleks kriminalitetstype med 

vidtrækkende og mangeartede konsekvenser. Den 

bliver i nogle tilfælde omtalt som offerløs, fordi de 

involverede parter indvilliger i køb og salg. Med tanke 

på kriminalitetstypens konsekvenser og omkostninger 

for brugere, borgere og samfund generelt er dette dog 

næppe en passende betegnelse (se fx Møller 2011: 

169). Skadevirkningerne af stofmisbrug og følgekri-

minaliteten er vidtrækkende, alvorlige og komplekse. 

Et stofmisbrug skader ikke kun den individuelle 

bruger, men også dennes omgivelser og de personer 

og virksomheder, der udsættes for følgekriminalitet.

Skaderne ved stofmisbrug for den enkelte er veldo-

kumenterede. For både stofmisbrug – og narkotika-

markedet som sådan – gælder, at det også påvirker 

det omgivende samfund. Det øger både direkte og 

indirekte utrygheden for beboerne i visse lokalområ-

der, der lider under følgerne af selve stofindtagelsen, 

er vidner til narkotikahandel i nærområdet og kan 

støde på efterladte kanyler mv. uden for deres bolig. I 

et område, hvor der er mange narkomaner, eller hvor 

der i særlig grad handles med narkotika, er der der-

udover en større risiko for vold og konflikter mellem 

kriminelle, der konkurrerer om markedsandele, og det 

øger utrygheden. Narkotikakriminalitet og stofmisbrug 

har også samfundsøkonomiske omkostninger, fx i 

forbindelse med forebyggelsestiltag og misbrugs-

behandling. Disse omkostninger er svære at opgøre 

præcist, men er omfattende. Narkotika- og dopingkri-

minalitet bidrager også til etablering og styrkelse af 

en samfundsundergravende skyggeøkonomi (Demant 

2013: 331; Europol 2016a: 23-24, 27-28, 32, 39, 40).

Brug af dopingmidler medfører primært sundheds-

skade for brugeren, fx skader på vitale organer som 

lever og hjerte, men kan indirekte have en skadevirk-

ning på omgivelserne på grund af bivirkninger som 

øget aggressivitet og psykiske lidelser. Dopingmidler-

ne er kun i få tilfælde kontrollerede lægemidler, og der 

er derfor stor risiko forbundet med at indtage dem. 

Doping forårsager ikke en fysisk afhængighed, men 

TABEL  16 Anmeldelser af dopingkriminalitet i perioden fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

I alt 1.061 1.089 1.294 1.119 1.141 1.046 1.111
888*
(869)

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.*Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (i parentes).  
Se beregningsmetoden i metoderapporten.
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der kan opstå en psykisk afhængighed, der kan vise 

sig at være sværere at komme ud af end den fysiske.

Følgekriminalitet

Politiets monitering på området indikerer, at 

narkotikakriminelle typisk er multikriminelle, og at 

hashmisbrug er en del af kulturen i de kriminelle 

miljøer. Følgekriminaliteten dækker en bred vifte af 

kriminalitetsformer, der kan medføre skadevirkninger 

for både individer og virksomheder. Stofmisbrug er 

i særlig grad associeret med berigelseskriminalitet 

som fx tyveri, røveri og bedrageri, men kan også føre 

til vold, trusler og chikane.

Sammenhængen mellem kriminalitet og stofmisbrug 

er dog kompleks. Det kan være svært at isolere stof-

misbrug som en årsag til kriminalitet, fordi kausalite-

ten lige så vel kan gå den anden vej: fra kriminalitet 

til stofmisbrug, og begge dele kan være en virkning 

af fælles årsager. Der er sandsynligvis tale om, at 

kriminalitet og rusmiddelbrug i en vis udstrækning er 

hinandens årsager og samtidig i en vis udstrækning 

har fælles årsager (Balvig 2015: 18; Demant 2013: 

336-337, 344-345). Det kan således være svært at 

fastslå en præcis kausal sammenhæng mellem en 

konkret lovovertrædelse og finansiering af gernings-

personens stofbrug. Der er i den nationale monitering 

ingen indikationer på, at brugere af doping finansierer 

deres forbrug gennem kriminalitet.

3.6.2 TRUSSELS- OG SÅRBARHEDSANALYSE 

Selvom nye psykoaktive stoffer (NPS) vinder frem, 

er det stadig narkotikatyper som amfetamin, hash, 

heroin, kokain og ecstasy, der dominerer markedet. 

Det er også disse typer, der er omdrejningspunkter for 

kriminelle organisationers narkotikakriminalitet.

Europol advarer mod et særlig potent NPS, stoffet 

Carfentanil, der er et opioid i gruppen af fentanyler. 

Stoffet er så koncentreret, at to milligram udgør en 

dødelig dosis. Der er på europæisk plan en stigen-

de tendens til, at der foregår en illegal produktion 

af højkoncentrerede fentanyler. Illegalt fremstillet 

fentanyl kan være op til 1.000 gange kraftigere end 

morfin, mens Carfentanil kan være op til 10.000 

gange kraftigere end morfin. I disse høje koncentrati-

oner kan fentanyl, og i særlig grad Carfentanil, være 

livsfarligt at indtage. Carfentanil er blevet beslaglagt i 

andre europæiske lande, herunder vores nabolande, 

men er endnu ikke beslaglagt i Danmark (Nationalt 

Efterforskningscenter 2016).

På europæisk plan er der indikationer på stor 

innovationsevne inden for cannabisprodukter, der 

kan anvendes i e-cigaretter. Disse lader til at blive 

mere og mere populære, og onlinebutikker tilbyder 

i stigende grad vejledning og udstyr til dette formål 

(Europol 2016a: 11, 55-56, 61). Den samme trend 

gør sig gældende i Danmark.

Den nationale monitering viser, at der er opstået en 

gråzone mellem doping og helse- og skønhedspro-

dukter. Som eksempler kan nævnes slankemidler, 

der indeholder efedrin, og anti-age-produkter, der 

blandt andet indeholder ingredienser, der står på 

dopinglisten. Som borger kan man således uforva-

rende risikere at gøre sig skyldig i at købe ulovlige 

dopingmidler på nettet, fordi de ser ud til at være 

lovlige helse- eller skønhedsprodukter. Der bliver fx 

på amerikanske hjemmesider lovligt solgt produkter, 

der i Danmark er klassificeret som doping. Det kan 

således være svært for den almindelige forbruger at 

gennemskue, om et købt produkt er lovligt i Danmark.

Dopingkriminalitet er meget lukrativt. Stofferne bliver 

typisk solgt for en høj pris, og den enkelte bruger 

har behov for en stor mængde for at opnå resultater. 

En enkelt producent med det rigtige udstyr, fx en 

pillepresse, kan nemt producere store mængder 

dopingmidler.

En generel samfundsmæssig udvikling i retning af en 

større kropsfiksering kan være med til at understøtte 

et marked for ulovlige dopingmidler. Denne tendens 

findes også hos unge, særligt unge mænd, og en 

stigende social accept af brugen af præstationsfrem-

mende midler i denne gruppe (se fx Pedersen mfl. 

2014), er med til at fastholde efterspørgslen efter 

doping.

Aktører  og  organiseringsgrad

Ifølge Europol er over en tredjedel af de kriminelle 

grupperinger, der er aktive i Europa, involveret i nar-

kotikakriminalitet. Udbyttet fra denne kriminalitets-

type er typisk med til at finansiere øvrige kriminelle 

aktiviteter (Europol 2017a: 34).

1/3 af de krimi-

nelle grupperinger i 

Europa er involveret i 

narkotikakriminalitet

Narkotikamarkedet er yderst omstillingsparat og in-

novativt, og aktørerne på området er multikriminelle, 

der genbruger eksisterende netværk og infrastrukturer 

til nye kriminalitetsformer. Aktørerne udviser en stor 

grad af kreativitet og innovationsevne i forhold til at 

anvende nye teknologiske muligheder til produktion 

og salg af de ulovlige stoffer og optimering af profit. 

Organiseringsgraden og størrelsen på de organisatori-

ske enheder, der er involveret i produktion, smugling, 

distribution eller salg af ulovlige stoffer, kan variere 

fra enkeltpersoner over mindre grupper til store 

kriminelle organisationer. (Europol 2016c: 43-44). 

Den nationale monitering viser, at langt størstedelen 

af den organiserede narkotikahandel i Danmark bliver 

udøvet af personer med tilknytning til rocker- og 

bandemiljøet (se i øvrigt afsnit 6.4 om rocker- og 

banderelateret kriminalitet). De resterende markeds-

andele tilhører øvrige kriminelle grupperinger, der 

typisk har en lavere organiseringsgrad.
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Ifølge Europol tilrettelægger organiserede kriminelle 

grupperinger i stigende grad deres forretninger på 

en måde, der minimerer risici og forsøger at holde 

kriminaliteten under myndighedernes radar. Dette 

kan blandt andet foregå ved at gemme sig bag falske 

firmaer, ved at anvende teknologi til fx kryptering af 

data eller kommunikation og udnyttelse af legale 

forretningsstrukturer eller korruption (Europol 2016a: 

15, Europol 2017a: 34). Moniteringen viser, at dette 

også gør sig gældende for organiserede kriminelle 

involveret i narkotikakriminalitet i Danmark.

Politiet har aktuelt ikke et fuldstændigt billede af 

aktører og organiseringsgrad vedrørende dopingkri-

minalitet i Danmark. Den nationale monitering viser 

dog, at aktørerne typisk er personer, der også er 

kendt for anden kriminalitet, og at der blandt andet 

er forbindelser til personer i rocker- og bandemiljøet. 

Sidstnævnte gør sig i særlig grad gældende, når der 

er tale om større mængder til videresalg. De personer, 

der sælger doping i fitnesscentre eller sportsklubber, 

er dog ikke nødvendigvis involveret i organiseret 

kriminalitet.

I november 2014 trådte en ny lovgivning i kraft på 

dopingområdet, der indebærer en udvidelse af 

strafferammen fra to år og op til seks år for salg og 

fremstilling af dopingmidler.64 Politiet vurderer dog, 

at den øgede strafferamme kun i begrænset omfang 

afholder kriminelle aktører fra at begå dopingkrimina-

litet, fordi salg af dopingmidler er så lukrativt, og fordi 

risikoen for at blive opdaget stadig er lav.

Internettet  og  den  teknologiske  udvikling

Handel med illegale stoffer via internettet er et 

fænomen, der i stigende grad er dukket op inden for 

de seneste år. Internettet giver traditionelle former for 

kriminalitet nye udtryksformer og udvider de krimi-

nelle aktørers muligheder for at begå kriminalitet (se 

kapitel 2) (Politi og Told i Norden 2016: 3-5; Demant 

& Munksgaard 2017: 47-48).

Narkotikahandel 

foregår både på det 

åbne internet og på 

darknet

Nettet har blandt andet gjort det nemmere for produ-

centerne at nå ud til en større gruppe af forbrugere og 

omvendt, men det største udbytte for de kriminelle 

aktører ligger i en reduktion af risici (Demant & 

Munksgaard 2017). Brugervenlige onlinemarkeds-

pladser, hvor kommunikationen er krypteret, og hvor 

både køber og sælger kan optræde anonymt, er også 

med til at reducere risici for alle parter. Salget foregår 

både på det åbne internet og på det lukkede darknet, 

og der findes både danske og udenlandske udbydere, 

hvor brugere kan bestille stoffer online til direkte 

levering i postforsendelser. Dette har gjort det muligt 

at omgå behovet for fysisk interaktion mellem aktører 

i de forskellige faser af smugling og distribution af 

ulovlige stoffer.

Det er blevet muligt for alle med de fornødne tekniske 

færdigheder at erhverve sig et varelager og betjene et 

(potentielt globalt) kundegrundlag, som de udeluk-

kende er i virtuel kontakt med. Før internettet kræve-

de indførsel af ulovlige stoffer en lang kæde af fysiske 

forbindelser, og at der blev etableret tillidsforhold til 

en række af sælgere, producenter og distributører. Et 

yderligere eksempel er anvendelsen af internetba-

serede telefonservices og krypteret kommunikation 

via apps med henblik på at holde kriminaliteten 

under radaren (Demant & Munksgaard 2017: 47-48; 

Europol 2016a: 46-48).

Det reelle omfang af handel med narkotika og doping-

midler via internettet i Danmark er ikke kendt. Ny 

forskning har sandsynliggjort, at der kun er få danske 

narkotikasælgere på de virtuelle markedspladser, 

såkaldte kryptomarkeder, på darknet. Danmark er, 

ifølge undersøgelsen, ansvarlig for 0,52 % af den 

observerede europæiske omsætning på de virtuelle 

markedspladser (Demant & Munksgaard 2017: 26). 

Forskning viser også en øget global tendens til, at 

handel på kryptomarkederne er national frem for 

global. Det vil sige, at nationale kryptomarkeder er 

målrettet personer i det pågældende land (Demant & 

Munksgaard 2017: 43-44).

Salg medieret via Facebook og apps

Efterforskninger har vist, at der i Danmark foregår salg 

af ulovlige stoffer i grupper på Facebook. Sælgerne 

udbyder typisk stofferne til salg i hemmelige grupper 

oprettet specifikt til formålet. De observerede salgs-

opslag har primært været relateret til hash, kokain og 

ecstasy/MDMA, men der er også eksempler på salg 

af receptpligtig medicin og dopingmidler.

Narkotikasalg på Facebook er et område præget af 

hurtige forskydninger. Aktiviteten kan på kort tid flytte 

sig fra gruppe til gruppe. Salgsgruppernes medlems-

tal kan således stige eller falde markant på relativt 

kort tid, ligesom der er en kontinuerlig tilgang af nye 

grupper. Det har ikke været muligt at afdække orga-

nisationsgraden på området, herunder i hvor høj grad 

de enkelte sælgere/administratorer kender hinanden, 

og hvorvidt der er tale om en fælles bagmand. Der 

er dog indikationer på, at der kan være forbindelse 

mellem nogle af sælgerne/administratorerne og dele 

af rockermiljøet.

I Danmark er der også observeret salg af ulovlige 

stoffer via apps med chat funktion, blandt andet den 

krypterede app Wickr. Det særlige ved Wickr er, at 

beskederne som udgangspunkt bliver slettet efter 24 

timer.

64. Efter strafskærpelsen i 2014 er der faldet dom i to store dopingsager (kort omtalt i Strategisk Analyse 2016, s. 37). Begge sager startede i  
2014 og omhandlede handel med store mængder doping. Bagmændenne blev idømt 2-6 års fængsel. 
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Facebook og andre sociale medier er meget effektive 

som platforme til at skabe kontakt til en stor gruppe 

potentielle købere. Endvidere giver sociale medier 

mulighed for udbredelse til et større geografisk 

område. Den største trussel er dog, at denne form for 

markedsføring potentielt kan medføre en udvidel-

se i antallet af stofbrugere, særligt hvad angår de 

helt unge. Salg af ulovlige stoffer på Facebook kan 

medvirke til en normalisering og afdramatisering af 

rusmiddelbrug gennem eksponering i et virtuelt rum, 

som de unge færdes hjemmevant i. Amerikansk 

forskning har vist en sammenhæng mellem det at 

blive eksponeret for noget via sociale netværk og det 

selv at foretage handlingen (McCuddy & Vogel 2015). 

Der er desuden en dokumenteret sammenhæng 

mellem lav risikovurdering på den ene side og høj 

forekomst af overforbrug samt lav debutalder på den 

anden side (Emerek mfl. 2001).

Den transaktionshastighed, som salg via nettet og 

apps giver mulighed for, betyder, at der er blevet 

kortere vej fra tanke til handling. Når stofferne leveres 

direkte, bliver køberen ikke konfronteret med de risici, 

der er forbundet med at skulle opsøge en sælger på 

gaden og selv skulle transportere stofferne gennem 

byen (Politi og Told i Norden 2016: 4).

3.6.3  FREMTIDIG UDVIKLING 

Politiet vurderer, at narkotika- og dopingkriminaliteten 

i Danmark stort set vil være uændret frem mod 2022. 

Der er ikke noget, der tyder på hverken en stigning 

eller et fald i tilgængeligheden af de forskellige stofty-

per, og aktørerne vil forventeligt være de samme. Der 

er heller ingen indikationer på, at hverken efter-

spørgsel eller udbud vil ændre sig. Politiet vurderer 

dog, at særligt den teknologiske udvikling og vores 

brug af internettet i stigende grad vil øge kriminelle 

aktørers handlerum og deres muligheder for at udøve 

narkotika- og dopingkriminalitet. Muligheden for høj 

profit og en lav risiko for at blive opdaget er medvir-

kende til, at mange organiserede kriminelle fortsat vil 

involvere sig i narkotikakriminalitet. Narkokriminalitet 

vil fortsat være hovedindtægtskilde for de organise-

rede kriminelle og medvirke til finansiering af øvrige 

kriminelle aktiviteter.

For stofbrugerne kan oplevelsen af en begrænset 

risiko ved køb og salg på internettet og via apps, 

og den øgede tilgængelighed af produkterne her, 

potentielt være medvirkende til en større social 

accept af euforiserende stoffer og dopingmidler. En 

sådan oplevet afkriminalisering af ulovlige stoffer 

kan – kombineret med en øget tilgængelighed – på 

sigt bevirke en stigning i antallet af personer, der eks-

perimenterer med stoffer. Dette gør sig gældende for 

både unge og voksne. En undersøgelse af udviklingen 

inden for unges lovlydighed viser dog, at der er en 

øget risikobevidsthed og fremtidsdisciplinering blandt 

de unge, der fremmer lovlydig adfærd (Balvig 2011 

104-108, 122-127; Balvig 2017: 141-151). Hvis 

denne udvikling fortsætter, kan det understøtte et 

generelt fald i eksperimenterende stofbrug hos unge 

og dermed, på længere sigt, et generelt fald i antal 

stofbrugere, følgekriminalitet m.m.

Den teknologiske udvikling og mulighederne for at 

optræde skjult og anonymt på internettet understøtter 

en forskydning af narkotikasalg fra gaden til internet-

tet. Forskydningen er med til at gøre kriminaliteten 

og beviserne for denne mindre synlige. Betaling 

med digital valuta vil desuden gøre det sværere at 

spore pengestrømme og koble en ulovlig handel til 

gerningspersonen. Kommunikationsteknologien med 

krypteret kommunikation via apps eller sociale medi-

er og krypterede data udfordrer allerede i dag politiets 

efterforskning. Denne udfordring bliver forventeligt 

kun større i fremtiden. De ovennævnte forhold 

bevirker alle, at forbindelsen mellem køber og sælger 

bliver sværere at dokumentere, og risikoen for at blive 

opdaget og retsforfulgt bliver mindre for alle parter.

Introduktionen af online-narkotikasalg kan på sigt 

resultere i en radikal omorganisering af stofmarke-

det. Alle med et minimum af teknisk forståelse og 

adgang til narkotika kan i dag slå sig ned som pusher 

på internettet. Netbaseret salg af stoffer kræver 

kun i begrænset omfang, at sælgeren er en del af et 

organiseret kriminelt netværk. Det kan på længere 

sigt udfordre de etablerede sælgere fra det organise-

rede kriminelle miljø (Demant & Munksgaard 2016: 

3-4, 43-44).

Efter flere års debat vedrørende legalisering af 

cannabis i Danmark bliver det fra 1. januar 2018 

muligt for danske patienter med eksempelvis kvalme 

og opkastning efter kemoterapi, kroniske smerter, 

multipel sklerose eller rygmarvsskade at få lægeordi-

neret medicinsk cannabis. Der er tale om en fireårig 

forsøgsordning.

Mulighederne for at 

optræde skjult og 

anonymt online mini-

merer de kriminelles 

risici
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3.7      ØKONOMISK 
KRIMINALITET
It-relaterede bedragerianmeldelser er et område i vækst. Det er særligt misbrug af kre-

ditkortoplysninger, der gør sig gældende i de it-relaterede bedragerianmeldelser. Der har 

ligeledes været mere end en fordobling i antallet af anmeldelser om grov skattesvig fra 

2009 til 2016. Kriminelle aktører er hurtige til at tage nye digitale muligheder i brug og 

til at anvende dem kreativt for at opnå profit. Europol betragter i en nyere analyse hvid-

vaskaktiviteter som en motor for organiseret kriminalitet.

3.7.1  SKADESANALYSE 

Antallet af anmeldelser om bedrageri er mere end 

femdoblet i perioden fra 8.038 anmeldelser i 2009 

til 44.176 (estimeret) anmeldelser i 2016, se Figur 

30. Udviklingen repræsenterer en signifikant stigning. 

Stigningen, der fremgår af Figur 30, skyldes formo-

dentlig, at der har været en stigning i de typer af 

it-relateret bedrageri, herunder kriminalitet relateret til 

misbrug af kreditkort, som ofte indebærer seriekri-

minalitet. Det vil sige sager, hvor en gerningsperson 

har foretaget mange selvstændige, men ensartede 

kriminelle handlinger, og hvor der for hver selvstæn-

dig kriminel handling er registreret en anmeldelse.

Bedragerisagerne dækker over mange forskellige 

former for bedrageri. Derfor er der trukket en stikprøve 

på 400 bedragerianmeldelser, som til brug for analy-

sen er inddelt i ti kategorier, se Figur 31. Stikprøven 

er trukket tilfældigt blandt alle bedragerianmeldelser 

(herunder anmeldelser om bedrageri og databedra-

geri) i perioden 1. december 2015 til 30. november 

2016. Stikprøven viser, at langt den største gruppe af 

anmeldelser – 54 % – omhandler misbrug af stjålne 

kreditkortoplysninger. Bedrageri i forbindelse med 

samhandel på internettet udgør 15 % af anmeldel -

serne og er dermed den næststørste kategori. De 

øvrige former for bedrageri er langt mindre udbredt og 

dækker alt fra små bedragerisager, hvor gerningsper-

sonen fx køber en telefon med falsk identitet, til store 

og komplekse sager, hvor der bliver begået bedrageri 

for meget store beløb.65

FIGUR  30 Anmeldelser om bedrageri i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (35.167). Se 
beregningsmetoden i metoderapporten.

65. I august 2015 indgav SKAT en anmeldelse til Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (SØIK) om formodet svindel  
med refusion af udbytteskat for 6,2 milliarder kroner Beløbet er siden opjusteret til 12,3 milliarder kroner. Sagen er den største bedragerisag mod  
den danske stat nogensinde. 
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FIGUR  31 Anmeldelser om bedrageri og 
databedrageri fordelt efter type, stikprøve fra 
perioden fra december 2015 til november 2016.
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Kilde: POLSAS 2016, stikprøvedata vedrørende bedrageri og databe-
drageri. Statistisk usikkerhed m.m. fremgår af metoderapporten.

I det følgende forlader vi stikprøven på de 400 

anmeldelser, men inddrager den, i det omfang det 

er relevant. Vi går videre til at beskrive udviklingen i 

omfanget af misbrug af betalingskort og elektroniske 

betalingstjenester, bedrageri ved samhandel på 

internettet, socialt bedrageri og bedrageri vedrørende 

arbejdsløshedskasse samt BEC-bedrageri (Busi-

ness E-mail Compromise-svindel). Disse områder 

beskriver vi ved brug af data fra eksterne kilder og 

anmeldelsesdata, som ikke er trukket i stikprøveform.

Misbrug  af  betalingskort  og  elektroniske 
betalingstjenester

Ifølge Nets er antallet af sager om misbrug af Dankort 

og Visa/Dankort steget signifikant fra 2011 til 2016 

(Tabel 17) og udgjorde i 2016 i alt godt 100 millioner 

kroner (svarende til næsten en tredobling i perioden). 

Det gennemsnitlige beløb, som gerningspersoner 

misbruger for, er faldet med cirka 1.000 kroner per 

sag. Ifølge Nets har der i de senere år været tilfælde 

hvor kortoplysninger i forbindelse med betaling på 

udenlandske internetforretninger er blevet kom-

promitteret og herefter solgt videre på internettet. 

Nets forventer, at denne form for bedrageri vil falde i 

2017 i takt med implementeringen af en mere sikker 

betalingsløsning (Nets 2017). Antallet af sager og 

tabet som følge af misbrug af betalingskort i Danmark 

og i udlandet er steget væsentligt de senere år, men 

set i forhold til det samlede antal transaktioner er 

antallet af misbrugssager ikke højt (Konkurrence- og 

Forbrugerstyrelsen 2016: 6, 32ff).

Af de 400 anmeldelser, som indgår i ovennævn-

te stikprøve, er bedrageri via MobilePay i 4 % af 

anmeldelserne vurderet som det primære forhold 

(Figur 31). Disse anmeldelser omhandler fx tred-

jemandsmisbrug ved brug af MobilePay, eller at 

gerningspersonen opretter MobilePay med stjålne 

kreditkortoplysninger. Anmeldelser, som handler 

om bedrageri ved samhandel på internettet, og hvor 

MobilePay alene er anvendt til at overføre pengene, 

er derfor ikke med i denne kategori.

Bedrageri  ved  samhandel  på  internettet

Fra 2009 til 2016 er der en stigning på over 300 % 

i antallet af anmeldelser om bedrageri i forbindelse 

med køb, salg og bytte af varer på internettet via 

platforme, der gør det muligt for private at handle 

med hinanden, se Figur 32. Flere af bedragerisager-

ne er kendetegnet ved, at offeret køber en vare på 

eksempelvis dba.dk, som aldrig bliver fremsendt. 

Antallet af anmeld- 

elser om bedrageri 

ved onlinehandel 

er steget med godt 

300 %

TABEL  17 Misbrug ved brug af Dankort eller Visa/Dankort i Danmark i perioden fra 
2011 til 2016 (1.000 kroner).

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kort tabt/stjålet 25.556 29.283 30.001 45.470 36.329 49.250

Fjernsalg/ 

internethandel
10.866 16.780 17.459 19.969 29.811 55.334

Misbrug  i  alt 36.422 46.063 47.460 65.439 66.140 104.584

Kilde: Nets (2017).
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FIGUR  32 Udviklingen i antallet af anmeldelser om bedrageri i forbindelse med online køb/ 
salg/bytte i perioden fra 2009 til 2016 (indeks 100=2009).
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2016. Søgning på ord, der relaterer sig til køb/salg/bytte, se metoderapporten.

Skadevirkningerne ved bedrageri ved internethandel 

drejer sig for det første om de økonomiske skader. En 

del af de økonomiske omkostninger er allerede præ-

senteret i Tabel 17, der opgør omfanget af misbrug af 

(Visa)Dankort ved internethandel til godt 55 millioner 

kroner i 2016. Der er ingen nye undersøgelser tilgæn-

gelige, som opgør de samlede økonomiske skadevirk-

ninger ved bedrageri i forbindelse med samhandel på 

nettet, hvor både pengeinstitutter, detailhandlen og 

privatpersoner kan opleve tab.

Foruden de direkte økonomiske skadevirkninger kan 

bedrageri i forbindelse med online-handel skade 

tilliden til internettet som handelssted. En undersø-

gelse fra Forbrugerrådet Tænk peger desuden på, 

at 78 % af danskerne føler sig utrygge i forhold til 

risikoen for at få stjålet og misbrugt betalingskortop-

lysninger (Forbrugerrådet Tænk 2016: 38). Ifølge 

en undersøgelse fra Danmarks Statistik fra 2016 

har 22 % af de danske internetbrugere inden for de 

seneste tolv måneder fravalgt at handle online på 

grund af bekymringer for it-sikkerheden. I Sverige er 

det tæt på hver tredje, der har afstået fra at købe en 

vare på internettet af frygt for sikkerhedsbrud (Dan-

marks Statistik 2016d: 28-29). Den manglende tillid 

kan have en væksthæmmende effekt, men tallene er 

formentlig også udtryk for en sund skepsis i forhold 

til handel på hjemmesider, som bliver opfattet som 

utroværdige af forbrugerne.

Socialt bedrageri  og  bedrageri  vedrørende 
arbejdsløshedskasse

Set over hele perioden er antallet af anmeldel-

ser af socialt bedrageri og bedrageri vedrørende 

FIGUR  33 Anmeldelser om socialt bedrageri og bedrageri mod arbejdsløshedskasse i 
perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (523 vedrørende 
bedrageri mod arbejdsløshedskasse og 126 vedrørende socialt bedrageri). Se beregningsmetoden i metoderapporten.
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arbejdsløshedskasse samlet set steget fra 277 

anmeldelser i 2009 til 788 (estimeret) i 2016, se 

Figur 33.

Antallet af anmeldelser om socialt bedrageri var på 

sit højeste i 2011 med 403 anmeldelser. Siden da 

har der været et signifikant fald i antal anmeldelser, 

så niveauet nu er på godt en tredjedel af niveauet i 

2011 (estimeret 160 i 2016). Antal anmeldelser om 

bedrageri vedrørende arbejdsløshedskasse er i perio-

den 2009-2016 steget signifikant fra 130 til 600-700 

anmeldelser, som har været niveauet siden 2013.

Omfanget og skadevirkningerne ved socialt bedrageri 

er underbelyst i Danmark, og der er ingen nye studier 

tilgængelige. KMD Analyse vurderede tilbage i 2011, 

at der i Danmark bliver begået socialt bedrageri for 

mellem syv og tolv milliarder kroner om året (KMD 

Analyse 2011: 11). SFI estimerede samme år, på 

baggrund af resultater fra engelske og svenske 

undersøgelser, at overudbetalingen af sociale ydelser 

i Danmark var på mellem fem og ti milliarder kroner 

om året (SFI 2011: 13-17). SFI bemærker i sin 

rapport, at det er usikkert, om man kan overføre re-

sultaterne direkte til danske forhold. Socialt bedrageri 

og bedrageri vedrørende arbejdsløshedskasse har 

vidtrækkende konsekvenser for de danske velfærds-

strukturer, særligt hvis der er tale om organiseret og 

omfattende snyd med offentlige ydelser.

Business  E-mail  Compromise-bedrageri 
(BEC-bedrageri)

BEC-bedrageri, herunder CEO-bedrageri, er et 

stigende problem.66 I 2015 var et meget lille antal 

anmeldelser i POLSAS registreret som BEC-bedrageri 

(16), mens der i 2016 var registreret 398 anmeldelser 

af den type. BEC-bedrageri kan tage flere forskellige 

former, men fælles for dem er for det første, at bedra-

geriet er målrettet virksomheder, for det andet at der 

er store økonomiske tab involveret (i nogle tilfælde 

millioner), og for det tredje at gerningspersonerne 

i større eller mindre grad anvender social engine-

ering-teknikker.67 Det er ofte organiserede kriminelle 

grupper, der udfører kriminaliteten (Federal Bureau of 

Investigation 2017).

BEC-bedrageri kan ske ved, at en ansat, fx den 

økonomiansvarlige eller en bogholder, får tilsendt, 

hvad der ligner en e-mail fra virksomhedens direktør 

eller en nær kollega, som beder medarbejderen lave 

én eller flere overførsler til banker i udlandet (Danske 

Bank 2017). I nogle tilfælde er virksomhedens mail 

eller en samarbejdspartners e-mailkonto blevet 

hacket, det vil sige kompromitteret (deraf navnet), 

og i andre tilfælde har gerningspersonerne oprettet 

en e-mail, der til forveksling ligner chefens eller den 

normale samarbejdspartners. Bedrageriet kan også 

ske ved, at gerningspersonerne hacker sig ind på en 

medarbejders mailkonto og ændrer i en faktura, så 

virksomheden overfører penge for en ydelse til en 

anden konto end forudset.

BEC-bedrageri er altså en form for avanceret phis-

hing, hvor gerningspersonerne typisk har undersøgt 

den virksomhed, der svindles imod, grundigt inden 

angrebet, og hvor der som nævnt indgår et element af 

social engineering. Fx fik en medarbejder i et dansk 

firma i november 2016, hvad der fremstod som en 

fortrolig mail, hvori der stod, at medarbejderen skulle 

overføre 482.000 euro (godt 3,5 millioner kroner) 

til en konto i Kina. Efter at vedkommende havde 

gennemført transaktionen, opdagede medarbejderen 

hurtigt svindlen og kontaktede politiet. Herefter der 

blev sat en stopper for transaktionen (Hare 2016).

BEC-bedrageri udgør cirka to procent af bedragerian-

meldelserne. Politiet har i løbet af 2016, og særligt i 

andet halvår, modtaget signifikant flere anmeldelser 

om denne type bedrageri end tidligere år. I de sager, 

som er blevet anmeldt til politiet i andet halvår 

2016, har danske virksomheder lidt tab for over 180 

millioner kroner. De økonomiske tab kan have store 

konsekvenser for de ramte virksomheder – både i 

form af direkte tab og indirekte via tab af tillid. Tabene 

kan også få store personlige konsekvenser for de 

implicerede medarbejdere. Politiet vurderer, at der 

er et stort mørketal på området. Denne vurdering 

bygger på oplysninger fra private samarbejdspartnere 

og på, at virksomheder generelt er forsigtige med at 

offentliggøre, at de har været udsat for et it-relateret 

angreb.

Business E-mail 

Compromise- 

bedrageri er et 

stigende problem

Svindel  med  moms,  skatter  og  afgifter

Grov skatte- og momssvig, primært i form af kædes-

vig og momskarruselsvig, medfører årligt et milliard-

tab for den danske statskasse. Ifølge Statsadvokaten 

for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet 

(SØIK) er det i langt de fleste tilfælde en gruppe 

personer i forening, der systematisk udøver angreb på 

statens finanser.

66. Business E-mail Compromise-bedrageri (BEC-fraud på engelsk) kaldes også for CEO-fraud (bedrageri) og mandate fraud (Europol 2016: 32),  
men kan også betegnes som spear phishing, context aware phishing eller whaling (DOGANA 2016). Betegnelsen Business E-mail Compromise  
(BEC) bliver brugt, fordi der som regel bliver kommunikeret ved hjælp af e-mail. Betegnelsen mandate fraud bliver brugt, fordi gerningsmanden ofte  
udgiver sig for at være en anden – typisk en højt placeret medarbejder i den virksomhed, der bliver angrebet. Prædikaterne spear phishing, context  
aware phishing og whaling bliver brugt, når der er tale om et mere målrettet angreb, som potentielt kan give et stort afkast. 
67. Social engineering er, når en person bliver manipuleret til at udføre en handling, der eksempelvis fører til, at der udleveres fortrolige oplysninger  
eller – i forbindelse med it-relateret kriminalitet – installeres skadelig software. Et eksempel kan være personer, der ringer op og udgiver sig for at  
være fra Microsoft Support og derved lokker koder eller bankoplysninger ud af modtageren af opkaldet (se i øvrigt afsnit 6.2 om it-relateret krimina-
litet). 
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TABEL  18 Anmeldelser om grov skattesvig i perioden fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

122 134 163 176 190 185 157 271*(211)

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.*Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (i parentes).  
Se beregningsmetoden i metoderapporten.

Kædesvig

Kædesvig er en betegnelse for systematisk skatte- og 

momskriminalitet, som primært udføres af underleve-

randører i servicebranchen. Det organiseres i mange 

tilfælde ved brug af komplekse selskabskonstruktio-

ner, der involverer et net af skraldespandsselskaber 

og stråmandskonti, som de kriminelle anvender til 

at få udbyttet kanaliseret til udlandet eller udbetalt 

kontant.

Kerneforseelsen i kædesvig er manglende indehol-

delse af A-skat. I 2016 blev der politianmeldt 211 

(estimeret til 271 inkl. efterregistreringer) tilfælde af 

grov skattesvig, herunder kædesvig, hvilket er det 

højeste antal i den undersøgte periode, se Tabel 18. 

At det er det højeste antal, siger imidlertid ikke noget 

om udviklingen i omfanget af skattesvig, da antallet 

af anmeldelser for svindel med moms, skatter og af-

gifter er stærkt påvirket af myndighedernes indsatser 

på området.68

Momskarruselsvig 

er organiseret 

kriminalitet

Der knytter sig en mængde forskelligartet følgekrimi-

nalitet til kædesvig, herunder socialt bedrageri, brug 

af ulovlig arbejdskraft (ulovligt ophold og ulovligt ar-

bejde), arbejdsmiljøkriminalitet og i sjældnere tilfæl-

de tvangsarbejde og menneskehandel.69 Det betyder, 

at tabet for statskassen formentlig er højere end det 

mistede skatte- og afgiftsprovenu. Det betyder også, 

at der er en række andre omkostninger end de direkte 

økonomiske, fx individuelle skadevirkninger for ofrene 

for tvangsarbejde og menneskehandel.

Momskarruselsvig

Momskarruselsvig er handler mellem virksomheder 

i Danmark og andre EU-lande, hvor der benyttes 

skraldespandsselskaber (missing traders), der syste-

matisk undlader at afregne moms. Disse selskaber 

oparbejder typisk en betydelig momsgæld og bliver 

så lukket uden at efterlade aktiver. Der er tale om 

organiseret kriminalitet, der ofte involverer komplekse 

virksomhedskæder styret af bagmænd, som i vidt 

omfang benytter stråmænd.

I 2016 blev der politianmeldt 215 (estimeret til 267 

inkl. efterregistreringer) tilfælde af grov momssvig, 

se Tabel 19.70 SKAT vurderer, at selvom Danmark 

ifølge EuropaKommissionen ligger pænt placeret i 

forhold til at sikre korrekt afregning af moms, så er 

der fortsat en række udfordringer med systematisk 

og organiseret svindel med moms (Skatteministeriet 

2016a). Der findes ikke præcise tal for svindlen, men 

de indikationer, SKAT bruger, tyder ikke på, at svindel 

med moms i Danmark ligger højt i forhold til andre 

lande (Skatteministeriet 2016b).

Svindel med punktafgifter

Punktafgifter er særlige afgifter eller gebyrer på 

udvalgte varer som slik, chokolade, sodavand, øl, 

spiritus, emballage, spil mv. Det er vanskeligt at 

opgøre den illegale handel med punktafgiftspligtige 

varer, men antallet af anmeldelser for overtrædelse 

af afgiftslove for drikkevarer, tobak og benzin er faldet 

fra 149 anmeldelser i 2012 til 53 anmeldelser i 2016 

TABEL  19 Anmeldelser om grov momssvig i perioden fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

88 156 164 167 201 211 203 267* (215)

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.*Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (i parentes).  
Se beregningsmetoden i metoderapporten.

68. I 2016 gennemførte SKAT en prioriteret kontrolindsats med en lang række aktiviteter, hvoraf en del af aktiviteterne var rettet mod områder, hvor  
risikoen for økonomisk kriminalitet er stor (SKAT 2016a, se evt. også SKAT 2016b). 
69. Et eksempel herpå er Hvepsebosagen, hvor fattige rumænere på systematisk og organiseret vis blev lokket til Danmark med urigtige løfter om  
arbejde for i stedet at blive udnyttet til at begå bedrageri over for en lang række virksomheder og SKAT.   
70. Antal anmeldelser for grov momssvig kan inkludere andre sager end momskarruselsvig. Politiet har ikke mulighed for at udskille de sager, der  
vedrører egentlig momskarruselsvig fra fx momssvig begået i forbindelse med kædesvig. 



NATIONAL STRATEGISK ANALYSE 2017 91 

KRIMINALITET

K
R
IM

IN
A
L
IT
E
T

 

 

 

 

(opgjort 1. januar 2017). Skatteministeriet skønner 

i overensstemmelse hermed, at den illegale handel 

med øl og sodavand er faldet siden 2012, mens 

den illegale handel med slik og chokolade er steget. 

Ifølge Skatteministeriet udgjorde den illegale handel 

med punktafgiftspligtige nydelsesmidler samlet set 

cirka 550 millioner kroner i 2015 (Skatteministeriet 

2016c: 9).

TABEL  20 Sager om krænkelse af immaterielle rettigheder i perioden fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

30 22 57 141 60 82 76 78

Kilde: Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (2017).

SKAT har erfaret, at personer, der bevidst ønsker at 

omgå reglerne og illegalt importerer punktafgiftsplig-

tige varer, er meget opmærksomme på udviklingen i 

kontrolmetoder, og at de er hurtige til at tilrettelægge 

deres adfærd, så de mindsker risikoen for at blive 

opdaget. SKAT har herudover konstateret, at hver 

anden virksomhed, der har overtrådt lovgivningen ved 

at svindle med punktafgiftspligtige varer, fortsætter 

med at gøre det (Momskontaktudvalget 2016).

Varemærkeforfalskning  og  piratkopiering

Krænkelse af immaterielle rettigheder (piratkopiering 

mv.) er en stadig større udfordring på verdensplan, 

herunder også i Danmark. I 2016 behandlede SØIK 

78 sager, se Tabel 20. Af disse vedrørte 23 sager 

anmeldelser af mistænkelige hjemmesider, hvor hver 

sag indeholder flere anmeldelser.

På grund af store mørketal er det vanskeligt at opgøre 

omfanget af krænkelser af immaterielle rettigheder. 

Ifølge en rapport fra OECD og EUIPO udgjorde den 

internationale handel med kopivarer op til 2,5 % af 

verdenshandlen i 2013, og op til 5 % (svarende til 

85 milliarder euro) af de varer, der blev importeret til 

Europa, var falske (OECD & EUIPO 2016: 5). I 2015 

tilbageholdt de danske toldmyndigheder 51.021 

varer på baggrund af mistanke om piratkopiering 

mv. (Europa-Kommissionen 2015: 27). Handel med 

kopivarer foregår i vidt omfang i form af organiseret 

kriminalitet (Europol 2015b: 5, 42f; OECD & EUIPO 

2016: 5). Særligt handel med forfalskede lægemidler 

og madvarer kan have alvorlig skadevirkning på 

borgernes helbred og sikkerhed. Der er eksempler på 

handel med sådanne varer i Danmark, men kopi af 

design og krænkelse af ophavsret, fx film, tv-kanaler 

og brugskunst, er mere udbredt. I Danmark er der 

endnu ikke set sager om varemærkekrænkelser ved 

brug af 3D-printere.

Konkurrencekriminalitet

Konkurrencekriminalitet kan blandt andet foregå ved 

ulovligt samarbejde mellem to eller flere aktører, som 

deler udbud, samordner priser eller deler et marked 

imellem sig, selvom de i udgangspunktet skulle 

have været konkurrenter. Selv om der er relativt få 

anmeldelser fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen 

om konkurrencekriminalitet (se Tabel 21), så kan de 

enkelte sager have et ganske betydeligt omfang, idet 

en sag kan involvere mange virksomheder og flere 

sigtede. Samtidig er der over årene sket en udvikling 

i kompleksiteten af anmeldte sager, da sagerne 

konkurrenceretligt set oftere er mere komplekse i dag 

end tidligere.

Krænkelse af 

immaterielle rettig-

heder er en stadig 

større udfordring

OECD anslår, at den gennemsnitlige merpris på en 

vare eller tjenesteydelse som følge af ulovlig kartel-

dannelse er på mellem 10 og 50 % (OECD 2015b: 

36).

Overholdelse af konkurrenceloven er væsentlig 

for at sikre velfungerende markeder og virksom 

TABEL  21 Anmeldelser til SØIK fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen om konkurrencekrimi-
nalitet i perioden fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

5 5 5 8 11 8 5 4

Kilde: Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (2017).
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konkurrence med henblik på at sikre vækst og 

velfærd.

TABEL  22 Anmeldelser til SØIK fra Finanstilsynet om børskriminalitet i perioden fra 
2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Insiderhandel 20 8 8 6 2 4 1 1

Kursmanipulation 21 59 27 14 4 5 1 3

Total 41 67 35 20 6 9 2 4

Kilde: Finanstilsynet og Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (2017).

Match-fixing kan 

være et krimi-

nalitetsområde 

i vækst

Børskriminalitet  (kursmanipulation  og 
insiderhandel)

Børskriminalitet – primært i form af insiderhandel og 

kursmanipulation – svækker tilliden til de finansielle 

markeder og kan medføre tab for både små og 

store investorer. I kølvandet på finanskrisen forekom 

et stigende antal anmeldelser om insiderhandel, 

kursmanipulation og andre anmeldelser vedrørende 

børskriminalitet. Fra og med 2011 er antallet af 

anmeldelser om børskriminalitet aftaget (se Tabel 

22), således at anmeldelsesniveauet nu ligger under 

niveauet før finanskrisen, hvor anmeldelsesniveauet 

lå på cirka ti anmeldelser årligt. På det foreliggende 

grundlag er det ikke muligt at konkludere, om dette 

skyldes, at omfanget af kriminaliteten er aftaget, eller 

at politiet ikke opdager kriminaliteten.

Korruption

Korruption er en alvorlig form for kriminalitet, som i 

værste fald kan undergrave retsstaten, demokratiet 

og grundlæggende markedsøkonomiske strukturer. 

Ifølge internationale undersøgelser og organisationer 

er Danmark et af de lande med mindst korruption 

i verden (Europa-Kommissionen 2014: 6, 25; 

Transparency International 2016). De sager, der er 

efterforsket, har omhandlet dels danske personer 

eller selskaber, som har benyttet bestikkelse i andre 

lande, dels private leverandører, der er blevet tiltalt 

for at have ydet bestikkelse herhjemme, og offentligt 

ansatte, der er blevet tiltalt for at modtage bestikkel-

se i form af rejser, gaver, it-udstyr mv.

Match-fixing

Match-fixing er et udbredt problem internationalt 

(Pantheon-Sorbonne University & ICSS 2014; Europol 

2013a). Det er hovedsageligt fodboldindustrien, der 

er berørt i Europa, men match-fixing forekommer 

også i andre sportsgrene (Europol 2017a: 54). Det 

er vanskeligt at undersøge udviklingen i omfanget af 

match fixing, men liberaliseringen af spilmarkedet 

og dét, at der er fundet eksempler på match-fixing 

i e-sport (e-gaming), betyder, at det meget vel kan 

være et kriminalitetsområde i vækst.

En undersøgelse fra Danmarks Idrætsforbund viser, at 

godt en femtedel af sportsudøvere, trænere og ledere 

i de danske elitemiljøer inden for fodbold, håndbold, 

badminton og ishockey har kendskab til match-

fixing i egen idræt, knap hver tiende har kendskab til 

match-fixing i egen klub, og 4 % er blevet kontaktet 

med konkret tilbud om match-fixing (Hjortdal & Fester 

2016: 4). Politiet har indtil nu kun modtaget ganske få 

anmeldelser om match-fixing i Danmark. Der er indtil 

videre sket domsfældelse (efter straffelovens § 279 

om bedrageri) i en enkelt sag.

Hvidvask

Hvidvask er at sikre udbytte fra en strafbar handling. 

Der kan fx være tale om penge eller andre værdier, 

som stammer fra handel med narkotika, menne-

skesmugling, våbensmugling, røveri, underslæb, 

skatteunddragelse, bedrageri eller insiderhandel. 

Hvidvask gør det muligt for organiserede kriminelle 

aktører at nyde godt af udbyttet fra deres kriminelle 

aktiviteter. Hvidvasksekretariatet i SØIK ser i øvrigt 

en tendens til, at organiserede kriminelle netværk 

tilbyder hvidvask som service (såkaldt cash out-for-

retning), så andre kriminelle kan få hjælp til at sikre 

udbyttet fra den kriminalitet, de begår.

Omfanget af hvidvask i Danmark er vanskeligt at 

opgøre, men antallet af underretninger om blandt 

andet transaktioner, der skiller sig ud som mistænke-

lige, er steget, se Tabel 23. En del af forklaringen er, 

at der generelt er kommet større fokus på hvidvask 

hos tilsynsmyndighederne og de underretningspligti-

ge: Pengeinstitutter, spiludbydere, pengeoverførere, 

vekselbureauer, realkreditselskaber mv. Derudover 

har der siden 2014 været et krav om, at underretnin-

ger skal sendes elektronisk til Hvidvasksekretariatet, 
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hvilket betyder, at blandt andet pengeinstitutterne har 

indført systemer, som gør det lettere at underrette.

TABEL  23 Underretninger om mulig hvidvask i perioden fra 2009 til 2016.71 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

2.095 2.315 3.020 4.511 5.166 7.250 15.619 18.669

Kilde: Hvidvasksekretariatet, Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (2017).

Europol betegner hvidvask som en motor, der facili-

terer organiseret kriminalitet. Hvidvaskaktiviteterne er 

centrale for, at de kriminelle kan anvende den profit, 

de opnår fra deres kriminelle aktiviteter (Europol 

2017a: 17-18).

3.7.2 TRUSSELS- OG SÅRBARHEDSANALYSE

Gerningspersoner

Cirka 20.000 personer blev i perioden 2009-2016 

sigtet for bedrageri. Tre fjerdedele var mænd, en 

fjerdedel kvinder. Cirka tre fjerdedele var danske 

statsborgere. Af de 4.600 sigtede personer, der ikke 

er regeristreret som danske statsborgere, var de seks 

største nationaliteter repræsenteret Rumænien (739), 

Irak (244), Tyrkiet (241), Somalia (224), Sverige 

(146) og Polen (144) (POLSAS datasæt, låst 1. 

januar 2017).

De traditionelle aktører

Der er ikke én gerningsmandsprofil i sager om øko-

nomisk kriminalitet, da sagerne varierer betydeligt i 

indhold og omfang (se ovenfor). Ser vi alene på sager 

om særlig økonomisk kriminalitet72, herunder grov 

skatte- og momssvig, har aktørerne traditionelt været 

personer, som er gået ind i virksomhedsdrift med 

legale intentioner, men som på et tidspunkt – fx når 

resultaterne har svigtet – er begyndt at tage ulovlige 

midler i brug. Den kriminelle hensigt har således ikke 

nødvendigvis været til stede fra begyndelsen, men 

kan være opstået som følge af dårlig økonomi, private 

vanskeligheder, skødesløshed eller uvidenhed. Det 

er politiets vurdering, at disse aktører stadigvæk 

udgør en væsentlig del af lovovertræderne i sager om 

særlig økonomisk kriminalitet. Kendetegnende for 

dem er, at de er synlige, dvs. at de formelt set er en 

del af virksomheden, fx som administrerende direktør. 

De optræder ofte i enkeltstående sager og er ikke 

en del af større kriminelle netværk eller tværgående 

svigkoncepter. En mindre del af disse aktører kan 

karakteriseres som gengangere, der over en årrække 

har været involveret i en række selskaber, hvor der er 

blevet begået økonomisk kriminalitet. Hvidvask er en motor, 
der faciliterer organi-

seret kriminalitetOrganiserede kriminelle

I Danmark er der også grupper af omrejsende 

kriminelle, som begår økonomisk kriminalitet. Det 

gælder særligt i forhold til databedrageri og misbrug af 

stjålne kreditkortoplysninger. Her er pinkodeafluring og 

skimming, hvor et kreditkorts oplysninger uretmæssigt 

bliver kopieret, de to primære former for bedrageri.

De senere år har politiet set en tiltagende tendens 

til, at personer fra rocker- og bandemiljøet og andre 

kriminelle grupper har optrådt i sager om økonomisk 

kriminalitet. Udviklingen skal formentlig ses i lyset af 

de gode profitmuligheder inden for området.,

Fra efterforskning af blandt andet momskarruselsvig, 

kædesvig og hvidvaskunderretninger er der eksem-

pler på, at de organiserede kriminelle netværk, der 

optræder i sager om økonomisk kriminalitet, ofte har 

familiemæssige relationer og samarbejdspartnere i 

udlandet. Politiet vurderer, at de i særlig grad er aktive 

i forhold til grov skatte- og momssvig, og at de ofte 

beskæftiger sig med flere overlappende svigkoncep-

ter, fx kædesvig, momskarruselsvig og afgiftssvig. 

De kan samtidig være involveret i andre former for 

kriminalitet (se ovenfor). Det kendetegner disse 

aktører, at de tilrettelægger erhvervsaktiviteter alene 

med henblik på at begå svig, og at de er risikovillige. 

Endvidere er de netværk, politiet kender til, generelt 

gode til at finde nye svigmuligheder og hvidvaskkana-

ler, i takt med at de gamle får øget fokus fra politi og 

kontrolmyndigheder.

Politiets efterforskninger har også vist, at organi-

serede kriminelle grupper i vidt omfang anvender 

udlændinge som stråmænd i sager om eksempelvis 

grov skatte- og momssvig og hvidvask. Bagmændene 

er derfor ofte mindre i fokus hos kontrolmyndighe-

derne end de formelle direktører i de selskaber, de 

svindler gennem. Tidligere var stråmændene hoved-

sageligt fra Østeuropa, men politiet ser i øjeblikket 

en tendens til, at der også bliver anvendt stråmænd 

71. Antallet af hvidvaskunderretninger omfatter også mistanker om terrorfinansiering, i alt 169 i 2016. 
72. Særlig økonomisk kriminalitet vil navnlig sige sager om økonomisk kriminalitet, der har et betydeligt omfang, er led i organiseret kriminalitet, er  
udført ved anvendelsen af særegne forretningsmetoder eller på anden måde er af særlig kvalificeret eller omfattende karakter. 
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fra Vesteuropa. Anvendelse af stråmænd er ikke et 

nyt fænomen. Brugen af udenlandske stråmænd 

lader dog til at have øget den hastighed, stråmænd 

udskiftes med, ligesom det kan være forbundet med 

visse udfordringer at finde og afhøre udenlandske 

stråmænd og dermed afdække deres rolle i sagen. 

Der er i visse tilfælde tale om omrejsende kriminelle, 

der også er involveret i andre former for kriminalitet, 

fx indbrudskriminalitet.

Organiserede 

kriminelle bag BEC-

bedrageri opererer 

ofte fra udlandet Det er typisk også organiserede kriminelle grupper, 

der står bag BEC-bedrageri. I Danmark er der set 

eksempler på, at forskellige grupper varetager 

forskellige funktioner, således at én gruppe udfører 

research af firmaet, en anden kontakter firmaet, mens 

en tredje gruppe står for at hvidvaske udbyttet fra 

den kriminelle handling. Grupperne opererer ofte fra 

udlandet, hvilket er med til at vanskeliggøre efter-

forskningen af sagerne. De danske erfaringer svarer 

til det billede, som Europol tegner af problemet på 

europæisk niveau (Europol 2017a: 32-33).

Rådgiver e  og  facilitatorer

Rådgivere og facilitatorer er personer med specialist-

færdigheder, der kan gøre det muligt for andre at begå 

forbrydelser, hvis de udnytter deres kompetencer til 

ulovlige aktiviteter. Det kan fx være advokater, reviso-

rer, medarbejdere på vekselkontorer, skatterådgivere 

osv. Rådgivere kan benyttes både i opstartsfasen, 

hvor der er behov for at indse og forstå muligheden 

for at tjene penge på økonomisk kriminalitet, og i den 

udøvende fase, hvor selskaber, skatteregistrering og 

konti skal etableres.

Politiet vurderer på baggrund af efterretningsbilledet, 

at antallet af rådgivere og facilitatorer, der aktivt 

deltager i kriminalitet, er begrænset. Men fordi de har 

vigtige nøglekompetencer, kan blåstemple ulovlig ak-

tivitet (fx ved at påtegne tvivlsomme årsregnskaber) 

og kan operere på tværs af det kriminelle landskab, 

udgør de en alvorlig trussel, der muliggør, at flere kan 

begå alvorlig økonomisk kriminalitet.

Ud over de personer, som gennem uddannelse og 

autorisation fungerer som rådgivere, er der også i det 

kriminelle miljø uautoriserede personer, der optræder 

som rådgivere eller undervisere, og som kan vejlede 

om tilrettelæggelse af økonomisk kriminalitet.

Øget  digitalisering  og  kompleksitet

Øget digitalisering har medført en stigning i antallet 

af it-relaterede bedragerisager, og det har givet krimi-

nelle aktører en række nye muligheder for og metoder 

til at begå kriminalitet. Det er politiets vurdering, 

at de kriminelle er hurtige til at gøre brug af de nye 

muligheder og til at anvende dem kreativt.

De senere års øgede digitalisering af det offentliges 

kontakt med borgerne og digitaliseringen af offentlige 

systemer og bankforretninger har desuden gjort 

det muligt for kriminelle aktører, der kan befinde sig 

hvor som helst i verden, hurtigt og nemt at handle 

på vegne af stråmænd, fx via NemID og netbank. De 

kriminelle aktører, der gennemfører avancerede for-

mer for svig, er i høj grad fortrolige med de offentlige 

it-systemer og søger bevidst efter svagheder, som de 

kan udnytte. Samtidig benytter de ofte et net af strå-

mandskonti, der kan fungere som betalingsplatforme 

for kriminelle selskaber, som alene tjener det formål 

at sløre pengesporet for myndighederne.

En anden problemstilling er brugen af virtuelle 

valutaer, herunder bitcoins, som gør det muligt for 

organiserede kriminelle aktører anonymt at udveksle 

og anvende finansielle ressourcer i et ukendt omfang 

uden at skulle opfinde komplekse og omkostnings-

fulde metoder til hvidvask af udbytte fra strafbare 

forhold (Europol 2015a; se også afsnit 6.2 om 

it-relateret kriminalitet).

Den øgede digitalisering betyder, at der forekommer 

straffesager med større kompleksitet både i forhold 

til politimæssig efterforskning og den efterfølgende 

afklaring af tiltalespørgsmål og behandling i retten. 

Det gælder blandt andet i forhold til øget internationa-

lisering, nye former for bevisindsamling (regnskaber, 

fakturaer, korrespondancer er oftere digitalt lagret) og 

sporing af udbytte fra kriminalitet.

Samtidig er der en tendens til, at organiserede 

kriminelle aktører dygtiggør sig og agerer mere 

professionelt. De er mere sikkerhedsbevidste og 

omstillingsparate, i den forstand at de hele tiden 

finder nye varer at svindle med og nye metoder til at 

gennemføre svindlen.

Servicekrav  til  myndighederne

En generel sårbarhed, som kriminelle aktører er 

bevidste om og i høj grad udnytter, er servicekravet 

til myndighederne, der betyder, at det skal være så 

enkelt og problemfrit som muligt at drive virksomhed 

i Danmark. En konsekvens heraf er en højere grad 

af automatisering og mindsket kontrol, som blandt 

andet bliver udnyttet til at udskifte og oprette nye 

selskaber, så snart tidligere selskaber er kommet i 

myndighedernes søgelys, og til at indsætte stråmænd 

i direktionen eller bestyrelsen ved hjælp af virksom-

hedsregisteret og købte NemID. Den bliver derudover 

udnyttet til at hæve selskabskapitalen i virksomheder 

på falsk grundlag og til at aflægge mangelfulde eller 

åbenlyst ufuldstændige årsregnskaber.

Social  accept  af  sort  arbejde

Efterspørgslen på illegalt (sort) arbejde er faldet, 

og dem, der arbejder sort, bruger færre timer på det 

end tidligere (Skov 2016). Danskernes sorte arbejde 

svarede til 1,6 % af det legale (hvide) arbejde i 2014. 

Omregnet til markedspriser er værdien af sort arbejde 
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opgjort til cirka 31 milliarder kroner det år (Skov 

2016). Godt to tredjedele af danskerne accepterer, 

at en privat udfører sort arbejde for en privat, og godt 

en tredjedel accepterer, at en privat husholdning får 

udført sort arbejde af et firma (SKAT 2016a). En af 

årsagerne hertil kan være manglende bevidsthed 

om, at de, der i sidste ende tjener på fx kædesvig, er 

professionelle og velorganiserede kriminelle netværk.

3.7.3  FREMTIDIG UDVIKLING

Politiet vurderer, at der i de kommende år vil ske en 

stigning i antallet og omfanget af it-relateret bedra-

geri. Vurderingen skal ses i lyset af, at de kriminelle 

aktører er hurtige til at tage nye digitale muligheder 

og medier i brug og til at anvende dem kreativt.

Politiet vurderer endvidere, at kriminelle gruppe-

ringers systematiske udøvelse af forskellige typer 

af skatte- og momssvig i de kommende år vil være 

et kriminalitetsområde i fortsat udvikling med flere 

milliarder kroner i tab for samfundet til følge. Dette 

understøttes af, at skattemyndighederne i stigende 

grad oplever udfordringer med organiseret svindel på 

tværs af landegrænser (Skatteministeriet 2016d).

Det er også politiets vurdering, at de traditionelle 

aktører (se beskrivelsen ovenfor) i sager om særlig 

økonomisk kriminalitet i stadigt stigende grad indgår 

i mere løst koblede netværk af kriminelle serviceud-

bydere, og at de vil være kilde til enkeltstående sager 

af mindre såvel som større omfang, som vil kræve 

betydelige efterforskningsmæssige ressourcer.

Følgende faktorer taler for, at omfanget af økonomisk 

kriminalitet vil stige de kommende år:

• Øget digitalisering gør det lettere for kriminelle 

aktører at begå traditionelle former for bedrageri 

og muliggør samtidig en række nye former.

• En forventning om, at stadig flere organiserede 

kriminelle aktører vil forsøge sig med økonomisk 

kriminalitet tilskyndet af de gode profitmuligheder 

på området.

• Stigende brug af anonymiseringstjenester, kryp-

tering og virtuelle valutaer kan gøre det mindre 

risikofyldt at deltage i økonomisk kriminalitet, da 

bevissikring og sporing af udbytte vanskeliggøres.

• Øget internationalisering samt øget professiona-

lisme og kreativitet hos organiserede kriminelle 

aktører gør det vanskeligere at opdage og opklare 

kriminaliteten.

Følgende faktorer taler imod, at omfanget af økono-

misk kriminalitet vil stige de kommende år:

• Befolkningens bevidsthed om it-sikkerhed og 

sikker adfærd på internettet stiger, samtidig med 

at mange firmaer investerer i it-sikkerhed.

• I forhold til misbrug af betalingskort arbejder 

branchen (Nets mfl.) med tiltag, som har til formål 

at begrænse mulighederne for misbrug.

• Mere og bedre brug af big data giver mulighed 

for at udvikle systemer, der fx kan opdage tidlige 

forsøg på børskriminalitet, momskarruselsvig, 

konkursrytteri og hvidvask.

• Hvis der udvikles passende kontrolmekanismer, 

kan digitaliseringen være med til at begrænse 

mulighederne for at oprette stråmandsselskaber, 

indgive ufuldstændige årsregnskaber, lave fiktive 

kapitalforhøjelser mv.

Politiet vurderer, 

at omfanget af 

it-relateret bedrageri 

fortsat vil stige
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3.8     MENNESKEHANDEL OG 
MENNESKESMUGLING
Politiet vurderer, at antallet af handlede personer i Danmark fortsat vil stige frem mod 

2022, og at der fortsat vil være et stort marked for menneskesmuglingsindustrien. Den 

relative økonomiske forskel mellem Danmark og de hyppigste afsenderlande er stadig 

stor, og der vil fortsat være mange, der ønsker at emigrere i en søgen efter sikkerhed og 

bedre livsvilkår. Dette opretholder grundlaget for menneskehandel og menneskesmugling.

3.8.1  SKADESANALYSE

Menneskehandel og menneskesmugling er krimi-

nalitetsformer, der er tæt knyttet til den politiske, 

økonomiske og humanitære udvikling rundtomkring i 

verden. Om end der er visse ligheder, så er der i prin-

cippet tale om to forskellige former for kriminalitet:

Menneskesmugling indebærer, at mennesker bliver 

transporteret illegalt. Målet med transporten kan 

være at søge asyl eller at leve illegalt i destinations-

landet. I modsætning til menneskehandel, så foregår 

menneskesmuglingen frivilligt mod betaling til men-

neskesmuglerne, og de smuglede personer vil være 

frie, når destinationen er nået. Smuglerne er primært 

drevet af profit. Politiets monitering af kriminalitets-

området viser, at Danmark både er et destinations- og 

transitland for menneskesmugling.

587 personer er 

identificeret som ofre 

for menneskehandel 

fra 2009 til 2016

Menneskehandel er også drevet af profit. I modsæt-

ning til menneskesmugling sker menneskehandel 

mod de handledes egen fri vilje. Menneskehandel er 

en grov udnyttelse af en anden persons sårbarhed 

ved trusler om eller brug af vold og andre former for 

tvang. På baggrund af politiets monitering vurderer 

vi, at det oftest er tilfældet, at de handlede personer 

er blevet ofre for en bestyrkelse eller udnyttelse af 

en vildfarelse, når det drejer sig om de (forbedrede) 

levevilkår, der venter dem i destinationslandet. De 

kan være blevet lovet eller bestyrket i troen på, at der 

venter dem et bedre liv i Danmark, end det reelt er 

tilfældet. Der bliver skelnet mellem handel til hen-

holdsvis prostitution eller seksuel udnyttelse, handel 

til tvangsarbejde og handel til strafbare handlinger.

Ofte afdrager handlede personer på meget store 

reelle eller fiktive gældsposter til deres bagmænd for 

eksempelvis transport, ophold mv. Ofre for menne-

skehandel er dog ikke altid bragt hertil fuldstændigt 

mod deres egen vilje.

Udviskede linjer

Politiets monitering af områderne viser, at der i 

stigende grad sker en udviskning af skillelinjerne 

mellem menneskehandel og menneskesmugling. Fx 

arbejder nogle menneskesmuglere efter den såkaldte 

pay-as-you-go forretningsmodel, hvor migranter bliver 

tvunget til at betale for deres rejse gennem tvangsar-

bejde, mens de er undervejs mod deres destinations-

land. Flygtninge og migranter kan også afdrage deres 

gæld til menneskesmuglere ved at rekruttere andre 

flygtninge og migranter til at blive smuglet til EU, ved 

at arbejde som narkokurér eller ved at arbejde ulovligt 

i destinationslandene (Europol & Interpol 2016).

Menneskehandel

I perioden 1. januar 2009 til 31. december 2016 er i 

alt 587 personer identificeret som ofre for menneske-

handel i Danmark. 502 af de handlede er kvinder, 81 

er mænd, og 4 er transkønnede. 28 af de handlede i 

perioden var under 18 år (Center mod Menneskehan-

del 2017a).

Størstedelen af de identificerede ofre for menne-

skehandel i Danmark er blevet handlet med henblik 

på arbejde i sexindustrien. I de registrerede sager er 

handlede personer også anvendt til kriminalitet og i 

mindre grad til tvangsarbejde (Tabel 24).

Øvrigt dækker her blandt andet over sager, hvor per-

soner er handlet til at indgå i tvangsægteskaber eller 

med henblik på at indgå som arbejdskraft i forbindel-

se med skunkproduktion.

Antallet af vurderede ofre for menneskehandel er i 

perioden 2009-2016 steget fra 47 til 121. Stigningen 

er signifikant og bunder formentlig i et øget fokus på 

kriminalitetsområdet og en stadig mere intensiveret 

og koordineret indsats fra myndighedernes side. Det 

høje antal personer, der blev vurderet handlet i 2015, 

skyldes en stor gruppe ofre for menneskehandel til 



NATIONAL STRATEGISK ANALYSE 2017 97 

KRIMINALITET

K
R
IM

IN
A
L
IT
E
T

 

strafbare handlinger, der blev identificeret i forbindel-

se med en større politiaktion, den såkaldte Operation 

Hvepsebo. På baggrund af politiets monitering af 

området vurderer vi, at det høje antal kvinder, der er 

vurderet handlet til prostitution i 2016, blandt andet 

skyldes, at der i årets løb har kørt to store aktioner 

vedrørende prostitution i Europol-regi og en national 

aktion, der indebar kontrol af bordeller.

TABEL  24 Antal personer, som danske myndigheder har vurderet som værende handlet i 
perioden fra 2009 til 2016.

Handel til 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Prostitution 46 50 55 45 58 57 49 112

Tvangsar-

bejde
1 2 3 16 11 3 1 2

Strafbare 

handlinger
1 2 3 7 7 43 4

Øvrigt 2 4 3

I alt 47 53 60 66 76 71 93 121

Kilde: Center mod Menneskehandel 2017a.

Der er et stort mørketal på menneskehandelsom-

rådet, da det ofte er vanskeligt og tidskrævende at 

identificere ofrene, blandt andet fordi de ofte udviser 

modvilje mod, eller ikke forstår, at de kan søge hjælp 

hos danske myndigheder (COWI 2014: 13).

Menneskesmugling

Europol og Interpol vurderer i en fælles rapport, 

at menneskesmugling er det hurtigst voksende 

kriminelle marked i EU. De estimerer, at 90 % af alle 

flygtninge og migranter, som rejste til EU i 2015, 

brugte menneskesmuglere på en del af deres rejse til 

eller igennem Europa. Alene i 2015 tjente menne-

skesmuglere 5-6 milliarder kroner på at smugle folk 

til EU (Europol & Interpol 2016: 10). Det er vanskeligt 

at klarlægge, hvor stor en del af de smuglede flygtnin-

ge og migranter der bruger Danmark som transitland 

eller opholder sig ulovligt i landet. I perioden 1. 

september 2015 til 31. december 2016 er der i Dan-

mark registreret 597 sigtelser for menneskesmugling 

(POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017).

Udsvingene i antallet af sigtelser for menneskesmug-

ling i perioden 2009-2016 (Tabel 25) er signifikante 

i forhold til periodens gennemsnit.73 Antallet af 

sigtelser i et givent år er blandt andet påvirket af, 

hvor mange flygtninge og migranter der kommer 

til Danmark og af graden og omfanget af politiets 

kontroller og indsatser. Eksempelvis er der registreret 

en stigning i antal anmeldelser i 2015, der kan hænge 

sammen med det store antal flygtninge og migranter i 

slutningen af året og et styrket politimæssigt fokus på 

området. Der er generelt et stort mørketal, når vi taler 

om menneskesmugling. Antallet af menneskesmug-

lere, der passerer grænserne til Danmark, er givetvis 

langt større end det registrerede, da Danmark aktuelt 

både er et destinationsland og et transitland til de 

øvrige nordiske lande og England.

90 % af de flygt-

ninge og migranter, 

der rejste til EU i 

2015 brugte menne-

skesmuglere på en 

del af rejsen

TABEL  25 Sigtelser for menneskesmugling, efter straffelovens §125 a og udlændingelovens 
§ 59, stk. 8, i perioden fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Sigtelser 178 88 103 147 166 240 471 308

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

73. Politiet opgør her omfanget af (registreret) menneskesmugling på baggrund af sigtelser frem for anmeldelser. Det skyldes, at politiet sjældent  
modtager anmeldelser om menneskesmugling, da smuglingen sker efter ønske fra den smuglede person. Der er derfor i højere grad tale om initia-
tivsager, hvor politiet rejser sigtelse, hvis politiet træffer en person og mistænker vedkommende for menneskesmugling.  
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Politiets monitering viser, at de menneskesmuglere, 

der er pågrebet i Danmark siden september 2015, 

primært kommer fra Irak, Afghanistan eller Syrien. 

De har typisk bopæl i Sverige eller Norge, hvor de 

enten er statsborgere, har opholdstilladelse eller har 

søgt asyl. I sommeren 2016 har der dog været en lille 

stigning i antallet af sigtede personer fra Somalia og 

Eritrea.

Skadevirkninger

Fælles for handlede 

og smuglede per-

soner er, at de ofte 

har været udsat for 

overgreb inden og 

under rejsen

Menneskehandel udgør et brud på fundamentale 

menneskerettigheder. Det samme gør sig kun i be-

grænset omfang gældende for menneskesmugling på 

grund af den frivillighed, som kendetegner kriminali-

tetsformen. Fælles for både handlede og smuglede 

personer er dog, at de ofte har været udsat for 

overgreb og andre traumatiske oplevelser inden og 

under rejsen til og i Europa (se fx Digidiki og Bhabha 

2017: 5-6, 12-13). Dertil kommer, at både smuglede 

og handlede personer ofte gældsætter sig i forbindel-

se med rejsen, og det medfører et afhængigheds- og 

gældsforhold til deres bagmænd.

Både menneskesmugling og menneskehandel øger 

risikoen for etablering af skyggeøkonomier, fordi per-

soner, der opholder sig ulovligt i Danmark, er afskåret 

fra både det legale arbejdsmarked og sociale ydelser 

og derfor kan blive tvunget til at forsørge sig gennem 

kriminalitet eller illegalt arbejde. En undersøgelse 

fra den norske Politihøgskole viser, at personer uden 

lovligt opholdsgrundlag ofte er presset til at finansiere 

deres tilværelse ved arbejde, som de udfører inden 

for uklare rammer og under usikre forhold (Jahnsen 

2014: 52, 98). Det samme udtrykker Europol og Inter-

pol, der påpeger en stigende risiko for, at smuglede 

flygtninge og migranter, herunder kvinder og børn, 

bliver inddraget i sort arbejde eller kriminelle netværk 

for at afdrage gæld til smuglerne (Europol & Interpol 

2016: 46).

Menneskesmugling og menneskehandel kan udgøre 

en trussel mod Danmarks sikkerhed, da vi ikke kan 

udelukke, at smuglerruter og -netværk også benyttes 

af personer eller grupper af personer, der fx har til 

hensigt at udøve terrorangreb eller rekruttere/radikali-

sere herboende til voldelig ekstremisme.

3.8.2 TRUSSELS- OG SÅRBARHEDSANALYSE

Særligt  udsatte  persongrupper

Personer, der lever i en region præget af en lav leve-

standard, høj arbejdsløshed, korruption, manglende 

uddannelsesmuligheder, væbnede konflikter og 

sammenbrud af samfundsstrukturer er i højrisiko-

gruppen for at blive udnyttet af menneskehandlere 

eller -smuglere. Det samme gør sig gældende for 

personer på flugt fra en sådan livssituation (Center 

mod Menneskehandel 2017b).

Hovedparten af de ofre for menneskehandel, der er 

identificeret i Danmark, kommer fra Afrika, Central- 

og Østeuropa samt Asien, og de er ofte forud for 

ankomsten til Danmark blevet transporteret på tværs 

af flere lande over en længere tidsperiode (Center 

mod Menneskehandel 2017b).

På baggrund af politiets monitering vurderer vi, at 

flertallet af de personer, der er smuglet ind i Danmark 

siden september 2015, er fra henholdsvis Syrien, Irak 

og Afghanistan. I slutningen af 2016 er der observeret 

en stigning i smuglede personer med nordafrikansk 

oprindelse, særligt fra Marokko, og fra Erirea.

Organisering,  aktører  og  modus

Menneskesmugling

Det er politiets vurdering, at menneskesmugling er 

en kriminalitetsform med en høj organiseringsgrad. 

Menneskesmuglernetværk er typisk organiseret i 

mindre lokale grupper, som hver især er specialiseret 

i et bestemt aspekt af smuglingen. Eksempelvis 

personelfalsk, transport, husning af personer uden 

lovligt opholdsgrundlag eller fremstilling af fabrike-

rede asylhistorier (se også afsnit 6.3 om kriminalitet 

som en service). Efterforskning viser, at de forskellige 

grupper kender hinanden og samarbejder på tværs af 

landegrænser. Prisen for at blive smuglet til Danmark 

varierer alt efter rejsens længde, efterspørgslen og 

transportformen.

Internettet spiller en stor rolle for menneskesmug-

lingsindustrien og bliver brugt af både de kriminelle 

og de personer, der ønsker at komme til Europa. Men-

neskesmuglere bruger blandt andet sociale medier 

som platform til at tilbyde deres services. Flygtninge 

og migranter bruger internettet til både at komme i 

kontakt med menneskesmuglere, finde oplysninger 

om destinationslandet og, undervejs på rejsen, at 

orientere sig om forhold, der kan få indflydelse på 

deres rejse. Sidstnævnte kan fx være oplysninger om 

skærpede kontrolforanstaltninger på ruten, mulighe-

der for at overnatte mv. Mange flygtninge og migran-

ter har en smartphone, og de kan derfor løbende få 

informationer og holde sig orienteret under rejsen.

De skærpede grænsekontrolforanstaltninger på de 

mest anvendte migrationsruter gør det sværere for 

flygtninge og migranter at nå deres destination ved 

egen hjælp. Det kan føre til et stigende ønske om at 

anvende menneskesmuglere. Samtidig får det men-

neskesmuglerne til i højere grad at anvende korrupti-

on og til at blive mere professionelle i deres arbejde, 

fx i forhold til at udbyde forfalskede dokumenter af 

høj kvalitet (Politi og Told i Norden 2016: 5).

Politiets monitering viser, at hovedparten af de 

menneskesmuglere, der er pågrebet i Danmark, i 

forbindelse med afhøring oplyser, at de er i familie 

med de personer, som de har smuglet til Danmark. 

Det viser sig ofte, at den familiemæssige relation ikke 
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eksisterer, eller at det at være i familie har en anden 

betydning i de lande, som menneskesmuglerne 

eller de smuglede kommer fra. Politiet har modtaget 

efterretninger om, at de organiserede netværk, som 

faciliterer menneskesmugling, bevidst benytter et 

familiemedlem til den sidste del af rejsen, da det vil 

give en mildere straf, hvis de skulle blive pågrebet 

og dømt for menneskesmugling. De sigtede har ofte 

samme etniske baggrund som de smuglede passa-

gerer, og de oplyser typisk, at de har en tilknytning til 

de smuglede. Derfor kan det være vanskeligt at løfte 

bevisbyrden til en domsfældelse for menneskesmug-

ling efter straffelovens § 125 a, som blandt andet 

forudsætter, at der foreligger bevis for organiseret og 

systematisk menneskesmugling.

Menneskehandel

Moniteringen af området viser, at bagmændene er 

både mænd og kvinder, og at der ofte er sammenfald 

mellem den handledes og bagmændenes etniske 

oprindelse. De handlede til prostitution er på forhånd 

klar over, at de skal prostituere sig, men oplever 

typisk, at de reelle leve- og arbejdsvilkår er meget 

ringere end det, de var blevet lovet.

Rekrutteringen er blevet væsentligt nemmere via 

internettet, sociale medier og datingsites. Moniterin-

gen på området viser, at der eksisterer en gråzone, 

hvor de involverede selv opsøger mulighederne for fx 

at arbejde som prostitueret i udlandet. De handlede 

oplyser i stigende grad, at de finder informationer om 

kontaktpersoner og muligheder for job i udlandet på 

internettet.

Efterforskninger på området har vist, at menneske-

handel i nogle tilfælde bliver understøttet af ellers 

legale samfundsstrukturer i form af fagpersoner, som 

understøtter den kriminelle aktivitet, fx ved at udbyde 

juridisk rådgivning. Hvor udbredt det reelt er, ved vi 

ikke.

Handelsruterne, som bagmændene benytter, er de 

samme som dem, der bliver anvendt til migration og 

menneskesmugling. Vold, voldtægt, gældsspiraler og 

religiøse ritualer er alle metoder til at udøve kontrol 

over handlede personer. Ligeledes er vold eller trusler 

om vold mod ofrenes familier i hjemlandet en metode 

til at forhindre, at ofrene stikker af eller samarbej-

der med politiet (Politi og Told i Norden 2011: 12; 

Rasmussen 2011). Misbrug af narkotika er en anden 

metode, som bagmænd kan bruge til at kontrollere og 

undertrykke handlede personer, fx ved at fastholde 

den handlede i et allerede eksisterende misbrug eller 

ved at gøre personen afhængig af en fast leverance 

af narkotika og derved også afhængig af bagmanden 

(Europol 2016c: 34-35).

Dokumentfalsk og personelfalsk

Ifølge Europol (2017a: 49-52) er dokumentfalsk og 

personelfalsk74 nogle af de mest udbredte kriminelle 

aktiviteter, der er tilknyttet menneskesmugling og 

menneskehandel i Europa. Det finder også sted i 

Danmark. Der er blandt andet tale om personer, 

der benytter udenlandske opholdstilladelser og 

europæiske pas til ulovlig indrejse uden at være den 

retmæssige ejer af dokumenterne. Dokumentfalsk-

nere kan være professionelle, herunder uddannede 

grafikere og autodidakte trykkere, eller amatører, som 

ser en mulighed for at tjene mange penge ved brug 

af lettilgængeligt udstyr. Europol og Interpol har på 

baggrund af flere efterforskninger af forfalskede do-

kumenter konstateret, at der langs migrationsruterne 

er trykkerier, der producerer forfalskede dokumenter. 

Det er vanskeligt at vurdere omfanget af disse trykke-

rier (Europol & Interpol 2016: 47; Rigspolitiet 2016a). 

Stigningen i antallet af flygtninge- og migranter i 2015 

har skabt en øget efterspørgsel efter dokumenter 

og dermed givet grobund for et større marked og 

etablering af nye trykkerier. Hovedparten af trykkeri-

erne var dog allerede etableret inden 2015, hvor de 

servicerede flere organiserede kriminelle grupperin-

ger (Europol & Interpol 2016: 47). Organisationer eller 

personer, der efterspørger forfalskede dokumenter, 

kan blandt andet søge kontakt til udbydere via inter-

nettet og darknet. Ifølge Europol bliver de forfalskede 

dokumenter primært sendt med posten eller med en 

kurér, som allerede er beskæftiget med smugling af 

mennesker, og som anvender de samme ruter (Euro-

pol & Interpol 2016: 48; Rigspolitiet 2016c).

Både mænd og 

kvinder optræder 

som bagmænd i 

forbindelse med 

menneskehandel

Det er vanskeligt at vurdere omfanget af forfalskede 

dokumenter i de danske grænseområder. I dansk 

politis sagsbehandlingssystem findes der ikke jour-

nalkoder til registrering af dokumentmisbrug specifikt 

på de ydre og indre grænser. Derfor kan vi ikke opgøre 

det præcise omfang af anmeldelser, hvor dokument-

misbrug er direkte knyttet til ulovlige indrejser.

Rigspolitiets opgørelser viser, at der i 2015 var cirka 

44.000 bortkomne pas i Danmark. Tallet udgør 

en mindre stigning i forhold til de forudgående år 

fra 2012 (Rigspolitiet 2016c). Det er vanskeligt at 

vurdere, hvorvidt de danske pas, der er bortkommet, 

er blevet misbrugt til facilitering af ulovlige indrejser. 

Vi ved dog, at danske pas, ligesom pas fra andre 

Schengen-lande, er i høj kurs. I 2015 og 2016 har de 

europæiske grænseforanstaltninger bidraget til en 

øget efterspørgsel efter dokumenter, herunder særligt 

pas til ulovlige indrejser via luftfart (Europol & Interpol 

2016: 46-47). I perioden 2014-2015 er antallet af 

menneskesmuglere i Europa, som samtidig er mis-

tænkt for dokumentfalskneri, steget fra 3 % til 18 %. 

De typer af dokumenter, der oftest bliver misbrugt, er i 

74. Dokumentfalsk er, når eksempelvis rejsedokumenter eller identitetspapirer helt eller delvist bliver forfalsket. Der er tale om personelfalsk, når en  
person anvender fx et pas uden at være den retmæssige ejer af passet.  
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prioriteret rækkefølge pas, identitetskort, opholdskort 

og kørekort (Europol & Interpol 2016: 46, 49).

Fremtidig  udvikling

Den fremtidige udvikling inden for menneskesmug-

ling og menneskehandel er blandt andet påvirket 

af den sikkerhedspolitiske og økonomiske udvikling 

på verdensplan, der kan drive folk væk fra deres 

nærområde (se også afsnit 5.5 om asyl og grænser). 

Derudover kan konsekvenser af klimaændringerne og 

af naturkatastrofer bevirke, at en befolkningsgruppe 

forlader et område (se kapitel 2).

Grænsekontrolforanstaltninger på de mest anvend-

te migrationsruter vil fortsat gøre det sværere for 

flygtninge og migranter at nå deres destination ved 

egen hjælp, og de vil derfor fortsat have behov for 

at anvende menneskesmuglere på deres vej til og 

gennem Europa. Der vil også være et stigende behov 

for at fremskaffe og anvende falske eller forfalskede 

rejse- og identitetspapirer af høj kvalitet. Politiet 

vurderer, at den stadigt stigende kvalitet af printere 

og trykkeudstyr, der er tilgængelig for alle, er med til 

at fremme kvaliteten af forfalskede dokumenter, og 

det kan medvirke til, at falske dokumenter bliver mere 

udbredte i Europa – også i Danmark.

Antallet af flygtninge 

og migranter, der 

søger mod Europa 

er ikke aftagende

Politiet vurderer, at antallet af handlede personer 

i Danmark fortsat vil være stigende. Den relative 

økonomiske forskel mellem Danmark og de hyppig-

ste afsenderlande er stadig stor, og der vil fortsat 

være mange, der ønsker at emigrere i en søgen efter 

bedre livsvilkår. Dette understøtter, at organiserede 

kriminelle fortsat vil have et grundlag for at rekruttere 

personer, der ønsker at komme til Europa, med hen-

blik på grov udnyttelse af dem til prostitution, arbejde 

eller kriminalitet.

Politiet vurderer også, at der fortsat vil være et stort 

marked for menneskesmuglingsindustrien, da der 

fortsat er konflikter, kriser og fattigdom i de typiske 

afsenderlande. Antallet af flygtninge og migranter, der 

søger mod Europas ydre grænser, er ikke aftagende. 

Grænsekontrolforanstaltninger på de indre grænser 

i Europa og lovgivningsmæssige tiltag i de berørte 

destinations- og transitlande vil bidrage til at dæmme 

op for strømmen af flygtninge og migranter til Nord-

europa, men samtidig skabe et forøget ønske om at 

anvende menneskesmuglere.

En stadig større del af verdens befolkning har adgang 

til internettet (se også omverdensanalysen i kapi-

tel 2), hvor rekruttering til både menneskesmugling 

og -handel forventeligt vil finde sted i stigende grad. 

En øget adgang til internettet kan dog også afføde 

et større informationsniveau blandt personer, som 

ønsker at migrere, herunder information om risikoen 

for udnyttelse og handel.

På baggrund af den nationale monitering vurderer 

politiet, at flygtninge og migranter, der allerede 

befinder sig i Nordeuropa, i stigende grad vil flytte sig 

internt mellem nordeuropæiske destinationslande. 

Enten fordi de har familie i andre lande eller med 

henblik på at søge bedre vilkår end dem, de har i det 

land, som de først ankom til. Politiet vurderer, at det 

i særlig grad vil være flygtninge og migranter, der ak-

tuelt opholder sig i Tyskland eller Østrig, som vil søge 

videre til Sverige eller England og i mindre grad til 

Canada. I givet fald vil det øge behovet for at anvende 

menneskesmuglere ved transport over Europas indre 

grænser og internt i Europa.

Som konsekvens af at linjerne mellem menneskehan-

del og menneskesmugling i stigende grad udviskes, 

er det sandsynligt, at flere flygtninge og migranter, 

som ikke har råd til deres rejse, risikerer at ende som 

ofre for menneskehandel (Europol & Interpol 2016: 

46). Denne udnyttelse af flygtninge og migranter 

understøtter en klar tendens, hvor menneskes-

muglingsnetværk søger at udvide deres kriminelle 

portefølje ved at involvere sig i andre typer af grænse-

overskridende kriminalitet. På europæisk plan er der 

indikationer på, at menneskesmuglere i stigende grad 

optimerer deres udbytte ved at bruge samme ruter til 

henholdsvis smugling af narkotika, menneskehandel, 

berigelseskriminalitet og dokumentfalskneri (Europol 

& Interpol 2016: 7, 44).
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DYREVELFÆRDS-                             3.9 
KRÆNKELSER OG 
MILJØKRIMINALITET
Udviklingen i antallet af anmeldelser for dyrevelfærdskrænkelser har været stabil i perio-

den fra 2012 til 2016. Miljøkriminalitet er en kriminalitetsform, der dækker over mange 

typer af forseelser. Europol og Interpol vurderer, at omfanget af miljøkriminalitet internatio-

nalt vil stige i fremtiden. Udviklingen i antallet af anmeldelser for miljøkriminalitet i Dan-

mark har været stabil dog med et fald de to seneste år.

3.9.1  SKADESANALYSE 

Dyrevelfærdskrænkelser

Dyrenes Beskyttelse håndterer årligt omkring 4.000 

dyreværnssager. De fleste af sagerne bliver løst 

uden retslig strid, og det er kun omkring 25 % af 

sagerne, der bliver registreret som en anmeldelse 

hos politiet (Dyrenes Beskyttelse 2016). Derudover er 

der formentligt et yderligere mørketal forbundet med 

dyrevelfærdskrænkelser.

Der er i perioden 2009-2016 registreret i alt 6.291 

anmeldelser på dyrevelfærdsområdet eksklusive 

transportsager. Ser vi på udviklingen fra 2012 og 

frem, har der ikke været en signifikant udvikling i 

antallet af anmeldelser for dyrevelfærdskrænkelser 

frem til 2016.

Dyrevelfærdskrænkelser forårsager både fysiske og 

psykiske skader på landbrugs- og industridyr samt 

familie- og hobbydyr. Hertil kommer de samfunds-

økonomiske omkostninger i form af døde og skadede 

landbrugs- og industridyr.

Dyretransporter

Kontrol af dyretransporter sker via politiets vejside-

kontroller. Politiet standser dyretransporterne og kon-

trollerer dem, enten selvstændigt eller i samarbejde 

med Fødevarestyrelsen. Ved kontrollen undersøger 

myndighederne, om transporten opfylder bestemmel-

serne i transportforordningen og -bekendtgørelsen 

(Rigspolitiet 2007).

I perioden 2009-2016 blev der årligt standset mellem 

670 og 1.139 dyretransporter, hvorved der blev rejst 

FIGUR  34 Anmeldelser for dyrevelfærdskrænkelser i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (731). Se bereg-
ningsmetoden i metoderapporten.
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mellem 242 og 333 sigtelser. Cirka halvdelen af 

overtrædelserne vedrører mangelfuld dokumentation, 

og den anden halvdel vedrører dyrevelfærden under 

transporten (Rigspolitiets Dyredatabase 2017). Der er 

ikke en entydig sammenhæng mellem kontroltrykket 

og antallet af sigtelser.

TABEL  26 Kontroller og sigtelser for ulovlig dyretransport i perioden fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal kontroller 671 1.139 891 903 674 1.096 843 903

Antal sigtelser 272 281 333 252 242 306 313 282

Kilde: Rigspolitiets Dyredatabase og POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

FIGUR  35 Anmeldelser for miljøkriminalitet i perioden 2009 til 2016.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

20162015201420132012201120102009

2.719
2.882 2.832 2.874

2.733 2.750

1.972
1.802*

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. *Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (1.771). Se 
beregningsmetoden i metoderapporten.

Miljøkriminalitet

I Danmark er der ikke et samlet overblik over omfan-

get af miljøkriminalitet og de skader, den forvolder. 

Rigspolitiets nationale efterforskningscenter (NEC) 

vurderer, at politianmeldelser på miljøområdet som 

hovedregel kun sker, hvis der er tale om gentagne 

eller grove overtrædelser af lovgivningen, eller hvis 

politiet eller de øvrige myndigheder, der varetager 

miljølovgivningen, selv står for kontrollerne.

Der blev i perioden 2009-2016 registreret 20.564 

anmeldelser75 inden for miljøkriminalitetsområdet. 

Udviklingen har været stabil siden 2009, men de to 

seneste år er antallet af anmeldelser faldet signifikant 

i forhold til perioden 2009-2014. Faldet skyldes færre 

anmeldelser fra borgere og øvrige myndigheder.

Den hyppigst anmeldte forseelse i Danmark er kørsel 

eller parkering af bil i en skov, hvor dette ikke er 

tilladt. Det er dermed en overtrædelse af mark- og 

vejfredsloven. Som det fremgår af Tabel 27, består 

miljøkriminalitet i Danmark af mange forskellige typer 

af forseelser, hvoraf nogle typer kan give alvorlige 

skader på miljøet, mens andre forseelser er mindre 

alvorlige. Derfor er det heller ikke andelenes størrelse 

i forhold til hinanden, der afgør, hvor stor en skade 

typen af forseelse forvolder. Fx kan et enkelt over-

forbrug af plantebeskyttelsesmiddel skade miljøet i 

højere grad end 100 uafhængige tilfælde af ulovlige 

parkeringer i en skov.

Dette forhold gør det vanskeligt at vurdere miljø-

kriminalitetens skader. Der er med nedenstående 

tabel alene forsøgt at give et billede af, hvilke typer 

af miljøkriminalitet politiet modtager anmeldelser 

om, og ikke skaden af dem. Miljøkriminalitet har ikke 

nødvendigvis direkte og øjeblikkelige individuelle 

omkostninger og er ikke utryghedsskabende som 

fx vold. Miljøkriminalitet kan dog forårsage både 

fysiske og psykiske skader på individer, fx som følge 

af jord-, vand- eller luftforurening, ringere adgang til 

75. En lovovertrædelse, der begås af flere personer i forening, registreres som én anmeldelse.  
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TABEL  27 Andele af anmeldelser for 
miljøkriminalitet i perioden fra 2009 til 2016.

Forseelse
Andel  af  anmeldelser 

af  miljøkriminalitet

Mark og vejfredslov samt kørsel i miljøzone 23 %

Dumping/henkastning af affald 12 %

Lov om planlægning 10 %

Manglende dokumentation 10 %

Forkert håndtering af spildevand 6 %

Overforbrug af gødning eller kemikalier 6 %

Washingtonkonvention – truede dyr/planter 4 %

Overtrædelse af pantbekendtgørelsen 3 %

Olie-/benzinudslip 3 %

Afbrænding 3 %

Forurening af hav/sø/vandløb 2 %

Andet 17 %

Kilde: Egne beregninger baseret på stikprøve fra POLSAS. Statistisk 
usikkerhed m.m. fremgår af metoderapporten.

naturressourcer mv. Den kan samtidig have store 

samfundsmæssige omkostninger som manglen-

de deltagelse i den formelle økonomi, herunder 

manglende betaling for deponering af affald, hvilket 

dermed virker konkurrenceforvridende. Dertil kommer 

de omkostninger, som myndigheder kan have ved at 

rydde op efter miljøkriminaliteten. På lang sigt kan 

effekterne af miljøkriminalitet derfor være omfatten-

de, og hver enkelt overtrædelse af miljølovgivningen 

repræsenterer i gennemsnit langt større værdier end 

mange andre kriminalitetsformer (Nellermann mfl. 

2014: 17; Svae-Grotli 2014b: 32).

På verdensplan vurderer FN og Interpol udbyttet af 

miljøkriminalitet til at være mellem 382 og 1.165 

milliarder kroner (Nellermann mfl. 2014: 4). Svindel 

med natur og miljø har dermed et større økonomisk 

omfang end narkohandel. Svindlen udgør efter 

Interpols opfattelse i stigende grad et alvorligt 

samfundsproblem (Interpol 2015; Pedersen 2014). 

Det er vanskeligt at vurdere det samlede omfang og 

de samlede skadevirkninger af miljøkriminaliteten i 

Danmark. I 2015 blev en række personer for første 

gang i Danmark kendt skyldige i en straffesag om 

grov miljøkriminalitet. Sagen omhandler ulovlig 

dumping af mere end 2.277 ton byggeaffald i naturen 

og på private ejendomme (Miljø- og Fødevaremini-

steriet 2015: 39). Samtidig er det værd at bemærke, 

at Europol (2015d), Eurojust (Eurojust 2014) og vore 

nabolande forventer stigninger på området (Bassini 

2014: 41; Høviskeland 2011: 27) og samlet indikerer, 

at miljøkriminaliteten er både omfangsrig, alvorlig og 

organiseret.

På verdensplan har 

svindel med natur 

og miljø et større 

økonomisk omfang 

end narkotikahandel

Transport af affald

Når det gælder transport og håndtering af ulovligt 

virksomhedsaffald på europæisk plan, vurderer 

Europol, at kriminelle tjener millioner af euro på at 

udnytte svagheder i medlemslandenes regulativer, 

forfalske dokumenter, henlægge ulovligt affald samt 

transportere elektronik og giftigt affald til blandt andet 

Afrika (Europol 2013b: 6).

Politiets tal viser, at antallet af anmeldelser for 

grænseoverskridende ulovlige affaldstransporter 

svinger i perioden fra 2009 til 2016. I 2014 og 2015 

FIGUR  36 Anmeldelser for ulovlig affaldstransport i perioden fra 2009 til 2016.

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (264). Se bereg-
ningsmetoden i metoderapporten.
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er der en signifikant stigning i forhold til de foregåen-

de år. I 2016 er der igen et fald i forhold til periodens 

gennemsnit. Anmeldelsestallene på dette område er 

dog først og fremmest udtryk for politiets kontroltryk.

På trods af en større import af affald (Miljøstyrelsen 

2016: 40) er antallet af anmeldelser for ulovlige 

affaldstransporter ikke steget tilsvarende. Udtagning 

af affaldstransporterne til kontrol sker tilfældigt, og 

ud af dem, myndighederne kontrollerer, er procenten 

af transporter, der får bøde for en eller flere overtræ-

delser, i gennemsnit på 22,5. De fleste overtrædelser, 

der begås i forbindelse med affaldstransport, drejer 

sig om mangelfuldt udfyldte eller helt manglende 

transportdokumenter, forkert kategorisering af affald 

og manglende registrering af transportøren i Affalds-

registeret.

3.9.2 TRUSSELS- OG SÅRBARHEDSANALYSE

Dyrevelfærdskrænkelser

De fleste anmel-

delser om dyrevel-

færdskrænkelser 

vedrører heste

Ser vi på de typiske udsatte dyrearter i anmeldte 

dyreværnssager i perioden 2009-2016, viser en 

stikprøve fra POLSAS, at mellem 935 og 1.311 af 

anmeldelserne vedrører heste, mellem 964 og 1.343 

vedrører svin, mellem 766 og 1.115 anmeldelser 

vedrører hunde, mellem 525 og 830 anmeldelser 

vedrører kvæg og endelig, at mellem 480 og 775 af 

anmeldelserne vedrører katte (statistisk usikkerhed 

m.m. fremgår af metoderapporten). Hvad angår 

anmeldelser vedrørende heste, er der i omkring 75 % 

af tilfældene tale om forsømmelse, mens det ved svin 

i 56 % af tilfældene dr ejer sig om vold, mishandling 

eller ulovlig håndtering af aflivning. Ved henholdsvis 

hunde og katte er fordelingen ligelig mellem de 

to typer af dyrevelfærdskrænkelser. Hvad angår 

dyrevelfærdskrænkelser i forhold til kvæg handler en 

tredjedel af sagerne om forsømmelse, en tredjedel 

om vold, mishandling eller ulovlig håndtering af 

aflivning og en tredjedel om at sætte drægtige kvier 

til slagtning.

Ud over økonomiske forhold driver de sociale forhold 

hos både borgere, der har kæledyr, og dem, der har 

hobby- eller professionelt landbrug, også udviklingen. 

Et mindre økonomisk pres på landmændene de 

kommende år kan medvirke til mindre social udsat-

hed, der kan påvirke dyrevelfærden i positiv retning 

(Landbrug & Fødevarer 2014).

I perioden 2009-2016 blev der rejst sigtelse i 76 % af 

anmeldelserne for dyrevelfærdskrænkelser. 84 % af 

de sigtede for dyrevelfærdskrænkelser var privat-

personer, mens 16 % var virksomheder (POLSAS 

datasæt, låst 1. januar 2017).

I forhold til hvilke dyr der ikke transporteres korrekt, 

er der store forskelle. I perioden 2009-2016 var der i 

28 % af 1.386 kontroller for hestetransport begået en 

forseelse, mens det ved henholdsvis 3.664 kontroller 

for svinetransport og 1.757 kontroller for kvægtrans-

port kun var ved 11 % og 13 % af kontrollerne, at der 

var begået en forseelse. Det kan måske skyldes, at 

det ved hestetransporter i højere grad er private, der 

håndterer transporten, mens det ved landbrugsdyr 

ofte er professionelle virksomheder, der håndterer 

dyretransporterne (Rigspolitiets Dyredatabase 2017).

Der er også forskel på, hvor mange forseelser der er 

per kontrol, afhængig af transportens varighed. Ved 

en lang transporttid (dvs. over otte timer) bliver der 

fundet ulovlige forhold i 31 % af kontrollerne, mens 

det ved en kort transporttid kun er i 13 % af kontrol-

lerne (Rigspolitiets Dyredatabase 2017). Antallet og 

strukturen af slagterier kan derfor have betydning for 

dyrenes transporttid og dermed påvirke antallet af 

forseelser forbundet med længere transporttid. End-

videre er eksporten af smågrise øget fra 8,3 millioner 

svin i 2009 til 12,3 millioner svin i 2015 (Danmarks 

Statistik 2016e).

På den anden side lader der til at være en tendens til, 

at samfundet i højere grad end tidligere har fokus på, 

at dyr har ret til at leve et godt liv, hvor deres naturlige 

og adfærdsmæssige behov tilgodeses (Sandøe mfl. 

2013: 13-15). Dyreværnslovens § 1 blev på den 

baggrund skærpet i 2016 (Dyreværnsloven 2016). 

Endvidere lægger 51 % af danskerne ifølge en under-

søgelse foretaget af Landbrug & Fødevarer i høj eller 

i meget høj grad vægt på dyrevelfærd, når de handler 

ind (Foodculture 2016). Det kunne tale for en øget 

opmærksomhed fra befolkningen på dyrevelfærd og 

dermed for færre dyrevelfærdskrænkelser, men det er 

ikke noget, der fremgår af politiets data.

Miljøkriminalitet

I perioden 2009-2016 er der rejst 17.490 sigtelser 

for miljøkriminalitet. 66 % af sigtelserne er rejst mod 

personer med dansk nationalitet, 28 % af sigtelserne 

er rejst mod danske virksomheder, mens 6 % af sig-

telserne er rejst mod personer, som er registreret med 

andre nationaliteter end dansk (POLSAS datasæt, 

låst 1. januar 2017).

Det er forskellige offentlige institutioner, der har 

ansvar for at håndtere overtrædelser af miljølov-

givningen, myndighedskontroller og tilsyn. Det sker 

på eget initiativ eller i samarbejde og drejer sig om 

Miljøstyrelsen, Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, SKAT, 

kommunerne og politiet. Koordinering mellem myn-

digheder er vigtig for et effektivt tilsyn med miljøkrimi-

nalitet (Europol 2015d: 2-3). Koordineringen er også 

vigtig for at kunne opdage, monitere og efterforske 

potentiel organiseret miljøkriminalitet og/eller følge-

kriminalitet (Nellermann mfl. 2014: 4). I anmeldelser 

fra offentlige myndigheder er det primært virksomhe-

der og landbrug, der begår overtrædelser ved ikke at 

have fyldestgørende dokumentation til henholdsvis 

grænseoverskridende affaldstransport og gødning.
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Europol vurderer, at det er en lav opdagelsesrate, høj 

profit og milde domme på miljøområdet, der virker 

tillokkende på kriminelle, herunder de organiserede 

netværk (Europol 2013b: 3; Eurojust 2014). På 

verdensplan tegner der sig et billede af, at krimi-

naliteten, herunder også den mere organiserede 

miljøkriminalitet, i stigende grad er en del af ellers 

legale forretninger. Det gælder fx, når virksomheder, 

som skal have transporteret og håndteret affald, 

øger deres fortjeneste ved, at de, i stedet for at få det 

deponeret sikkert, får kriminelle organisationer til at 

dumpe affaldet på åbent hav eller deponere det i et 

udviklingsland (Eurojust 2014; Europol 2017a: 41).

Der er internationalt en tendens til en øget organise-

ringsgrad af miljøkriminalitet (Interpol 2015), men 

den kan ikke aflæses i Danmark i det tilgængelige 

materiale. EU vurderer, at væsentlige drivere for øget 

miljøkriminalitet er prisforskelle på miljøydelser (fx 

pris for at komme af med affald), forskellige regelsæt 

mellem EU-landene, den øgede vanskelighed ved at 

løfte bevisbyrden ved grænseoverskridende krimi-

nalitet, og at den nødvendige efterforskningsindsats 

sjældent står mål med straffeniveauet i miljøsagerne 

(Eurojust 2014).

Den samlede danske affaldsproduktion er steget. 

Den samlede genanvendelsesprocent af affald er 

dog også steget, hvilket har haft den konsekvens, 

at importen af affald til forbrænding er steget. I 

2014 udgjorde importeret affald knap otte procent 

af den samlede affaldsmængde, der afbrændes på 

forbrændingsanlæggene (Miljøstyrelsen 2016: 6-40). 

Den øgede import af affald betyder, at Danmark i 

højere grad bliver afhængig af udenlandske myndig-

heders kontrol med, at det affald som vi importerer, er 

sorteret korrekt, så det kan anvendes til forbrænding. 

Den stigende genanvendelsesprocent og bevidst-

heden om, at affald er en efterspurgt ressource til 

genanvendelse og forbrænding, kan også tolkes som, 

at der dels fra myndighedernes side, dels fra erhverv 

og borgere er fokus på at håndtere affald korrekt, så 

det skader miljøet mindst muligt.

Der er en stigning i bygge- og anlægsaffald (Miljø-

styrelsen 2016) og dermed en øget risiko for, at virk-

somheder dumper affald i naturen, da der i Danmark 

er afgifter forbundet med at komme af med affaldet. 

Endvidere kan der også være incitament til at spare 

udgifter til løn ved at undgå at sortere affaldet korrekt 

og derefter dumpe affald for at undgå myndigheder-

nes tilsyn med affaldssorteringen.

I Danmark er der dog en forholdsvis stærk miljø-

bevidsthed og lav social accept af miljøkriminalitet 

samt en forholdsvis stærk lovgivning på områderne 

med kontrol og tilsyn, som kan mindske sårbarheden 

og reducere udviklingen i kriminaliteten (Euro-

pa-Kommissionen 2014).

3.9.3  FREMTIDIG UDVIKLING OG 
UDFORDRINGER

Dyrevelfærdskrænkelser

Udviklingen i anmeldelser af dyrevelfærdskrænkelser 

er blandt andet drevet af befolkningens holdning til 

dyrevelfærd. Men den drives også af antallet af so-

cialt belastede borgere med landbrug, hobbylandbrug 

eller kæledyr og muligvis landbrugs- og produktions-

virksomhedernes økonomiske situation.

Tendensen til i højere grad at betragte dyr som væ-

sener med rettigheder medfører, at flere handlinger 

kan blive betragtet som dyrevelfærdskrænkelser, som 

eventuelt kan kriminaliseres ved lovændringer. Isole-

ret set taler det for en stigende udvikling i antallet af 

anmeldelser, men den forventede faldende sociale 

accept af dyrevelfærdskrænkelser betyder også, at 

færre formentlig vil behandle dyrene på en måde, 

som ifølge lovgivningen krænker dem. På dyrevel-

færdsområdet kan politiet ikke på det foreliggende 

grundlag vurdere, hvordan antallet af dyrevelfærds-

sager vil udvikle sig i de kommende fem år. I forhold 

til dyr under transport peger udviklingen mod, at 

der er en risiko for en stigning i antallet af forseel-

ser, såfremt udviklingen mod længere transporttid 

fortsætter.

Miljøkriminalitet

På baggrund af ovenstående analyse af miljø-

kriminaliteten i Danmark er det svært at fastslå 

miljøkriminalitetens fremtidige udvikling i Danmark. 

Udviklingen vil til dels afhænge af politiets og øvrige 

myndigheders kontroltryk og borgeres og virksomhe-

ders miljøbevidsthed. Et scenarie er derfor en fortsat 

stabil udvikling på området, et andet er en stigende 

og mere kompleks miljøkriminalitet. Frem mod 2022 

er det muligt, at miljøkriminalitet i Danmark, som i 

udlandet, i stigende omfang bliver begået af mere 

organiserede kriminelle og i samarbejde med legale 

virksomheder. Samtidig betyder en voksende mid-

delklasse på verdensplan en øget efterspørgsel på 

forbrugsgoder. Det kan medføre, at varer, der egentlig 

er kasseret og kategoriseret som affald i EU, herunder 

i Danmark, bliver genstand for ukorrekt behandling 

og illegal eksport til nyligt industrialiserede lande og 

udviklingslande (Europol 2015d; Europa-Parlamentet 

og Rådet 2012). Mængden af storskrald og bygge- og 

anlægsaffald følger de økonomiske konjunkturer 

(Miljøstyrelsen 2010). En øget økonomisk vækst kan 

derfor betyde mere affald og større risiko for dumping 

af affald (Europol 2015d).

Øget økonomisk 

vækst kan medføre 

større risiko for 

dumping af affald

Miljøkriminaliteten, og særligt affaldshåndtering og 

grænseoverskridende affaldstransport, kan være et 

attraktivt marked for kriminelle, herunder de mere or-

ganiserede kriminelle netværk i Danmark, i perioden 

frem til 2022, selvom borgernes miljøbevidsthed, den 

forholdsvist stramme miljølovgivning samt tilsyn og 
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kontroller gør Danmark mindre sårbar end fx andre 

EU-lande.

FN, Interpol og Europol forventer en stærk fremgang 

i miljøkriminalitet internationalt. Det gælder både 

ulovlige grænseoverskridende affaldstransporter, 

som Europol forventer især vil omhandle elektronisk 

affald (Europol 2015a: 23), og kan give anledning til 

et generelt pres på jordens ressourcer, råstoffer og 

fødevarer (Europol 2015a: 28; Sidebottom 2012). 

Både norsk (ØKOKRIM 2015) og svensk politi forven-

ter også en mere kompleks og øget miljøkriminalitet 

fremover (Bassini 2014; Svae-Grotli 2014a).
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4.1      DET GENERELLE BILLEDE
I 1971 toppede antallet af trafikdræbte med 1.213 dræbte på ét år. I de følgende 40 år 

var der en betydelig faldende tendens. Det hidtil laveste niveau på 167 dræbte blev nået 

i 2012. Siden da har udviklingen været stagnerende, og fra 2015 til 2016 var der en 

signifikant stigning.76

Siden bilismens start har vejtrafikken kostet menne-

skeliv. Frem til starten af 1970’erne fulgte udviklingen 

i antallet af trafikdræbte nogenlunde udviklingen i 

bilparkens størrelse. Denne udvikling toppede i 1971, 

hvor der blev dræbt 1.213 personer i den danske 

trafik. Samme år blev der registreret mere end 20.000 

trafikuheld med personskade. Efter 1971 er der sket 

en stor forbedring af trafiksikkerheden – på trods 

af en fordobling af bilparken. I 2016 var antallet af 

dræbte således 211 personer.77

211 trafikdræbte 

i 2016

Siden 2012 har der været en stagnation i den positive 

udvikling, og fra 2015 til 2016 steg antallet af dræbte 

fra 178 til 211. Det er endnu for tidligt at afgøre, 

om der er tale om en kortvarig opbremsning, som 

tidligere er set, eller om der reelt er sket en ændring i 

den mangeårige positive udvikling.

4.1.1  SKADESANALYSE

Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne er i 

mange sammenhænge den bedste indikator for tra-

fiksikkerheden, og det er som hovedregel dette tal, vi 

bruger i de følgende analyser. Ved at benytte antallet 

af dræbte og alvorligt tilskadekomne i analyserne 

opnår vi det bedste kompromis mellem et tilstrække-

ligt stort talmateriale og en tilstrækkelig pålidelighed 

i tallene.

Uheldsstatistikken er baseret på politiets ind-

beretning af færdselsuheld, hvor der er optaget 

rapport. Der er et mørketal på området, idet ikke alle 

færdselsuheld undersøges af politiet. For dødsuheld 

er der i praksis tale om en fuldstændig registrering, 

mens mørketallet er stigende med faldende uheldsal-

vorlighed (Danmarks Statistik 2016f).

FIGUR  37 Bilparkens størrelse og antallet af trafikdræbte i perioden fra 1950 til 2016.
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Kilde: Danmarks Statistik, diverse årgange af Statistisk Tiårsoversigt, Statistikbanken, Vejdirektoratet og Vejman.dk (eget udtræk) (2017). 
Vejman.dk er Vejdirektoratets database, som blandt andet rummer detaljerede oplysninger om alle politirapporterede færdselsuheld.

76. En eksponentiel fremskrivning af tallene fra 2009 til 2015 giver en forventningsværdi på 147 dræbte i 2016, hvor der blev dræbt 211. 
77. De endelige uheldstal for 2016 forventes tilgængelige ultimo maj 2017. Antallet af dræbte var 211. Trafiksikkerhedsanalyserne er i øvrigt  
foretaget før maj 2017 og er derfor baseret på uheldstal til og med 2015. 
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FIGUR  38 Dræbte og alvorligt tilskadekomne i perioden fra 2009 til 2015.
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Kilde: Vejman.dk (eget udtræk) (2017).

Udviklingen i antal dræbte og alvorligt tilskadekomne 

fra 2009 til 2015 er vist i Figur 38.

I perioden fra 2009 til 2015 har tendensen været et 

årligt fald på 5 % i det samlede antal dræbte og alvor-

ligt tilskadekomne. Det svarer til et samlet signifikant 

fald på knap 30 % over hele perioden. De foreløbige 

tal viser, at der er sket en stigning fra 2015 til 2016.

På trods af den meget positive udvikling gennem 

årene udgør færdselsuheld fortsat en betydelig 

samfundsøkonomisk udgift. Ifølge de Transportøko-

nomiske Enhedspriser (Transport DTU, Data- og 

Modelcenteret 2016) var de samfundsøkonomiske 

omkostninger ved et politiregistreret uheld (person-

skade- og materielskadeuheld) i 2015 i gennemsnit 

knap to millioner kroner. I 2015 blev der i alt registre-

ret 11.105 uheld i Danmark. Den samlede udgift til 

disse uheld var således cirka 21,9 milliarder kroner. 

I beregningerne indgår både de direkte uheldsom-

kostninger i form af redning, skadesbehandling og 

materielskader og de indirekte omkostninger i form af 

produktions- og velfærdstab for samfundet (Trans-

portministeriet 2015: 79).

For den uheldsinvolverede kan en ulykke i sagens 

natur også have alvorlige og vidtrækkende konse-

kvenser. Det gælder ikke kun de fysiske skader. Andre 

langtidsvirkninger kan være: psykosociale følger, som 

også berører familie og venner; økonomiske følger, 

som blandt andet kan skyldes, at man ikke kan vende 

tilbage til job eller uddannelse, og psykologiske følger, 

som ofte er forbundet med angst, traumatisering og 

skyldfølelse (Kragh 2011). Et australsk/japansk stu-

die har gennemgået 35 undersøgelser fra forskellige 

lande. Forskerne kommer frem til, at mellem 6 % og 

45 % lider af posttraumatisk stress efter et færd-

selsuheld (Heron-Delaney mfl. 2013: 1.415).

Geografisk  fordeling

57 % af de alvorligt tilskadek omne i trafikken i 2009-

2015 blev registreret inden for byzone (Vejman.dk). 

At over halvdelen kom til skade inden for byzone, 

hænger sammen med, at trafikken i byerne er mere 

kompleks, blandt andet fordi alle færdselsarter er 

blandet, fordi der ofte er trafik til og fra ejendomme 

m.m. langs vejene, og fordi krydsene ligger tættere 

end uden for byerne.

Ser vi alene på trafikdræbte, er fordelingen signifi-

kant anderledes. I perioden fra 2009 til 2015 skete 

kun 31 % af de trafikrelaterede dødsfald i byzone 

(Vejman.dk). At dødsuheldene især sker uden for 

byerne skyldes overvejende, at hastighederne uden 

for byzone er betydeligt højere end inden for byzone.

Fra 2009 til 2015 

er 31 % af de trafik-

relaterede dødsfald 

sket i byzoner

På kort 13 er antallet af dræbte og alvorligt tilskade-

komne per 1.000 indbyggere for perioden 2009-2015 

vist for landets kommuner. Der ses en tendens til, at 

uheldsraten er størst i de tyndere befolkede om-

råder. Når dette sammenholdes med, at mere end 

halvdelen af de alvorlige personskader forekommer 

inden for byzone, kan der være behov for en nærmere 

undersøgelse af uheldenes geografiske fordeling.

4.1.2  TRUSLER OG SÅRBARHEDER

Der findes mange mulige forklaringer på den 

overordnet set gunstige udvikling siden starten af 

1970’erne. Det er imidlertid ikke muligt at udskille de 

forhold, der har haft reel betydning, og det er derfor 

heller ikke muligt at sætte præcise tal på, hvor stor 

betydning eksempelvis infrastrukturforbedringer, 

lovændringer og køretøjsudvikling har haft (Elvik 

2016). På den anden side er der solid viden om, 

hvordan en række konkrete forhold påvirker trafiksik-

kerheden, og denne viden kan vi bruge til at forklare 
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Kort  13 Dræbte og alvorligt tilskadekomne (n=15.650) per 1.000 indbyggere i perioden fra 
2009 til 2015 fordelt på kommuner.
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sårbarheder.

Mænd kommer 

oftere end kvinder til 

skade i trafikken

Trafikanterne

I perioden 2009-2015 udgjorde mænd 71 % af de 

dræbte, 63 % af de alvorligt tilskadek omne og 58 % 

af de lettere tilskadekomne (Figur 39).

Der tegner sig således et klart billede af, at mænd 

oftere kommer til skade i trafikken, og at mænds ulyk-

ker er mere alvorlige end kvinders. Forskellen på køn-

nenes skadesgrad er signifikant. En del af forskellen 

kan tilskrives, at mænd tilbagelægger flere kilometer 

i trafikken end kvinder – mænd står for cirka 56 % af 

det samlede persontransportarbejde (Wibrand, under 

udarbejdelse). En anden forklaring er, at cirka 90 % 

FIGUR  39 Kønsfordelingen blandt tilskadekomne i trafikken i perioden fra 2009 til 2015 
efter alvorlighedsgrad.
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af knallertkørslen og 80 % af kørslen på motorcykel 

foretages af mænd. Der er tale om transportformer, 

som er forbundet med betydeligt højere risiko end 

anden transport (Wibrand, under udarbejdelse).

I litteraturen er der ikke fuldstændig enighed om, 

hvorvidt mænd generelt har en højere uheldsrisiko 

end kvinder, men tendensen er, at især unge mænd 

har forhøjet risiko, og at mænd har højere risiko for de 

alvorligste uheld (Santamariña-Rubioa 2014). En un-

dersøgelse med deltagelse fra ni EU-lande har belyst, 

hvorfor yngre mænd har en højere uheldsrisiko. Her 

konkluderer forskerne, at de unge mænd og kvinder 

har samme risikoopfattelse, men at mændene er 

mere risikovillige (Cordellieri mfl. 2016: 8).

En opgørelse af de trafikdræbte i perioden 2009-

2015 efter benyttet transportmiddel viser, at det kun 

er for trafikdræbte fodgængere, at kønsfordelingen 

er nogenlunde lige (53 % er mænd). For motorcy-

kel, knallert og varebil udgør mænd cirka 90 % af 

de trafikdræbte (Vejman.dk, eget dataudtræk og 

beregninger).

Ældre trafikanter, især over 75 år, har en højere 

uhelds- og især skadesrisiko end andre. Forklaringen 

er ikke, at ældre er farligere som bilister. Derimod 

har ældres høje skrøbelighed og det forhold, at de 

kører kortere ture, stor betydning. Korte ture er for alle 

aldersgrupper forbundet med forhøjet risiko (Langford 

mfl. 2006; Elvik 2013). Den højere risiko ved korte 

ture kan hænge sammen med, at kørsel på lange 

lige og sikre stræk, eksempelvis motorvej, udgør en 

større andel af turen, desto længere turen er. Danske 

tal viser, at midaldrende bilister har den laveste risiko, 

og at risikoen begynder at stige omkring de 70 år. 

75-84-årige har cirka fire gange så høj risiko for at 

blive dræbt eller komme alvorligt til skade som de 

sikreste aldersgrupper. Men risikoen er lavere end for 

de 18-24 årige (Wibrand, under udarbejdelse).

På trods af ældres højere risiko for at komme til skade 

udgør de ikke nogen forøget risiko for andre trafikan-

ter (Dulisse 1997; Dellinger mfl. 2004). Ældre bilister 

er generelt gode til at kompensere for de funktions-

nedsættelser, der følger med alderen (fx nedsat mør-

kesyn). Eksempelvis ved at undlade at køre i mørke, 

under komplicerede trafikforhold, med høj hastighed 

eller under påvirkning af spiritus (Siren 2011: 8).

Når vi ser på aldersgrupperne, er der signifikant 

forskel på skadesgraden. For alvorlige skader, og 

især for dræbte, er der flere ældre. Af de dræbte 

udgør personer over 64 år cirka 27 %, mens samme 

aldersgruppe udgør 11 % af de let tilskadekomne. 

Forskellen kan helt overvejende tilskrives, at ældre 

personer er mere sårbare, hvis de bliver involveret 

i et uheld (Havarikommissionen for vejtrafikulykker 

2012: 70).

FIGUR  40 Dræbte og alvorligt tilskade-
komne i trafikken i perioden fra 2009 til 2015 
fordelt efter benyttet transportmiddel 
(n=15.650).
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Kilde: Vejman.dk, eget dataudtræk (2017).

Set over en længere tidsperiode (2000-2015) er der 

en tendens til, at andelen af ældre blandt de trafik-

dræbte er stigende (Vejman.dk, eget udtræk).

Transportmidler

Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i 

de forskellige transportmidler afhænger både af, 

hvor meget trafikanterne benytter transportmidlet 

i trafikken, og af hvor udsatte trafikanterne er i den 

pågældende type af transportmiddel.

37 % af de 

dræbte og alvorligt 

tilskadekomne i 

trafikken i perioden 

2009-2015 sad i 

en personbil

Figur 40 viser, hvilket transportmiddel de dræbte og 

alvorligt tilskadekomne i perioden fra 2009 til 2015 

benyttede. 37 % sad i en personbil. Stort set alle an-

dre, i alt 59 %, var udsatte trafikanter – fodgængere, 

cyklister, knallertkørere og motorcyklister. Dræbte og 

tilskadekomne i bus og lastbil er indeholdt i de 2 %, 

som omfatter alle øvrige transportmidler på vejene.

Det hører med til billedet, at tunge køretøjer er 

farlige for andre trafikanter. Der var således et tungt 

køretøj (lastbil, bus eller traktor) involveret i 9 % af 

de alvorlige personskader i perioden fra 2009 til 

2015 og i 20 % af trafikdrabene. Risikoen for alvorlig 

personskade eller trafikdrab er cirka dobbelt så høj 

https://Vejman.dk
https://Vejman.dk
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per kørt lastbilkilometer i forhold til kørsel i personbil 

(Wibrand, under udarbejdelse).

Det er tidligere nævnt, at der samlet har været en årlig 

nedgang i antallet af dræbte og alvorligt tilskadekom-

ne på 5 % i perioden fra 2009 til 2015. En opdeling 

på de forskellige transportmidler viser, at der er 

betydelige forskelle i udviklingen.78

Personbiler: Antallet af dræbte og alvorligt tilskade-

komne i personbil har udviklet sig signifikant bedre 

end gennemsnittet for alle transportmidler i perioden 

fra 2009 til 2015. Der har været et årligt fald på 8,5 %.

Cyklister: Dræbte og alvorligt tilskadekomne cyklister 

udgjorde i perioden 23 % af alle dræbte og alvorligt 

tilskadekomne i trafikken. I perioden fra 2009 til 

2015 har der været en svag stigning i antallet, og 

cyklisterne er den eneste større trafikantgruppe, hvor 

udviklingen har været signifikant mindre gunstig end 

gennemsnittet for alle.

Knallertkørere: I perioden fra 2009 til 2015 udgjorde 

knallertkørere (stor og lille knallert) cirka 14 % af 

alle dræbte og alvorligt tilskadekomne i trafikken. 

Udviklingen for knallertkørere har været signifikant 

mere gunstig end for trafikanter generelt. Der har 

i gennemsnit været et årligt fald på cirka 10 % for 

knallertkørere.

Fodgængere: Dræbte og alvorligt tilskadekomne 

fodgængere udgjorde 12 % af alle dræbte og alvorligt 

tilskadekomne i perioden. De seneste år har antallet 

udviklet sig på stort set samme måde som alle 

ulykker under ét med et gennemsnitligt årligt fald på 

cirka 4 %.

Motorcyklister udgjorde 9 % af alle dræbte og 

alvorligt tilskadekomne i perioden. Beregnet over hele 

perioden har der været en svagt faldende tendens, 

hvilket dog skyldes, at der i 2009 var usædvanligt 

mange dræbte og alvorligt tilskadekomne (245 mod 

178 året efter og 193 i gennemsnit for perioden). En 

beregning af tendenslinjen for perioden fra 2010 til 

2015 viser en svagt stigende tendens.

Tunge køretøjer: Der var som nævnt et tungt køretøj 

(lastbil, bus eller traktor/motorredskab) involveret 

i 20 % af alle trafikdrab og 9 % af alle alvorlige 

personskader i perioden. Siden 2009 er antallet af 

dræbte og alvorligt tilskadekomne i uheld med tunge 

køretøjer faldet med cirka 5 % om året, hvilket ikke er 

signifikant forskelligt fra den generelle udvikling.

(Data er i alle tilfælde udtrukket fra Vejman.dk og 

bearbejdet).

78. Udviklingen for de forskellige transportmidler er testet mod den generelle udvikling i en Poisson-model. En signifikant forskel betyder således, at  
udviklingen for det pågældende transportmiddel afviger fra et årligt fald på 5,3 %. Testmetoden er beskrevet i metoderapporten. 

https://Vejman.dk
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SPIRITUS- OG                                      4.2 
NARKOTIKAKØRSEL
Kørsel med en promille på over 0,5 er forbundet med høj uheldsrisiko, og risikoen stiger 

markant med stigende promille. Gennem de senere år har andelen af alvorlige ulykker, 

hvor spiritus har været involveret, været faldende. Ved politiets spiritusindsatser registrerer 

vi også et faldende antal sager. Antallet af anmeldelser for narkotikakørsel er steget bety-

deligt, hvilket sandsynligvis særligt skyldes indførelsen af narkometre i 2011.

At spirituspåvirkning øger uheldsrisikoen er særdeles 

veldokumenteret. Samtidig er det formodentlig en 

sammenhæng, der er både velkendt og accepteret 

blandt trafikanterne. En undersøgelse blandt dan-

skerne viser, at vi opfatter andres spirituskørsel som 

betydeligt mere utrygt end andres hastighedsover-

skridelser (Rigspolitiet, under udarbejdelse).

En nyere undersøgelse fra seks EU-lande, herunder 

Danmark, viser, at uheldsrisikoen ved en alkohol-

promille på mellem 0,5 og 0,8 er fire gange forhøjet, 

uheldsrisikoen er fjorten gange forhøjet, når promil-

len er mellem 0,8 og 1,2 og 54 gange forhøjet, når 

promillen er over 1,2. Undersøgelsen viser også, at 

unges uheldsrisiko er mere påvirkelig end ældres, 

og at mænds risiko forhøjes mindre end kvinders 

(Hels mfl. 2013). Resultaterne ligger i god tråd med 

tidligere undersøgelser.

4.2.1  SKADESANALYSE

Der har gennem mange år været fokus på spirituskør-

sel og spiritusuheld i trafiksikkerhedsindsatsen, 

herunder i politiets færdselsindsats.

I Figur 41 er udviklingen i antal dræbte og alvorligt 

tilskadekomne i spiritusuheld vist i forhold til udviklin-

gen i øvrige uheld.

Antallet af dræbte og alvorligt tilskadekomne i 

spiritusuheld falder hurtigere end antallet i øvrige 

uheld. Forskellen er signifikant. I 2009 var der spiritus 

involveret i 18 % af uheldene med dræbte og alvorligt 

tilskadekomne. I 2015 var tallet faldet til 12 %. Den 

nedadgående tendens blev også registreret i Strate-

gisk Analyse 2016, hvor der blev set på udviklingen 

fra 2001 (Rigspolitiet 2016d).

FIGUR  41 Dræbte og alvorligt tilskadekomne i uheld med og uden spiritus involveret i 
perioden fra 2009 til 2015.
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Ser vi alene på trafikdræbte, spiller alkohol en endnu 

større rolle, men der er tale om en tilsvarende falden-

de tendens. I 2009 omkom 25 % af de trafikdræbte i 

et spiritusuheld. I 2015 var det 15 % (V ejman.dk). På 

grund af de små tal svinger andelen for dræbte mere 

end for dræbte og alvorligt tilskadekomne tilsammen.

FIGUR  42 Anmeldelser af spiritus-, narkotika- og medicinkørsel i perioden 
fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar (2017). *Estimat for anmeldelsestallet for 2016 er baseret på det registrerede antal anmeldelser per 1. 
januar 2017 (spirituskørsel: 5.916, narkotikakørsel: 6.376, medicinkørsel: 54). Se beregningsmetoden i metoderapporten.

Det er især de høje promiller, der præger de alvorlige 

uheld. Blandt de implicerede, der blev målt til at have 

en ulovlig promille, havde 80 % en promille på over 1.

Hashsager er 

dominerende i sager 

om narkotikakørsel

De spirituspåvirkede er yngre end de øvrige uhelds-

ramte: 92 % af de påvirkede trafikanter var mellem 

18 og 64 år. Af de upåvirkede trafikanter var 77 % i 

samme aldersgruppe. Dette er ikke alene et udtryk 

for, at ældre personer kører mindre spirituskørsel. Der 

er ligeledes dokumentation for, at uheldsrisikoen sti-

ger mere ved spirituspåvirkning, desto yngre føreren 

er (Hels mfl. 2013).

I uheldsstatistikken er der ikke på samme måde 

dokumentation for, at narkotika har betydning for 

trafiksikkerheden. I perioden fra 2009 til 2015 blev der 

dokumenteret narkotika hos under 1 % af de impli-

cerede trafikanter i alvorlige uheld. Den forholdsvis 

lave andel hænger blandt andet sammen med, at 

blodprøver, der undersøges for spiritus, ikke rutine-

mæssigt også undersøges for narkotika (Havarikom-

missionen for vejtrafikulykker 2015). Der er også 

dokumentation for, at narkotika, i forhold til spiritus, 

har mindre indflydelse på trafiksikkerheden. I en større 

europæisk undersøgelse kommer forskerne således 

frem til, at de narkotika, der blev fundet i trafikanternes 

blod, i gennemsnit øgede uheldsrisikoen med faktor 

2,9. For alkoholpromiller på mellem 0,5 og 0,8 blev 

risikoen øget med 4,0, for promiller mellem 0,8 og 1,2 

med 14,3 og for promiller over 1,2 med 54,2 (Hels mfl. 

2013).

Anmeldelser  af  spiritus- og  narkotikakørsel

Ser vi på udviklingen inden for anmeldelser af spiri-

tuskørsel uden uheld, ser vi en tilsvarende positiv og 

signifikant udvikling som inden for antallet af spiritus-

relaterede uheld. Frem til 2012 var der cirka 10.000 

anmeldelser om året. Herefter er antallet faldet jævnt, 

og i 2016 var der cirka 5.900 anmeldelser. Tallene 

skal tolkes med forsigtighed, idet de både afhænger 

af omfanget af spirituskørsel og af politiets kontro-

lindsats. Der er imidlertid ikke sket en tilsvarende 

kraftig reduktion i politiets indsats mod spirituskørsel. 

Derfor er nedgangen sandsynligvis primært udtryk for, 

at omfanget af spirituskørsel er faldende.

Figur 42 viser også, at antallet af anmeldelser for 

kørsel med narkotika er steget markant i perioden fra 

2012 til 2016. Denne udvikling er også omtalt i Stra-

tegisk Analyse 2016 (Rigspolitiet 2016d: 66), hvor 

stigningen til dels tilskrives politiets adgang til bedre 

redskaber (narkometret). Hashsager er dominerende 

i afgørelser for narkotikakørsel. Narkometeret, som 

gør det muligt for politiet på stedet at foretage en 

screening for narkotika, er stadig et forholdsvis nyt 

redskab. Derfor er udviklingen i tallene sandsynligvis 

især udtryk for politiets indsats på området.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at der i 2016 for 

første gang var flere narkotikasager end spiritussager. 

I en europæisk undersøgelse fra 2011 har forskere 

opgjort forekomsten af kørsel i påvirket tilstand i 

blandt andet Danmark. I den danske trafik kørte 

0,28 % med narkotika (primært THC/hash) i blodet, 

0,48 % kørte med en ulovlig alkoholpromille, og 0,1 % 

kørte med både narkotika og alkohol. Forskellen på 

andelen af henholdsvis narkotika- og spirituspåvirke-

de trafikanter ligger inden for usikkerhedsmargenen 

(Hels mfl. 2011: 42).
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Kort  14 Anmeldelser for spirituskørsel i 2016 per 1.000 indbyggere over 18 år fordelt på 
kommuner.
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Kort  15 Anmeldelser for narkotikakørsel i 2016 per 1.000 indbyggere over 18 år fordelt på 
kommuner.
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FIGUR  43 Sigtelser for spiritus- og narkotikakørsel per 1.000 indbyggere i perioden fra 2009 
til 2016 fordelt på aldersgrupper.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017, Danmarks Statistik, Folk1A (2017).

Geografisk  fordeling

Der er en tendens til, at kommuner med store byer 

har færre anmeldelser af spirituskørsel per indbygger, 

se Kort 14. Der er brug for mere viden om, hvad disse 

geografiske forskelle skyldes. En sådan analyse må 

tage højde for, at tallene er påvirket af, hvor politiet 

vælger at prioritere sin indsats.

Kort 15 viser antallet af anmeldelser for narkotikakør-

sel i 2016 i forhold til kommunernes befolkningstal. 

Som for spiritussagerne er der en del kommuner 

uden store byer, der har forholdsvis mange narkoti-

kasager. Men også i København, Odense og Esbjerg 

er der mange anmeldelser per indbygger. Dette kan 

hænge sammen med, at bilister fra andre kommuner 

kommer til de større byer for at købe og indtage 

cannabis.

4.2.2  TRUSLER OG SÅRBARHEDER91 % af de sigtede 

for spirituskørsel i 

perioden fra 2009 til 

2016 var mænd

Spiritus- og narkokørsel er i udpræget grad et pro-

blem, der relaterer sig til mænd. I perioden fra 2009 

til 2016 blev der i alt rejst cirka 69.500 sigtelser for 

spirituskørsel. I 91 % af tilfældene var den sigtede en 

mand. I narkotikasagerne er kønsfordelingen endnu 

mere skæv. I perioden fra 2009 til 2016 var der i alt 

23.854 sigtelser for narkotikakørsel. Den sigtede var 

en mand i 96 % af tilfældene (POLSAS datasæt, låst 

1. januar 2017).

Spiritus-  og  narkotikabilisten

At det især er de yngre trafikanter, der bliver sigtet for 

spiritus- og narkotikakørsel, er illustreret i Figur 43.

I sagerne om spirituskørsel har de 18-23-årige 

markant flere sigtelser per indbygger, og fra 60 år og 

op falder antallet af sigtelser markant. Narkotikasig-

telserne er i endnu højere grad domineret af unge 

trafikanter, og her kan vi se et jævnt og kraftigt fald 

frem til de 40-49-årige, hvorefter der stort set ikke er 

narkotikasigtelser. Figuren tager ikke højde for trans-

portarbejdet i aldersgrupperne, men de høje tal for 

de yngre aldersgrupper skal ses i relation til, at disse 

grupper kører mindre end de midaldrende (Wibrand, 

under udarbejdelse), og der er derfor ikke tvivl om, at 

de yngste grupper er overrepræsenteret i spiritus- og 

narkotikasigtelserne.

De 69.497 sigtelser for spirituskørsel fra 2009 til 

2016 var fordelt på i alt 54.674 personer. Nogle af 

de sigtede blev altså sigtet mere end én gang for 

spirituskørsel. Det drejer sig om i alt 9.483 personer 

svarende til 17 % af de sigtede. I samme periode var 

der 23.854 sigtelser for narkotikakørsel fordelt på 

16.346 personer. 4.137 personer, svarende til 25 %, 

blev i perioden sigtet for narkotikakørsel mere end én 

gang (POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017).
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KØRSEL MED FOR                           4.3 
HØJ HASTIGHED
Hastighedens betydning for trafiksikkerheden er veldokumenteret, og der er ikke tvivl om, 

at øgede hastigheder giver en stigning i antallet af uheld og tilskadekomne. Det er også 

veldokumenteret, at øget hastighed især øger antallet af de alvorligste uheld. Efter flere år 

med faldende hastigheder er der nu indikationer på, at faldet er ved at ophøre.

4.3.1  SKADESANALYSE

Der er foretaget et stort antal undersøgelser, hvor 

forskere sammenholder hastighedsændringer på 

vejnettet med ændringer i uheldstallene. Transport-

økonomisk Institutt i Norge har samlet en række af 

undersøgelserne i en såkaldt metaanalyse, og på den 

baggrund har forskerne udledt tal for de generelle 

sammenhænge: En stigning i hastigheden på én km/t 

resulterer i en stigning på 7 % i antallet af dræbte, 

6 % i antallet af alvorligt tilskadekomne og 3 % i 

antallet af let tilskadekomne (Elvik 2014). Hastig-

hedsstigninger betyder således mest for antallet af 

de alvorligste tilskadekomster.

Sammenhængen mellem hastighedsovertrædelser 

og ulykker kender vi også fra danske dybdeanalyser 

af ulykker. Havarikommissionen for vejtrafikulykker 

har undersøgt cirka 300 ulykker. I mere end 40 % af 

ulykkerne var for høj hastighed en afgørende faktor 

for uheldets opståen. I yderligere 10 % af uheldene 

havde for høj hastighed afgørende betydning for 

personskadernes omfang (Havarikommissionen for 

vejtrafikulykker 2014). I perioden fra 2010 til 2015 

har Vejdirektoratet sammen med politiet og andre 

myndigheder foretaget en undersøgelse af samtlige 

dødsuheld. Undersøgelsen kommer frem til stort set 

samme omfang af hastighedsproblemet som Hava-

rikommissionen for vejtrafikulykkers undersøgelser 

(Vejdirektoratet 2016a).

I den officielle danske uheldsstatistik er der ikke retvi-

sende oplysninger om de involveredes hastighed, og 

derfor kan der ikke udarbejdes tilsvarende opgørelser 

alene på baggrund af uheldsstatistikken.

Anmeldelser for overtrædelse af hastighedsbegræns-

ningen er antalsmæssigt et af de helt store sagsom-

råder i politiet. Figur 44 viser udviklingen i antallet af 

anmeldelser fra 2009 til 2016.

FIGUR  44 Anmeldelser for overtrædelse af hastighedsgrænsen i perioden fra 2009 til 2016. 

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (529.871). Se 
beregningsmetoden i metoderapporten.
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Antallet af hastighedssager er steget betydeligt 

fra 2014 til 2015 og igen fra 2015 til 2016, så der i 

2016 er mere end dobbelt så mange anmeldelser 

som i 2014. En væsentlig del af forklaringen er, at 

politiet i begyndelsen af 2015 firdoblede antallet af 

ATK-biler fra 25 til 100 og i 2016 indfasede brugen 

af civile operatører i ATK-bilerne.79 I analysen af 

hastighedsovertrædelser er anvendt sigtelser frem for 

anmeldelser, idet det ikke har været muligt at foreta-

ge en fuldstændig fordeling af anmeldelserne efter 

førerens alder eller køn. Der er kun ubetydelig forskel 

på antallet af anmeldelser og antallet af sigtelser for 

hastighedsoverskridelser. Yderligere kan det have 

betydning, at hastighederne i 2016 ikke faldt i samme 

grad som tidligere år, og at politiet har arbejdet på at 

målrette indsatsen mod strækninger, hvor der er store 

hastighedsproblemer.

De 40-49-årige 

har flest sigtelser, 

men kører også 

flest kilometer

I perioden fra 2009 til 2016 blev i alt cirka 1.049.000 

personer sigtet for en hastighedsovertrædelse. Af 

dem blev cirka 581.000 sigtet for mere end én over-

trædelse. Det svarer til, at 55 % blev sigtet for mere 

end én hastighedsoverskridelse i løbet af de otte år.

Vejdirektoratet udgiver et såkaldt hastighedsbarome-

ter, hvor hastighedsudviklingen på forskellige vejtyper 

kan følges. De seneste tal går til og med oktober 

2016. På de fleste vejtyper ligger hastighederne i 

2016 på niveau med eller højere end hastighederne i 

2015. De seneste år har der ellers været en faldende 

tendens (Vejdirektoratet 2016b).

4.3.2 TRUSSELS- OG SÅRBARHEDSANALYSE

Hastighedsanmeldelserne er domineret af mandlige 

trafikanter, men ikke i samme omfang som spiritussa-

gerne. I perioden fra 2009 til 2016 blev der i alt rejst 

mere end 2.600.000 sigtelser for hastighedsovertræ-

delser. I 67 % af tilfældene var den sigtede en mand.

I Figur 45 er de sigtede for hastighedsovertrædelser 

fordelt på aldersgrupper og opgjort i forhold til alders-

gruppens størrelse.

Det fremgår af Figur 45, at antallet af sigtelser for 

hastighedsovertrædelser per indbygger i aldersgrup-

perne stiger frem til de 40-49-årige, som havde knap 

100 sigtelser per 1.000 indbyggere. For de ældre 

grupper falder antallet af sigtelser per indbygger kraf-

tigt. At de 40-49-årige har flest hastighedssigtelser, 

hænger sammen med, at det også er den aldersgrup-

pe, der kører flest kilometer i bil per indbygger. De 

40-49-årige kører cirka 15.500 km/år per indbygger, 

de yngste kører cirka 6.000 km/år, mens de ældste 

kører godt 5.500 km/år (Wibrand, under udarbejdel-

se). Disse tal viser, at de yngste har flest sigtelser for 

hastighedsovertrædelser i forhold til antallet af kørte 

kilometer – og de ældste har færrest.

I opgørelsen er der ikke taget hensyn til hastigheds-

overtrædelsernes størrelse. Havarikommissionen for 

vejtrafikulykker har foretaget en undersøgelse af ha-

stighedsovertrædelser på over 30 %. Undersøgelsen 

FIGUR  45 Sigtelser for hastighedsovertrædelser per 1.000 indbyggere i perioden fra 
2009 til 2016 fordelt på aldersgrupper.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017, Danmarks Statistik Folk 1A (2017).

79. De civile operatører kan ikke indgå i andre politiopgaver, og dermed kan der ske en bedre udnyttelse af bilerne. 
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indeholder blandt andet en gennemgang af 99 sager, 

hvor en bilist fik et klip i kørekortet og dermed havde 

kørt mindst 30 % over hastighedsgrænsen. 17 % af 

bilisterne var kvinder. De 30-49-årige udgjorde 58 % 

af trafikanterne og var dermed kraftigere repræsen-

teret i disse højhastighedssager end i den generelle 

statistik. Personer over 50 år udgjorde kun 6 %. Mere 

end halvdelen af de 99 bilister havde tidligere været 

straffet efter færdselsloven, og 35 % havde tidligere 

været straffet efter straffeloven.

Havarikommissionen for vejtrafikulykkers undersø-

gelse indeholder også en gennemgang af 33 ulykker, 

som kommissionen tidligere har undersøgt. Der er 

tale om ulykker, hvor mindst én bilist kørte mere end 

30 % for hurtigt. Kun tre af disse bilister var kvinder, 

og 25 af dem var under 25 år (Havarikommissionen 

for vejtrafikulykker 2011). Undersøgelsen peger altså 

på, at udfordringerne i de grove hastighedssager 

ligger hos yngre mænd.
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4.4     DISTRAKTION OG 
UOPMÆRKSOMHED
Det er vanskeligt at få sikre tal for, hvor mange trafikuheld der skyldes distraktion og uop-

mærksomhed. I et omfattende studie vurderer forskerne dog, at distraktion og uopmærk-

somhed er skyld i talrige trafikuheld.

Definitionen af distraktion er, når en bilist midlerti-

digt retter opmærksomheden mod ting, personer, 

handlinger eller begivenheder, der ikke har relation til 

kørselsopgaven (Møller, Troglauer & Hels 2010: 11). 

Distraktion adskiller sig fra længerevarende tilstande 

af uopmærksomhed som fx træthed og opfattes som 

én blandt flere underkategorier af uopmærksomhed 

(Herrstedt 2014: 4).

4.4.1  SKADESANALYSE

Distraktion  som  risikofaktor

Distraktion er en 

markant risikofaktor

Det er veldokumenteret, at distraktion er en markant 

risikofaktor i trafikken (Møller & Haustein 2016: 3; 

Dingus mfl. 2016). En distraheret bilist reducerer op-

mærksomheden på kørselsopgaven, og det begræn-

ser forudsætningerne for trafikale beslutninger og 

forøger uheldsrisikoen. Selv et kort blik væk fra vejen 

kan medføre, at bilisten overser vigtige ændringer i 

trafikbilledet (Møller, Troglauer & Hels 2010: 16).

Forekomst af distraktion

Det er vanskeligt at få sikre tal for forekomsten af 

distraktion, og i hvilken udstrækning distraktion 

bidrager til trafikuheld. Det skyldes blandt andet, at 

distraktion hverken kan måles direkte eller efterlader 

entydige spor (Møller & Haustein 2016: 4).

Ifølge et førerforsøg fra USA, hvor over 3.500 bilister 

mellem 15 og 98 år gennem tre år blev fulgt med 

blandt andet kamera i bilen, foretager bilister sig 

potentielt distraherende aktiviteter i cirka 52 % af 

køretiden. I 68 % af de 905 uheld, som deltagerne var 

involveret i, var distraktion en faktor. Undersøgelsen 

konkluderer, at involvering i ikke-kørselsrelaterede 

aktiviteter gennemsnitligt forøger uheldsrisikoen med 

en faktor 2. Bilister fordobler dermed risikoen for 

involvering i trafikuheld i over halvdelen af køretiden 

(Dingus mfl. 2016: 2.639).

FIGUR  46 Anmeldelser for brug af håndholdt mobiltelefon under kørsel i perioden fra 
2009 til 2016.
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I en undersøgelse af 291 alvorlige trafikulykker fandt 

Havarikommissionen for vejtrafikulykker (HVU), at 

uopmærksomhed optrådte som uheldsfaktor i cirka 

en tredjedel af ulykkerne.

Håndhævelsen af uopmærksomhedsforseelser er 

vanskelig. Det afspejler sig også i politiets data, som, 

inden for uopmærksomhed kun indeholder ger-

ningskoder vedrørende brug af håndholdt mobilte-

lefon. Figur 46 viser antallet af anmeldelser for brug 

af håndholdt mobiltelefon. Antallet toppede i 2013 

med næsten 49.000 anmeldelser og er siden faldet 

signifikant til 28.000 i 2016.

Politiet vurderer, at der reelt er langt flere, som taler i 

håndholdt mobiltelefon. Udviklingen over årene kan 

både være udtryk for politiets kontrolindsats og udtryk 

for, at antallet af trafikanter, som bruger håndholdt 

mobiltelefon, har toppet.

Som nævnt er omfanget af anmeldelser på dette 

område påvirket af politiets kontrolindsats. Der er 

dog ikke indikationer på, at indsatsen skulle være 

faldet i samme omfang som antallet af anmeldelser, 

og derfor er det sandsynligt, at i det mindste noget af 

nedgangen skyldes mindre brug af håndholdt mobil-

telefon. Nedgangen kan skyldes, at et stigende antal 

biler er udstyret med håndfri mobiltelefontilslutning, 

og at bilisterne er blevet mere tilbageholdende med 

at bruge håndholdt telefon.

Distraktionstyper

Enhver aktivitet, som beslaglægger bilistens 

opmærksomhed, udgør en kilde til distraktion. Møller, 

Troglauer & Hels skønner, at 70 % af distraktionsrela-

terede uheld skyldes faktorer inde i bilen (2010: 10).

Der er stor forskel på, hvor ofte ikke-kørselsrelaterede 

aktiviteter forekommer, og hvor meget de forøger 

uheldsrisikoen. Kørselsirrelevante aktiviteter, hvor 

bilisten ser væk fra trafikken, medfører den største 

risiko for involvering i trafikuheld (Caird mfl. 2014; 

Dingus mfl. 2016). Aktivitetens påvirkning på kørslen 

stiger generelt i takt med aktivitetens kompleksitet 

(Møller & Haustein 2016: 4).

Resultaterne fra førerforsøget i USA viser eksempel-

vis, at indtastning af telefonnummer på mobiltelefon 

indebærer den største forøgelse af uheldsrisikoen, 

men forekommer næstmindst i undersøgelsen. 

Omvendt forekommer interaktion med passagerer 

oftest, men medfører en af de laveste forøgelser af 

uheldsrisikoen (Dingus mfl. 2016: 2.639).

Den mest velundersøgte distraktionsfaktor er brug 

af mobiltelefon. En metaanalyse konkluderer, at 

indtastning af tekstbeskeder under kørsel har 

negativ indvirkning på adskillige aspekter af sikker 

kørsel – blandt andet reducerede styreegenskaber 

og langsommere reaktion på trafikale begivenheder 

(Caird mfl. 2014).

4.4.2 TRUSSELS- OG SÅRBARHEDSANALYSE

Kompenserende  adfærd

Effekten af distraktion afhænger blandt andet af, 

hvorvidt bilisten forsøger at kompensere for den, fx 

ved at reducere kørehastigheden (Møller, Troglauer 

& Hels 2010: 19; Caird mfl. 2014: 316). Dog antyder 

en undersøgelse, at forsøg på at kompensere ikke 

er tilstrækkelige i kritiske situationer (Hancock mfl. 

2003: 505).

Tid  og  sted  for  distraktion

Bilister tilpasser i nogen grad involveringen i ikke-kør-

selsrelaterede aktiviteter efter trafiksituationen. Ek-

sempelvis taler bilister mindre i mobiltelefon, når der 

er meget trafik (Fitch mfl. 2015 i Møller & Haustein 

2016: 10). Ifølge Havarikommissionen for vejtrafik-

ulykkers undersøgelse optrådte uopmærksomhed og 

manglende agtpågivenhed ofte som ulykkesfaktor 

i de undersøgte byulykker, men var sjældent en 

ulykkesfaktor på motorveje og landeveje (Havarikom-

missionen for vejtrafikulykker 2014: 27).

Trafikanttyper  med  risikoadfærd

Forskningen viser store variationer mellem trafikant-

grupper, der involverer sig i ikke-kørselsrelaterede 

aktiviteter (fx Møller, Troglauer & Hels 2010: 18-21). 

Der er dog enighed om, at ældre bilister er mindst 

involverede i ikke-kørselsrelaterede aktiviteter (Møller 

& Haustein 2016: 9).

Sårbarhed: Social accept af uopmærksomhed 

i trafikken

Undersøgelser tyder på, at bilister oplever et socialt 

pres i forhold til fx at besvare telefonopkald under bil-

kørsel (fx Shi mfl. 2016 i Møller & Haustein 2016: 10).

En europæisk undersøgelse med 23 deltagende 

lande (inklusive Danmark) viser, at trafikanter anser 

brug af mobiltelefon som en lille risiko, hvorimod de 

anser kørsel i påvirket tilstand som en markant risiko 

(Vanlaar & Yannis 2006).
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4.5     FREMTIDIG UDVIKLING OG 
FREMTIDIGE OPGAVER

Politiet har identificeret en række forhold og udvik-

lingstendenser, som vil påvirke trafiksikkerheden 

inden for de kommende fem år.

Førerstøttesystemer  og  førerløse  biler

Inden for de næste fem år vil der sandsynligvis blive 

igangsat forsøg med førerløse biler. Politiet vurderer, 

at det ikke vil få et omfang, så forsøgene vil påvirke 

det samlede trafiksikkerhedsbillede inden for perio-

den. Men forsøgene vil få indflydelse på blandt andet 

lovgivningen på området, og derfor er det vigtigt, at 

politiet følger forsøgene.

Avancerede førerstøttesystemer kan tænkes at 

få en stor udbredelse inden for de næste fem år. I 

dag er der eksempelvis allerede ESC i så godt som 

alle nyere biler (ESC-systemet overtager i visse 

kritiske situationer kontrollen over bilens bremser). 

Mere avancerede systemer som adaptiv fartkontrol, 

automatiske nødbremsesystemer og selvstyrende 

biler er også på vej til at finde udbredelse i bilpar-

ken. Hvor hurtigt det går, afhænger blandt andet 

af, hvor aktivt afgiftssystemet bruges til at fremme 

udbredelsen.

Avancerede fører-

støttesystemer vil få 

gunstig betydning for 

trafiksikkerheden

Det er politiets vurdering, at avancerede førerstøt-

tesystemer vil få gunstig betydning for trafiksikker-

heden. Men politiet vurderer også, at systemer som 

adaptiv fartpilot og selvstyrende biler vil medføre, 

at flere bilister retter opmærksomheden bort fra 

trafikken under kørslen, hvilket med den gældende 

lovgivning vil være ulovligt. Møller, Troglauer & 

Hels (2010) vurderer risikoen for distraktions- og 

uopmærksomhedsrelaterede uheld til at være 

stigende. Tilsvarende vurderer Caird mfl. (2014), 

at de underholdnings- og informationsmuligheder, 

som er tilgængelige for bilister, bliver ved med at 

ekspandere i nærmeste fremtid gennem smartpho-

nes og integrerede funktioner i bilen, og det ansporer 

til distraherende aktiviteter.

Flere  ældre  trafikanter

Der vil komme flere ældre de kommende år (se 

kapitel 2), og alene af den grund er det forventeligt, 

at ældre trafikanter vil udgøre en stigende andel i 

trafikken. Det er samtidig politiets forventning, at 

aktivitetsniveauet blandt de ældre vil stige, og at de 

ældre derfor vil transportere sig mere. Dette vil føre 

til, at typiske ældreulykker som vigepligtsulykker og 

fodgængerulykker får stigende betydning. Samtidig vil 

ulykker relateret til spirituskørsel og for høj hastighed 

få mindre betydning, da det er forseelser, som ældre 

sjældent begår (Havarikommissionen for vejtrafik-

ulykker 2012).

At vi kan forvente flere og mere aktive ældre kommer 

alt andet lige til at betyde, at antallet af dræbte og 

alvorligt tilskadekomne vil stige. Det skyldes flere 

forhold:

•  

  

  

  

Ældre er fysisk mere skrøbelige end yngre perso-

ner. Derfor medfører den samme type uheld mere 

alvorlige personskader, når der er ældre personer 

impliceret.

• Ældres bilkørsel er hyppigere kortere ture i bymiljø, 

og de ture er for alle trafikanter forbundet med 

forhøjet risiko (Siren 2011).

• Ældre er ofte bløde trafikanter og er dermed 

særligt udsatte.

• Elcykler ser ud til at blive et populært transport-

middel blandt ældre. Elcykler kombinerer cykli-

sters store udsathed med relativt høj hastighed. 

Derfor vil øget brug af elcykler blandt ældre føre til 

flere dræbte og alvorligt tilskadekomne.

Højere  hastighed

Det er politiets vurdering, at vi vil se stigende hastig-

heder på de danske veje de kommende år og dermed 

en stigning i især de alvorlige uheld. Vurderingen 

bygger på den seneste udvikling i Vejdirektoratets 
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hastighedsbarometer og på udviklingen i antallet af 

sager ved politiets kontroller.

Ændringer  af  aldersgrænser

Den 1. oktober 2016 blev aldersgrænsen for knal-

lertkørekort sænket fra 16 år til 15 år, og fra 1. januar 

2017 har 17-årige kunnet tage kørekort. Mens man er 

17 år, må man dog kun køre bil med en erfaren bilist 

som ledsager. Der er tale om en treårig forsøgsperi-

ode. Det er vanskeligt at forudse konsekvenserne af 

disse ændringer for trafiksikkerheden. I 2010 blev det 

vurderet, at det årlige antal dræbte og alvorligt tilska-

dekomne knallertkørere ville stige med 75 som følge 

af en sænkning af aldersgrænsen for knallertkørekort 

til 15 år (Jensen 2010). Siden da har der dog været 

en særdeles gunstig udvikling i antallet af dræbte og 

alvorligt tilskadekomne knallertkørere, og en opdate-

ret beregning vil resultere i et betydeligt lavere tal.



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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BEREDSKAB

5.1      INTRODUKTION
Der vil i de kommende år være et stadig større behov for politiets beredskabsindsatser, 

parathed og fleksibilitet. I de senere år har der været et stigende behov for politiets hjælp i 

hverdagen. Når det gælder planlagte beredskabsindsatser og større uvarslede hændelser, 

er der også meget, der taler for, at behovet fremover vil blive større.

Det politimæssige beredskab dækker over et bredt 

udsnit af opgaver lige fra hjælp og betjening af 

borgere i dagligdagen til at skabe ro og orden ved 

demonstrationer samt håndtering af større uvarslede 

hændelser, såsom et terrorangreb. I de seneste år 

har det politimæssige beredskab i stigende grad 

skullet omstille sig til at kunne håndtere sådanne 

større uvarslede hændelser. Det er især den alvorlige 

terrortrussel mod Danmark, der har begrundet denne 

omstilling, og senest har opgaver relateret til flere 

flygtninge- og migranter bidraget til omstillingen.

I dette kapitel er der fokus på de opgaver, hvor der er 

behov for politiindsatser, uden at der nødvendigvis er 

tale om egentlige lovbrud. Når politiet fx er til stede 

ved en fodboldkamp eller en anden større begiven-

hed, er det for at forebygge, at der opstår farer og 

forstyrrelser, samt afværge og afhjælpe sådanne, hvis 

de alligevel måtte opstå. Hvis en hændelse senere 

viser sig at være et lovbrud, kan politiet registrere 

sagen som et kriminelt forhold. Hvis der opstår eller 

afdækkes lovbrud i forbindelse med beredskab-

sindsatser, fx en voldsepisode i forbindelse med 

en fodboldkamp, så vil episoden være omfattet af 

kriminalitetsanalysen i kapitel 3. Fokus i denne ana-

lyse er på de opgaver, der omhandler beredskabets 

indsatser i hverdagen samt ved planlagte opgaver og 

større uvarslede hændelser, og altså ikke de opgaver, 

der tager udgangspunkt i egentlige lovbrud.

Beredskabsområdet er vanskeligt tilgængeligt rent 

analytisk. Først og fremmest er det svært at opgøre 

behovet for beredskabsindsatser. I nogle tilfælde 

er politiets involvering først aktuel, når en situation 

udvikler sig, og der er behov for krisehåndtering, fx 

i tilfælde af stormflod, mens andre situationer akut 

kræver politiets tilstedeværelse og handling, såsom 

ved et terrorangreb. Det er netop det, der ligger i et 

beredskab – en kapacitet, vi som samfund har til 

rådighed, hvis det skulle blive nødvendigt.

Når det drejer sig om hverdagens beredskabsopga-

ver, kan det være vanskeligt at opgøre, præcis hvor 

stort et behov der er for politiets beredskabsindsat-

ser. Hvilket behov dækker politiet eksempelvis, når 

betjente er tilstede ved en fodboldkamp, og der for 

tiende kamp i træk ikke har været optakt til uro og 

uorden? Måske er det netop politiets indsats og konti-

nuerlige tilstedeværelse, som sikrer, at hooligans ikke 

skaber uro, og dermed sikrer en god oplevelse for alle 

– men det kan også være, at der ville have været lige 

så fredeligt uden politiets tilstedeværelse.

Beredskabsområdet har hidtil kun i ringe grad været 

genstand for analytisk opmærksomhed, og på tværs 

af politikredsene er der ikke oparbejdet et ensartet, 

overskueligt og lettilgængeligt datagrundlag for 

beredskabets varierede opgaver, såsom demonstra-

tioner, uro og uorden i det offentlige rum, opgaver i 

forbindelse med psykisk syge, bevogtning og tilsyn og 

meget andet.

Der er heller ikke tradition for at opgøre, registrere og 

analysere omfang og udvikling af det forberedende og 

udøvende arbejde, som knytter sig til beredskabets 

indsatser: risikovurderinger, tilladelser, beredskabs-

planer, øvelser, krisestyring, tilsyn og ekstraordinært 

indsatsarbejde. Der foreligger dokumentation af 

forskellige arbejdsopgaver, men de er kun i ringe 

grad kvalitativt og kvantitativt bearbejdet. Fx kan man 

udarbejde opgørelser over antal anmeldte demon-

strationer, men demonstrationens art, deltagerantal, 

risikovurdering og eventuelt omfang af politiets 

indsats er alt sammen informationer, der ikke uden 

videre kan tilvejebringes. Hertil har forskellige 

praksisser og arbejdsgange betydet, at meget data 

er svært at sammenligne på tværs af kredse. Der er 

derfor ikke meget datamateriale, som vi umiddel-

bart kan analysere på. I denne udgave af National 

Strategisk Analyse tager vi derfor de første skridt til at 

opbygge et vidensgrundlag for beredskabsområdet, 

som fremover vil skulle udvikles yderligere.

I dette kapitel ser vi nærmere på de kategorier af 

opgaver, politiet løser på området. Vi fokuserer på fire 

forskellige dele af beredskabsindsatsen. Først ser vi 

på hverdagens beredskab. Dernæst går vi i dybden 

med opgaver, der kræver planlagte beredskabsind-

satser. Herefter ser vi på opgaverne forbundet med 

kriser og større uvarslede hændelser. Til sidst ser vi 
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på behovet for politiets indsatser inden for udlændin-

geområdet, navnlig asyl, grænser og ulovligt ophold. 

Kriterierne for opdelingen er dels størrelsen af hæn-

delserne, dels karakteren af politiets indsats.

Yderligere er inddelingen i planlagte indsatser 

og større uvarslede hændelser opdelt i forhold til 

usikkerhed. Ved planlagte begivenheder vil man på 

forhånd have et vist kendskab til opgaven, og det er 

derfor muligt at lave en risikovurdering og skalere 

indsatsen alt efter hændelsen. Usikkerheden i større 

uvarslede hændelser stiller andre krav til kapaciteten 

i beredskabsindsatsen end ved planlagte begiven-

heder. Beredskabsopgaven i forbindelse med større 

uvarslede hændelser er betinget af, hvad der sker, 

hvordan det sker, og hvad omfanget af hændelsen 

er. Større uvarslede hændelser stiller derfor meget 

betydelige krav til politiets beredskabsparathed.
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5.2     HVERDAGENS 
BEREDSKAB
Selvom kriminaliteten er faldet, har der i de seneste par år været et stigende antal hæn-

delser, der kræver beredskabets hjælp. Særligt viser hændelser, der omhandler konflikter, 

uro og uorden, færdsel og psykisk syge, sig at være en større opgave end hidtil antaget.

Politiet håndterer dagligt en række opgaver, der 

ikke omhandler strafferetlige forhold. Disse sager 

registrerer politiet som hændelser og undersøgel-

ser. Sager, der bliver registreret som hændelser og 

undersøgelser, omfatter de forskellige opgaver, som 

politiet også skal kunne håndtere som en del af hver-

dagens beredskab ved siden af eller overlappende 

med egentlige kriminelle forhold. Det kan være sager, 

som fx vedrører uro og uorden (fx i nattelivet), socialt 

udsatte, dødfundne personer, færdselshændelser 

(fx parkering til ulempe) og en række forskelligartede 

undersøgende opgaver.

I 2016 registrerede politiet 486.19080 hændelser. Det 

samlede antal hændelser er dog større end dette, 

da kun et udsnit af hændelserne fra Københavns 

Politi bliver registreret i politiets sagsstyringssystem 

(POLSAS). Det skyldes, at grundregistreringen i 

Københavns Politi sker i et andet system (HS2), som 

ikke automatisk overfører data til politiets POLSAS.81

I afsnittet vedrørende hverdagens beredskab er der 

anvendt kategorier, der dækker over en række ger-

ningskoder inden for hændelser og undersøgelsessa-

ger. Kategorierne gør det nemmere at skabe et samlet 

overblik over politiets arbejde med hændelsessager. 

Et fællestræk for kategorierne i afsnittet er, at de ikke 

omhandler strafferetlige overtrædelser.

Kategorien undersøgende beredskabsopgaver består 

af en række forskelligartede opgaver, som politiet skal 

forholde sig til. Det er den hyppigst anvendte kategori, 

der dækker over en lang række hændelser. En stor 

del af de hændelser kunne have været journaliseret 

under andre gerningskoder. Det ville have fået dem til 

at falde ind under en af de øvrige kategorier nedenfor. 

Undersøgende beredskabsopgaver kan omfatte 

opgaver afledt af henvendelser fra borgere, der 

oplever noget mistænkeligt, som politiet er nødt til 

at undersøge nærmere (fx mistanke om et indbrud, 

mistanke om husspektakler eller bekymringer for 

socialt udsatte personer).

Kategorien hændelser – færdsel omfatter mindre 

færdselsforseelser, der forekommer i hverdagen, og 

hændelser, der kan ende med en bødesag. Katego-

rien omfatter hændelser om parkering til ulempe, 

knallertkørsel til ulempe, fundne brugsstjålne biler og 

lignende sager.

Kategorien uro og uorden består af hændelser, som 

omfatter både konflikter i hverdagen og hændelser 

i nattelivet. Dette kunne være værtshusslagsmål, 

gadeuorden, drikkeri og beruselse til ulempe m.m. 

Konflikter i hverdagen omfatter husspektakler, 

nabostridigheder, hunde til ulempe, musik til ulempe, 

overtrædelse af ordensbekendtgørelsen, visitationer 

og lignende forhold. Fælles for kategorien er, at der er 

tale om konflikter, hvor politiet er forpligtet til at hand-

le og skal vurdere, hvorvidt der er tale om et lovbrud.

Kategorien eftersøgninger og beskyttelse omfatter 

registrerede hændelser og undersøgelser vedrørende 

mistænkte, bortgåede eller forsvundne personer, 

som er efterlyst af politiet. Dette kan være personer, 

der er udeblevet fra afsoning, som ikke er returneret 

fra udgang, personer som er efterlyst i fogedsager, 

efterlyste asylansøgere og bortgåede eller forsvundne 

personer. Herudover omfatter kategorien også trans-

port samt beskyttelses- og bevogtningsopgaver af 

fængslede personer, der skal i retten eller transporte-

res til andre fængselsinstitutioner.

80. Estimat for antallet af registrerede hændelser for 2016 baseret på registreret antal hændelser 1. januar 2017 (485.415). Se beregningsmeto-
den i metoderapporten.  
81. Hvis værdier fra de to systemer (POLSAS og HS2) summeres, vil der forekomme dubletter. Derfor omfatter analysen alene data fra POLSAS.  
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FIGUR  47 Fordeling af registrerede 
hændelser i 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

Kategorien socialt udsatte, døde og psykisk syge 

består af politiets opgavevaretagelse i forbindelse 

med dødsfald, tvangsindlæggelser af psykisk syge, 

socialt udsatte borgere og sociale sager.

Kategorien øvrige hændelser omfatter hændelser 

vedrørende dyr, brande, alarmer og assistancer. Da 

disse hændelser hver for sig udgør en mindre del 

af beredskabets arbejde, er de samlet for at skabe 

et nemmere overblik. Hændelser vedrørende dyr 

omhandler politiets opgaver forbundet med sav-

nede, fundne og undslupne dyr. Alarmhændelser 

omhandler forskellige typer af alarmopkald, herunder 

overfaldsalarmer, tyverialarmer, brandalarmer og 

lignende. Hændelser vedrørende brand omfatter 

hændelser vedrørende røg i bolig, køkkenbrande, 

udbrændte køretøjer, containerbrande og bekymrin-

ger vedrørende brand og røgdannelse. I disse sager 

har politiet ofte en koordinerende rolle i samarbejde 

med andre beredskabsmyndigheder. Assistancehæn-

delser omfatter politiets registreringer af assistance 

til andre politikredse og andre myndigheder.

49 % af de regi-

strerede hændelser 

er undersøgende 

beredskabsopgaver

Figur 47 viser den overordnede fordeling af de 

forskellige hændelsestyper. I afsnittet om hverdagens 

beredskab ser vi på behovet for politiet i hverdagen 

på baggrund af en række faktorer: Først ser vi på 

borgernes behov for kontakt til politiet ved at se på 

antallet af opkald til politiet og antallet af anmeldel-

ser via internet og politiapp’en. Herefter ser vi på 

antallet og de forskellige typer af hændelser, hvor 

der er behov for politiet. Afsnittet omfatter endelig en 

vurdering af den fremtidige udvikling af behovet for 

politiet til disse politiopgaver i hverdagen.

5.2.1  BEHOVSANALYSE

Henvendelser  fra  borgere

I dette afsnit sætter vi fokus på borgernes behov 

for kontakt med politiet ved at se på, hvor mange 

henvendelser politiet modtager fra borgerne. Tallene 

siger noget om volumen i borgernes behov for at kon-

takte politiet, men tallene siger i sig selv ikke noget 

FIGUR  48 Henvendelser til politiet fra borgere via 112, 114 og anmeldelser på internettet i 
perioden fra 2011 til 2016.
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Kilde: Solidus (114), QlickView (responstider), Koncern IT (internetanmeldelser). Københavns Politi er ikke inkluderet i opgørelsen over antal 
112-opkald, men er med i antal 114-opkald og antal netanmeldelser. Opgørelsen over antal netanmeldelser kan afvige fra det faktiske antal, men vi 
antager her, at fejlprocenten er uforandret i perioden. Der findes ikke valide tal for 2009 og 2010.
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FIGUR  49 Antallet af registrerede hændelser i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

om, hvorfor borgerne henvender sig til politiet – og 

ikke mindst hvorfor de ikke gør.

Figur 48 viser antallet af henvendelser til politiet via 

114-opkald, internetanmeldelser og 112-viderestil-

linger fra alarmcentralen. Figuren viser, at antallet af 

henvendelser til politiet per år falder fra 2,3 millioner 

henvendelser i 2011 til 2,0 millioner henvendelser 

i 2016. Antallet af anmeldelser på internettet har i 

samme periode været tæt på konstant: Mens der i 

2011 var 94.000 anmeldelser via internettet, var det i 

2016 steget til 96.300.

Der har været en stigning i antallet af 112 opkald, der 

viderestilles fra alarmcentralen til politiet: Fra 2011 

til 2014 ligger antallet af 112-henvendelser til politiet 

relativt stabilt mellem 25.000 og 32.000 opkald, og 

fra 2014 til 2016 sker der en stigning på 71 %. Der 

er dog intet, der tyder på, at stigningen skyldes flere 

112-henvendelser til politiet. Stigningen skyldes en 

praksisændring i den måde, opkaldene registreres 

og tælles på, og er altså ikke et reelt udtryk for flere 

112-henvendelser.82

Politiet lancerede i 2014 en politiapp, der per ulitmo 

maj 2017 er downloadet mere end 290.000 gange. 

Lanceringen af app’en kan muligvis være en del 

af forklaringen på, at der er sket et fald i antallet af 

114-opkald fra 2014 til 2015. Alene når vi ser på 

opslag af motorkøretøjer, bliver app’en brugt omkring 

433 gange om dagen – eller omkring 158.000 gange 

om året.83 Det har ikke været muligt at skaffe tal på 

brugen af politiapp’ens andre funktioner, såsom tip 

politiet, tjek af cykelstelnummer og opslag af nær-

meste politistation. Muligheden for at anvende disse 

funktioner kan muligvis også have haft en betydning 

for befolkningens behov for at kontakte politiet, og det 

er således ikke usandsynligt, at faldet i 114-opkald 

udlignes af brugen af app’en.

Hverdagens  hændelser

Det samlede antal hændelser – altså sager, som 

politiet er involveret i, men hvor der ikke er tale om 

kriminelle forhold – er steget med 14 % i løbet af 

perioden 2009-2016. Den stigende tendens fremgår 

af Figur 49. Samlet set var der 61.456 flere hændel-

ser i 2016 end i 2009. Det er svært at vurdere, hvad 

årsagen er til den øgede registrering af hændelser, 

men det skyldes ikke nødvendigvis, at der sker flere 

ting i hverdagen, som kræver politiets hjælp. En mulig 

forklaring kan være stigende datakvalitet som følge af 

et øget behov for og krav om dokumentation internt i 

politiet, hvilket har ført til en naturlig stigning i antallet 

af registrerede hændelser. En anden mulig forklaring 

kan også være, at det er blevet nemmere at kontakte 

politiet via mobiltelefon og internet.

Figur 50 viser fordelingen af registrerede hændelser 

i perioden fra 2009 til 2016 på tværs af hændel-

seskategorier og udviklingen inden for de enkelte 

hændelsestyper. De fleste hændelseskategorier 

ligger nogenlunde stabilt i hele perioden. Kategorien 

undersøgende beredskabsopgaver afviger dog ved 

sin høje andel af de registrerede hændelser, og 

færdselshændelser udviser en gradvis stigning, mens 

uro og uorden de seneste par år er faldet med cirka 

20 % fra 2014 til 2016. Disse kategorier vil vi derfor 

se nærmere på i det følgende.

82. Praksisændringen består i en teknisk ændring af registreringen af responstidsmålinger. Tidligere har politiet kun registreret responstider på de  
opgaver, som udelukkende var politiopgaver, som fx overfald/slagsmål, røveri, indbrud. Ændringen består i, at der siden 1. juli 2014 også bliver målt  
på 112 henvendelser, hvor politiet er tilstede, men hvor der ikke er tale om en primær politiopgave, som fx færdselsuheld, drukneulykker, transport-
ulykker og bygningsbrande. Responstiden måles automatisk ved en korrekt anvendelse af politiets alarm 112-system. 
83. Tallene er beregnet ud fra data fra perioden 11. nov. 2015 til 30. nov. 2016. Kilde: Rigspolitiets Koncern IT. 
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FIGUR  50 Fordeling af registrerede hændelser i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt. låst 1. januar 2017.

Undersøgende beredskabsopgaver

Som Figur 50 viser, er der en overvægt af hændelser, 

der bliver registreret som undersøgende beredskabs-

opgaver. I 2016 stod denne hændelseskategori for 

235.92584 registrerede hændelser, hvilket er 49 % 

af alle registrerede hændelser i 2016. Som tidligere 

nævnt bliver denne hændelseskategori anvendt til 

mange forskelligartede hændelser. En stor del af 

disse hændelser kunne have været journaliseret 

under andre gerningskoder, og det ville i givet fald 

have medført, at de ville have været registreret under 

andre hændelseskategorier. Dette understøttes af en 

stikprøve, som vi har taget, af de to gerningskoder 

hændelse uden sag85 og mistænkeligt forhold 86, som 

tilsammen udgør 56 % af registrerede hændelser 

i kategorien undersøgende beredskabsopgaver. 

Stikprøven viser, at cirka 44 % af hændelse uden sag 

og mistænkeligt forhold muligvis kunne have været 

registreret under uro og uorden, ligesom cirka 4 % 

egentlig omhandler psykisk syge (POLSAS datasæt, 

låst 1. januar 2017. Statistisk usikkerhed m.m. frem-

går af metoderapporten). Alene andelen af hændel-

ser i disse to eksempler viser, at omkring en fjerdedel 

af de undersøgende beredskabsopgaver kunne have 

været journaliseret under andre kategorier.

Færdselshændelser

Figur 50 viser en gradvis og signifikant stigning i 

antallet af færdselshændelser hen over perioden 

2009-2016. Det er særligt udviklingen i hændelser 

vedrørende parkering til ulempe og færdsel i øvrigt, 

der er skyld i stigningen. Færdsel i øvrigt er en bred 

kategori, som blandt andet omfatter generende 

adfærd i trafikken, ulovligt parkerede biler, biler 

uden nummerplader, afmeldte nummerplader osv. 

Vi ved ikke med sikkerhed, hvad der ligger til grund 

for denne stigning. Selvom der har været en gradvis 

stigning i færdselshændelser fra 2009-2016, sender 

politiet færre patruljer til denne type opgaver i samme 

periode. Den andel af færdselshændelser, hvortil 

der er sendt en patrulje til stedet, er faldet fra 46 % i 

2009 til 35 % i 2016. En mulig forklaring på stigningen 

i færdselshændelser er derfor, at politiet i stigende 

omfang håndterer færdselshændelser, uden at det 

leder til skarpe sager. Det kan for eksempel være ved, 

at politiet håndterer sagen gennem telefonisk dialog 

og vejledning. Stigningen kan også skyldes, at politiet 

i den konkrete situation vurderer, at hændelsen ikke 

kræver en patrulje til stedet – set i forhold til andre op-

gaver, der mere akut kræver politiets tilstedeværelse.

Uro og uorden

Uro og uorden omfatter som nævnt konflikthændelser 

både i hverdagen i dagtimerne og i nattelivet. 2016 

var året med færrest registrerede hændelser af uro 

og uorden med 62.78487 registrerede hændelser, 

hvilket er cirka 15.000 færre end i 2009. Det er dog 

vigtigt at bemærke, at selvom der har været et fald 

i antallet af hændelser, er der stadig et større antal 

konflikthændelser, som bliver registreret under andre 

gerningskoder (se undersøgende beredskabsopga-

ver). Hændelser vedrørende uro og uorden udgør 

cirka 15 % af alle registrerede hændelser. Når man 

sammenholder dette med resultatet af stikprøven fra 

undersøgende beredskabsopgaver (se ovenfor), er 

det sandsynligt, at andelen af hændelser om uro og 

uorden er langt større end disse 15 %. Det er derfor 

også svært at sige, om faldet i figuren skyldes et reelt 

fald, eller om det skyldes forskydninger i registrerin-

gen på tværs af gerningskoder.

84. Estimat for anmelselsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (235.441). Se beregningsmetode i metoderapporten. 
85. Gerningskoden 61600 Undersøgelse, hændelse uden sag. 
86. Gerningskoden 61610 Mistænkeligt forhold. 
87. Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal 1. januar 2017 (62.648). Se beregningsmetode i metoderapporten. 
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Politiets  arbejde  med  psykisk  syge  borgere

Strategisk Analyse 2015 peger på, at det er en 

udbredt opfattelse i dansk politi, at personer med 

psykiske lidelser88 påvirker hverdagens beredskab 

i stigende grad (Rigspolitiet 2015a: 124). Politiet 

registrerer ikke særskilt, når der er tale om en hæn-

delse med en psykisk syg person. Registreringen af 

hændelser og sager, der omhandler psykisk syge, kan 

derfor forekomme på en række forskellige hændel-

ses- og sagstyper. Derfor har vi ikke mulighed for at 

trække præcise opgørelser over, hvor mange opgaver 

der vedrører psykisk syge. Vi kan trække konkrete 

data vedrørende tvangsindlæggelser, men når det 

kommer til hændelser, der foregår i hverdagen, 

såsom uro og uorden, forebyggende dialog i gade-

billedet, assistancer og lignende hændelser, findes 

der ikke data, der kan trækkes direkte ud af politiets 

systemer. Vi er derfor afhængige af andre indikatorer 

for at få et overblik over fænomenets omfang.

Politiet håndterer 

flere tvangsind- 

læggelser end 

tidligere

Dansk politi har ikke tidligere foretaget en undersø-

gelse af politiets opgaver i forbindelse med psykisk 

syge borgere, men har iværksat en temaanalyse af 

emnet. Her kan vi indtil videre se en række indikatorer 

på, at omfanget af opgaver i forbindelse med psykisk 

syge borgere er både omfattende og stigende. En 

repræsentativ spørgeskemaundersøgelse blandt 

patruljerende politifolk viser, at 41 % af de vagter, 

hvor de løser almindelige beredskabsopgaver, inde-

holder mindst én opgave med en psykisk syg person 

(Rigspolitiet 2017).

Det er langtfra alle personer med psykiske lidelser, 

der kommer i kontakt med politiet. Kontakten til poli-

tiet kan skyldes, at personer med psykiske lidelser 

har begået konkrete lovbrud, men kontakten kan også 

være relateret til andre typer af opgaver, hvor der 

ikke nødvendigvis er sket en lovovertrædelse. I dette 

afsnit fokuserer vi på behovet for politiet i hverdagen 

i forbindelse med psykisk syge borgere og ikke på 

psykisk syge, der dømmes for kriminelle forhold. Po-

litiets opgaver relateret til psykisk syge kan omhandle 

tvangsindlæggelser, uro og uorden, ensomhed og 

selvmordstanker, utryghed i gadebilledet, assistancer 

til andre myndigheder, såsom kommuner, hospitaler 

og psykiatri, og diverse andre opgaver. Hændelser, 

hvor der ikke er tale om en tvangsindlæggelse, 

eller hændelser, hvor der ikke er kendskab til en 

diagnose, vil være baseret på betjentenes vurdering 

af borgerens adfærd i situationen. Der kan således 

opstå hændelser, hvor betjenten antager borgeren 

for at være psykisk syg, men hvor dette ikke svarer til 

en lægefaglig vurdering af personen. Omvendt kan 

der også opstå situationer, hvor hverken anmelderen 

eller betjenten opdager, at en person er psykisk syg, 

fx hvis vedkommende også er påvirket af stimulanser. 

Faktisk viser førnævnte spørgeskemaundersøgelse, 

at mindst 43 % af de psykisk syge, politiet møder i 

hverdagen, samtidig af betjenten skønnes påvirket af 

stoffer eller alkohol, så den umiddelbare vurdering af 

borgerens tilstand kan i flere tilfælde være svær. Der 

er derfor en vis usikkerhed forbundet med at opgøre 

den samlede mængde opgaver, der omhandler psy-

kisk syge. Med dette forbehold in mente viser samme 

spørgeskemaundersøgelse, at patruljerende politifolk 

bruger cirka 11 % af deres samlede arbejdstid på 

opgaver vedrørende psykisk syge.

Politiet skal være til stede i forbindelse med en 

tvangsindlæggelse. Politiet håndterer væsentligt flere 

tvangsindlæggelser end tidligere. Figur 51 viser en 

signifikant stigning i antallet af tvangsindlæggelser, 

som er registreret i POLSAS i perioden 2009-2016. 

I 2016 var der 4.273 sager omhandlende tvangsind-

læggelse, hvilket er 42 % flere end i 2009.

FIGUR  51 Tvangsindlæggelser registreret i politiets sagsstyringssystem i perioden fra 
2009 til 2016.

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

20162015201420132012201120102009

2.948
3.182

3.485 3.456
3.709 3.841

4.142 4.273

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

88. Politiet anvender som hovedregel World Health Organization’s definition af psykisk sygdom i Psykiatrifondens oversættelse: En tilstand hvor  
et menneske oplever psykiske symptomer i en længere periode (uger), som medfører alvorlig nedsættelse af livskvalitet og funktionshæmning i  
arbejds- og privatliv (Psykiatrifonden 2015: 6). 
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Den tidligere nævnte stikprøve af de to hyppigt 

anvendte gerningskoder, hændelse uden sag og 

mistænkeligt forhold, viste, at der også er en vis andel 

af disse sager, der omhandler psykisk syge. I 2016 

omhandlede mindst 3,8 % af de to gerningskoder 

hændelser vedrørende psykisk syge, hvilket svarer 

til cirka 5.000 hændelser (statistisk usikkerhed m.m. 

fremgår af metoderapporten). Som nævnt er der 

mange forskellige sagstyper, som involverer psykisk 

syge, og der findes derfor med stor sandsynlighed 

flere hændelser med psykisk syge end dem, stikprø-

ven viser, hvilket også antydes af resultatet af vores 

spørgeskemaundersøgelse.

Ser vi på politiets opgaver vedrørende assistance 

til andre myndigheder, hvor der sendes patrulje til 

stedet, kan der også her spores en stigende tendens 

i hændelser med psykisk syge. I en søgning på ud-

valgte nøgleord i alle sager med assistance til andre 

myndigheder fra 2009-2016 kan vi se en stigning 

i antallet af sager med nøgleordene psyk, læge og 

tvang. Udviklingen kunne tyde på, at en stor del af 

stigningen i antallet af assistancer skyldes, at politiet 

i stigende grad skal assistere i håndteringen af 

psykiatriske og/eller voldsomme patienter, men dette 

grundlag alene er ikke stærkt nok til at drage endelige 

konklusioner. Det peger dog i samme retning som de 

øvrige analyser, nemlig at der er en stigende mængde 

opgaver vedrørende psykisk syge.

Det er svært at vurdere, hvad det stigende behov 

for politiet i forbindelse med psykisk syge skyldes. 

En rapport fra Regeringens udvalg om psykiatri fra 

2013 viser dog, at der fra 2001 til 2011 har været 

en stigning i ambulante behandlinger for en række 

psykiske lidelser, såsom depressioner, angst, ADHD, 

tilpasningsproblemer og personlighedsforstyrrelser 

(Regeringens udvalg om psykiatri 2013: 31-59). Rap-

porten peger yderligere på, at der særligt har været en 

stigning blandt børn og unge med affektive sindsli-

delser, ADHD og tilpasningsproblemer (Regeringens 

udvalg om psykiatri 2013: 40-59). Voldsommere 

psykiske lidelser som skizofreni og bipolare affektive 

sindslidelser har for den målte periode været stabilt. 

Sundhedsstyrelsen vurderede i 2009, at omtrent 10-

20 % af den danske befolkning på et tidspunkt i deres 

liv vil have en psykisk lidelse af varierende grad, og 

at 2 % af befolkningen vil opleve en længerevarende 

psykisk lidelse (Sundhedsstyrelsen 2009: 9).

Disse tegn på en generel stigning i antallet af psykisk 

syge i befolkningen udfordres dog af tesen om diag-

nosticeringssamfundet, som i korte træk går ud på, 

at diagnoser i stigende grad anvendes til at beskrive 

problemer vedrørende menneskers problemer og 

adfærd (Brinkmann 2015). Dette kan både give 

anledning til, at flere mennesker får en diagnose, og 

at lægmand – herunder politifolk – i højere grad er til-

bøjelige til at vurdere folk som psykisk syge, hvilket vil 

kunne få det registrerede antal psykisk syge i politiets 

sager til at stige.

Hvad angår behovet for politiet til håndteringen 

af psykisk syge, findes der også mulige drivere af 

mere konkret karakter. En rapport fra Statens Institut 

for Folkesundhed, der handler om sammenhæng 

i indsatsen for mennesker med psykiske lidelser, 

peger på, at den overvejende ambulante behandling 

af psykiske lidelser og rehabilitering betyder kortere 

indlæggelsestider og en stigende efterspørgsel 

efter personale i den ambulante psykiatri (Folker, 

Kristensen mfl. 2017: 8). Vi kan umiddelbart ikke 

vurdere, om kortere indlæggelsestider og priorite-

ringer i den ambulante psykiatri hænger sammen 

med et stigende antal psykiske lidelser og dermed 

et stigende behov for politiet. Men flere udenlandske 

undersøgelser peger på, at der er sammenhæng 

mellem organiseringen af psykiatrien og behovet for 

politiets hjælp til håndtering af psykisk syge (Center 

for Problem-Oriented Policing 2017; Avdija 2011; 

Keown mfl. 2011).

5.2.2  FREMTIDIG UDVIKLING

Der vil også i fremtiden være behov for, at politiet 

løser en række opgaver, der ikke omhandler kriminel-

le forhold i hverdagen. Politiet forventer, at der fortsat 

vil være behov for patruljer til at varetage presserende 

opgaver, såsom færdselsuheld, dødfundne personer, 

sager vedrørende uro og uorden, fx i nattelivet, under-

søgende politiopgaver m.m. Der er et stigende 

behov for politiets 

hjælp til en bred 

vifte af beredskabs-

opgaver

Det samlede antal hændelser, som har krævet politi-

ets opmærksomhed, er som nævnt steget i perioden 

2009-2016. Stigningen kan primært tilskrives udvik-

ling i kategorien undersøgende beredskabsopgaver, 

men denne kategori spreder sig over mange forskelli-

ge typer af opgaver. Det samlede billede er derfor, at 

der stadig – og i stigende grad – er behov for politiets 

hjælp i en stor variation af beredskabsopgaver.

Udviklingen i antallet af færdselshændelser tyder på, 

at der i fremtiden vil være flere registrerede hændel-

ser i trafikken. Den teknologiske udvikling har gjort det 

nemmere for borgere at anmelde forhold til politiet 

via både mobiltelefon, internet og politiapp’en.

Meget tyder også på, at der fortsat vil være et behov 

for politiet i forbindelse med psykisk syge. Omfanget 

afhænger dog i høj grad af udviklingen andre steder, 

såsom i psykiatrien og regionerne, samt den generel-

le udvikling i samfundet. Flere patienter og færre eller 

ringere psykiatriske behandlingstilbud kan dermed 

medføre flere politiopgaver i forbindelse med psykisk 

syge. For at give et bedre grundlag for at vurdere 

udviklingen, har politiet som nævnt iværksat en 

dybtgående temaanalyse. Vi forventer, at de centrale 

fund fra denne temaanalyse vil kunne indgå i næste 

udgave af National Strategisk Analyse.
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Center for Terroranalyse (CTA) i PET vurderer, at der er en alvorlig terrortrussel mod Dan-

mark. Dette skaber blandt andet et øget behov for planlagte beredskabsindsatser, særligt 

i forbindelse med kulturelle, politiske og sportslige begivenheder samt tilsyn og bevogt-

ning af objekter. Begivenheder og objekter, der tidligere ikke eller kun i begrænset omfang 

var en sikkerhedsopgave for politiet, kræver nu større og til tider massive politiindsatser. 

Nationale og internationale begivenheder påvirker i stadig højere grad trusselsniveauet i 

Danmark og stiller derfor større krav til politiets parathed og fleksibilitet.

5.3.1  BEHOVSANALYSE

Behovet for politiets indsats og tilstedeværelse ved 

en begivenhed afhænger dels af begivenhedens 

størrelse, dels af risikoen for at der kan opstå sikker-

hedsmæssige problemer. Risikoen for at der opstår 

sikkerhedsmæssige problemer, vurderer politiet ud 

fra både det generelle trusselsbillede og karakteren 

af den enkelte begivenhed. I dette kapitel ser vi på 

udviklingen i politiets planlagte beredskabsopgaver, 

herunder kulturelle, sportslige og politiske begivenhe-

der, fodboldkampe, politisk aktivisme og demonstra-

tioner samt tilsyns- og bevogtningsopgaver. Politiet 

kan derudover have en række andre planlagte bered-

skabsopgaver (fx i forbindelse med arrangementer 

i rocker- og bandemiljøet, internationale besøg eller 

særlige indsatser vedrørende fx tryghed i nattelivet), 

som ikke er medtaget i dette kapitel.

Kulturelle,  sportslige  og  politiske  begivenheder

Antallet af kulturelle 

og politiske events er 

steget

Ved en lang række events af kulturel, sportslig eller 

politisk karakter har politiet behov for at planlægge 

og dimensionere den politimæssige indsats efter 

begivenhedens størrelse og de sikkerhedsmæssige 

aspekter, som arrangementet indebærer.

Antallet af begivenheder er i løbet af de seneste årtier 

steget væsentligt. Alene i 2015 og 2016 har Danmark 

haft 14 EM-værtskaber og 12 VM-værtskaber inden 

for forskellige idrætsgrene. Storkøbenhavn er lokalitet 

for mange af arrangementerne, men også andre byer 

som fx Aarhus, Aalborg, Holstebro, Horsens, Kolding, 

Herning, Vejle og Esbjerg har været værtsbyer. Det 

kan muligvis betyde, at de forskellige internationale 

idrætsforbund fremover vil tildele Danmark flere 

EM- og VM-værtskaber (Wonderful Copenhagen 

2015; Wonderful Copenhagen 2016).

Over hele Danmark bliver der arrangeret nationale, 

regionale og lokale begivenheder, som by- eller 

havnefester, karnevaller, musikfestivaler, politiske 

festivaler som fx Folkemødet og større sportsarran-

gementer som fx maratonløb. Fælles for mange af 

arrangementerne er, at de i forskellig grad kræver 

forudgående politimæssig planlægning og tilste-

deværelse. Langt de fleste arrangementer bliver 

afviklet fredeligt, og politiets indsats begrænser sig 

til at sikre de trafikale forhold og holde opsyn. Andre 

arrangementer kræver en mere aktiv politiindsats 

for at opretholde ro og orden. Det gælder særligt de 

arrangementer, hvor der bliver indtaget meget alkohol 

og/eller narkotika. Behovet for politiet til kulturelle, 

sportslige og politiske begivenheder er også præget 

af den alvorlige terrortrussel mod Danmark. Trussels-

niveauet indebærer fx, at steder og begivenheder, 

hvor mange mennesker er samlet, udgør et potentielt 

terrormål, som vi fx så ved lastbilangrebene i Nice og 

Berlin i 2016 og i Stockholm i 2017.

Fodboldkampe

Fodboldkampe med høj risiko for konflikt blandt fans 

skaber behov for en større politimæssig indsats. 

Det gælder særligt superligakampe, landskampe og 

klubkampe i regi af Champions League og Europa 

League. Foruden at sikre ro og orden uden for stadion 

er den politimæssige indsats i særlig grad relateret 

til de grupper af fodboldfans, som med støjende og 

aggressiv adfærd opsøger voldelige konfrontationer 

med andre fodboldfans.
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FIGUR  52 Antallet af anholdte/frihedsberøvede jævnfør retsplejeloven og politiloven i 
forbindelse med fodboldkampe i fodboldsæsonerne 2008/2009 til 2015/2016.
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Kilde: Rigspolitiets fodboldstatistik (2017). Anholdelser jævnfør retsplejeloven omfatter overtrædelser af loven, såsom deltagelse i slagsmål, 
utryghedsskabende adfærd, hærværk, forstyrrelse af politiets arbejde m.m. Frihedsberøvelser jævnfør politiloven anvendes til at afværge opløb, der 
indebærer fare for forstyrrelse af den offentlige ro og orden. Ved fodboldkampe anvendes politiloven oftest til kortvarigt at frihedsberøve personer, 
der giver anledning til fare eller uro.

Figur 52 viser et fald i det totale antal anholdte i 

perioden fra 2006/2007 til 2015/2016 bortset fra 

sæsonen 2013/2014, hvor der til en enkelt Brøndby/ 

FCK-kamp blev anholdt 486 personer. Det gen-

nemsnitlige antal anholdte per superligakamp er 

således i perioden faldet fra 2,8 til 0,3. Faldet skyldes 

formentlig en kombination af politiets indsatser og 

indsatser i fodboldklubberne. Siden indførelsen af 

dialogbetjente89 i 2008 har politiet anholdt færre 

personer i forbindelse med superligafodboldkam-

pe. Dansk Boldspil Union har også i sit cirkulære 

om sikkerhed på stadions en række krav til både 

visitering, videoovervågning, kontrollører, fankoordi-

nator og udveksling af oplysninger om fans og mulige 

deltagerantal ved udekampe (Dansk Boldspil Union 

2016). Cirkulæret stiller også krav om ekstraordinære 

foranstaltninger ved højrisikofodboldkampe.

Antallet af sigtelser i forbindelse med fodboldkampe 

har været svingende igennem sæsonerne (dog med 

et markant højere antal i sæsonen 2013/2014 i 

forbindelse med førnævnte Brøndby/FCK-kamp). I 

sæsonerne 2014/2015 og 2015/2016 har der dog 

været et markant lavere antal sigtelser end tidligere, 

og udviklingen tyder på, at der trods udsving bliver 

stadigt færre sigtelser per sæson. Hovedparten af 

sigtelserne angår overtrædelse af ordensbekendtgø-

relsen og fyrværkeriloven, som samlet for sæsonen 

2015/2016 udgjorde knap to tredjedele af alle 

sigtelser.

Det er muligt, at en del af faldet i antallet af an-

holdelser og frihedsberøvelser kan forklares med, 

at en betragtelig del af konfrontationerne mellem 

forskellige fodboldholds hooligangrupperinger – også 

kaldet risikofans – i højere grad er planlagte og 

velorganiserede. Det betyder, at såkaldte offs, altså 

decideret planlagte slagsmål, primært bliver udført 

på dage, hvor der ikke er superligakampe. Derudover 

foregår de primært på forholdsvis øde steder som fx 

industriområder uden for almindelig arbejdstid for 

at minimere risikoen for, at konfrontationerne bliver 

stoppet af politiet.

I fodboldsæsonen 

2015/16 blev 91 

personer anholdt/ 

frihedsberøvet

Behovet for politiets beredskabsindsats til fodbold-

kampe afhænger af antallet af fodboldkampe i Su-

perligaen, som gennem de seneste ti år har ligget fast 

på 198 kampe per år. Fra den aktuelle sæson og frem 

vil der blive langt flere kampe per sæson. Herudover 

har danske fodboldklubbers evne til at kvalificere sig 

til videre deltagelse i henholdsvis Champions League 

og Europa League, hvor nogle af de udenlandske 

fodboldklubber har store hooligangrupperinger, en 

betydning for behovet for politiet. Konfliktniveauet 

mellem de forskellige grupperinger spiller også ind, 

da æresbegreber og hævnmotiver er en fast bestand-

del af hooligankulturen (Nyrup og Carstensen 2011: 

102, 312).

Politisk aktivisme  og  demonstrationer

Danmark har tradition for fredelige demonstrationer, 

og langt størstedelen af alle afholdte demonstrationer 

og politiske manifestationer foregår fredeligt. Dog 

har der igennem tiden været en række voldelige de-

monstrationer, der har krævet en større politimæssig 

89. Dialogbetjentene har til formål at reducere konfliktniveauet i forbindelse med fodboldkampe, blandt andet ved kendskab og kontakt til fangrup-
peringerne med udgangspunkt i en dialogbaseret tilgang.  
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indsats, herunder i forbindelse med lukningen af Ung-

domshuset på Jagtvej 69 i 2007, COP15-klimatop-

mødet i 2009 og besøget af English Defence League 

i 2012. Senest var der i forbindelse med en demon-

stration på 10-årsdagen for lukningen af Ungdoms-

huset flere tilfælde af hærværk og andre uroligheder. 

Danmark har været forskånet for demonstrationer, 

der har udviklet sig til egentlige oprør, som det fx 

skete i London i august 2011, hvor en demonstration 

udviklede sig til et flere dage langt oprør (Department 

of Communities and Local Government 2013), og 

senest i Paris i 2016, hvor en demonstration mod 

arbejdsreformer endte i et større slagsmål mellem 

politi og demonstranter (BBC 2016).

Halvdelen af de 

anmeldte demon-

strationer foregår i 

København

Politiet skal sikre borgernes ret til at deltage i lovlige 

demonstrationer og andre politiske manifestationer 

på en sikker og tryg måde. En demonstration bliver 

risikovurderet af politiet, og alle større demonstrati-

oner vil kræve en politimæssig indsats. Det sker af 

hensyn til både den generelle sikkerhed, trafikken og 

afviklingen af større forsamlinger. Ulovlige demon-

strationer, der udvikler sig voldeligt, stiller krav til 

politiet og skaber behov for en større koordineret 

beredskabsindsats.

I Danmark skal man som arrangør af en demonstrati-

on under åben himmel som udgangspunkt anmelde 

demonstrationen til politiet senest 24 timer forud for 

demonstrationen. Det afgørende i forhold til behovet 

for politiet er ikke antallet af demonstrationer, men i 

højere grad demonstrationernes karakter, deltager-

antal og tema. Figur 53 viser en stigning i antallet af 

anmeldte demonstrationer i perioden 2009-2016. På 

trods af et markant udsving i 201390 har der været en 

stigning fra 569 anmeldte demonstrationer i 2009 til 

806 anmeldte demonstrationer i 2016, hvilket er en 

stigning på 42 % for perioden.

Cirka 50 % af alle anmeldte demonstrationer for 

perioden 2009-2016 foregik i København. Dog har 

der i 2015 og 2016 været en stigning i antallet af 

demonstrationer i særligt Østjylland og Syd- og 

Sønderjylland, hvilket muligvis kan hænge sammen 

med demonstrationer fra både højre- og venstrefløjen 

i forbindelse med flygtningesituationen.

Det er dog ikke alle demonstrationer, der bliver 

anmeldt til politiet. Uanmeldte demonstrationer og 

moddemonstrationer forekommer ofte, når højre- og 

venstrefløjsdemonstrationer bliver offentliggjort. Det 

er ikke ulovligt at afholde en uanmeldt demonstra-

tion i Danmark, og politiet er ikke til stede ved alle 

demonstrationer. Men i tilfælde, hvor der er tale om 

en moddemonstration mellem to uenige miljøer, vil 

politiets tilstedeværelse ofte være nødvendig ud fra 

et sikkerhedshensyn.

Politiet bliver ofte bekendt med moddemonstra-

tioner og uanmeldte demonstrationer gennem 

undersøgende arbejde og efterretninger, der gør det 

muligt at skalere politiindsatsen i forhold til antallet 

af forventede deltagere og risikoen for konflikt. Der 

er ikke tal på, hvor mange moddemonstrationer og 

uanmeldte demonstrationer der afholdes i Danmark, 

og der er mange faktorer, der kan have betydning 

for udviklingen i antallet af demonstrationer. Det 

generelle trussels- og konfliktbillede mellem højre- og 

venstrefløjsaktivister har en betydning for antallet af 

moddemonstrationer, der afholdes, og for antallet af 

mulige voldelige sammenstød.

FIGUR  53 Anmeldte demonstrationer i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

90. Udsvinget i antal demonstrationer i 2013 skyldes særligt 712 anmeldte demonstrationer vedrørende folkeskolereformen.  
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Herudover har udviklingen i kommunikationsteknologi 

og sociale medier muligvis også en betydning for 

antallet af anmeldte og uanmeldte demonstrationer. 

Den øgede anvendelse af sociale medier medfører, 

at organisationer og grupper har fået nye platforme, 

der kan mobilisere mennesker og etablere kontakt til 

og mellem potentielle nye medlemmer og aktivister 

(Valenzuela 2013: 920-942). Det tager nu kortere 

tid at organisere og informere om en demonstration 

både lokalt, nationalt og internationalt. Det øger 

vigtigheden af, at politiet hurtigt kan omstille sig 

og planlægge en beredskabsmæssig indsats. På 

samme måde kan en konflikt ét sted i verden hurtigt 

sprede sig og danne baggrund for demonstrationer i 

andre dele af verden. Den teknologiske udvikling har 

betydet, at transnationale emner og værdier bliver 

genstand for ny, global aktivisme, der kan udløse 

demonstrationer og protester på tværs af grænser 

(Della Porta & Tarrow 2005: 203-226). Vi kan derfor 

fremover vente flere demonstrationer, der handler om 

forhold uden for Danmark, og som ikke nødvendigvis 

har direkte forbindelser til dansk politik og samfund. 

Og de kan, afhængigt af demonstrationernes tema, 

deltagerantal og trusselsniveauet generelt, medføre 

et behov for politiets tilstedeværelse.

Tilsyns-  og  bevogtningsopgaver  vedrørende 
steder og  personer

Politiet fører tilsyn med og foretager bevogtning af 

steder og personer, som er forbundet med en særlig 

risiko. Politiet har ansvar for at forebygge og minimere 

risikoen for kriminelle handlinger og angreb på disse 

mål. Politiet har samtidig ansvar for at begrænse 

eventuelle skader, hvis en hændelse alligevel skulle 

indtræffe. Det sker konkret ved, at politiet udarbejder 

beredskabsplaner, planlægger bevogtning og kontrol-

lerer eller fører tilsyn ved fx at patruljere på stedet.

Politiet har ikke sammenlignelige data for hele landet 

for hele undersøgelsesperioden fra 2009 til 2016, 

for så vidt angår omfanget af opgaver vedrørende 

beskyttelse og bevogtning. Vi ved dog, at politiet 

siden terrorangrebet på Krudttønden og synagogen 

i Krystalgade i København i 2015 har bevogtet en 

række objekter, særligt i København og Nordsjælland, 

som en del af den styrkede indsats mod terror. Vi 

skønner, at antallet af årsværk til bevogtning og tilsyn 

i København i 2015 svarede til knap 300 årsværk, 

mens det tilsvarende tal i 2016 var 237 årsværk. Per 

medio maj 2017 er det forventede ressourceforbrug 

i 2017 til bevogtningsopgaver i København 208 

årsværk.91 Bevogtningsopgaver er dynamiske, i den 

forstand at de ændrer sig på baggrund af gældende 

trusselsvurderinger fra Politiets Efterretningstjeneste 

eller øvrige kriminalitetsanalyser fra kredsene og 

Rigspolitiet. Ud over at være ressourcekrævende 

stiller bevogtningsopgaver store krav til politiets 

omstillingsparathed, og behovet ændrer sig løbende 

i både opad- og nedadgående retning samt på tværs 

af politikredsene.

I hele landet bliver der også ført tilsyn med en række 

objekter (steder og personer). Politiet fører flest tilsyn 

med steder og personer i København og Nordsjæl-

land, men generelt er tilsyn en dynamisk opgave, 

der kan ændre sig fra time til time. Et terrorangreb 

eller andre begivenheder i udlandet kan også betyde, 

at politiet fører ekstra tilsyn med visse objekter for 

at sikre sig, at en lignende begivenhed ikke opstår 

herhjemme.

5.3.2  FREMTIDIG UDVIKLING

Det er politiets vurdering, at der er et voksende behov 

for planlagte beredskabsopgaver og indsatser, blandt 

andet fordi der er flere begivenheder med tilstrøm-

ning af mange mennesker, der medfører en række 

lov- og ordensopgaver samt trafikale og infrastruk-

turelle udfordringer. Yderligere har terrortruslen mod 

Danmark og det generelle trusselsbillede i Europa og 

resten af verden øget behovet for sikkerhedsmæssige 

foranstaltninger og løsninger.

Netop terrortruslen og den risikohåndtering, den 

medfører, betyder, at et øget trusselsniveau vil 

fungere som en accelerator i forhold til behovet for 

politiet: Udviklinger i trusselsbilledet kan mangedoble 

behovet for politiindsatser, fx ved begivenheder, der 

tidligere ikke, eller i det mindste kun i mindre ud-

strækning, involverede politiet, såsom julemarkeder.

Udviklingen i 

trusselsbilledet kan 

mangedoble behovet 

for politiindsatser

Politiet forventer, at antallet af kulturelle, politiske og 

sportslige begivenheder fremover vil stige som led i 

opbygningen af oplevelsesøkonomien, markedsføring 

af byer og Danmarks placering som bindeled til de 

nordiske lande. Danmark har i de kommende år vært-

skab for eller andel i en række større idrætsbegiven-

heder som VM i ishockey 2018 og EM i fodbold 2020. 

Derudover kommer en række årligt tilbagevendende 

begivenheder som Copenhagen Marathon, Folkemø-

det, cykelløb, festivaler og lignende. Det stigende an-

tal begivenheder vil medføre, at flere arrangører skal 

sætte sig ind i regelsæt, sikkerhedsforanstaltninger 

og risikovurderinger, der skal suppleres af konkrete, 

planlagte beredskabsmæssige politiindsatser.

Det er uvist, hvordan behovet for politiet vil være i 

forbindelse med demonstrationer og andre politiske 

91. Opgørelsen af årsværk omfatter de faste institutioner, som har været under særlig politimæssig beskyttelse siden den 15. februar 2015.  
Derudover har politiet løbende øvrige bevogtningsopgaver i København, hvor ressourcetrækket varierer afhængigt af vurderingen af terrortruslen og  
trusselsvurdering af det konkrete arrangement. Politiet har også bevogtningsopgaver i de øvrige politikredse som en del af det samlede terrorbered-
skab, men politiet har ikke opgjort ressourceforbruget hertil, og forbruget indgår dermed ikke i opgørelsen. 
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manifestationer i fremtiden. Antallet af demonstrati-

oner afhænger blandt andet af forskellige nationale 

og internationale politiske spændinger. Demonstrati-

onerne vedrørende folkeskolereformen i 2013 viste, 

at der hurtigt kan mobiliseres større menneskemæng-

der, der normalt ikke ville demonstrere. Yderligere 

har udviklingen af internationale begivenheder og 

konflikter, såsom topmøder og flygtningesituationen, 

også betydning for antallet af demonstrationer og 

moddemonstrationer. Konfliktniveauet blandt højre- 

og venstrefløjsaktivister vil også have en betydning 

for politiets indsats i fremtiden.

Meget taler for, at der i fremtiden vil være et øget 

behov for tilsyns- og bevogtningsopgaver. Antallet og 

karakteren af politiets tilsyns- og bevogtningsopgaver 

bliver bestemt ud fra den gældende trusselsvurdering 

vedrørende Danmark og danske mål. Derfor kan 

behovet for politiets beredskabsindsatser hele tiden 

variere. Den dynamiske udvikling i antallet af tilsyns- 

og bevogtningsopgaver stiller store krav til politiets 

omstillingsparathed. Yderligere vil anvendelse og 

udvikling af sikkerhedsteknologier kunne betyde, at 

politiet får bedre muligheder for at føre tilsyn og sikre 

objekter.
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STØRRE UVARSLEDE                    5.4 
HÆNDELSER
Der er et stigende og mere uforudsigeligt behov for politiets beredskabsparathed og be-

redskabsindsats i forbindelse med kriser og større uvarslede hændelser. Det er især den 

alvorlige terrortrussel, der skaber behovet. Hertil kommer, at globale konflikter og begiven-

heder påvirker situationen i Danmark i et stadig hurtigere tempo, hvilket gør behovet for 

politiet mere uforudsigeligt. Klimaforandringer og andre naturskabte fænomener medfører 

flere kriser, der kræver politiets indsats.

I dette afsnit ser vi på behovet for politiet i de 

uforudsigelige og pludseligt opståede situationer. 

Dette kan både være større uvarslede hændelser, fx 

terrorangreb, natur- og menneskeskabte ulykker og 

andre kriser. Natur- og menneskeskabte ulykker og 

kriser dækker over en række forskellige hændelser, 

såsom transportulykker, skybrud eller ulykker med 

giftige eller sprængfarlige stoffer.

Politiet har i krisesituationer den ledende og 

koordinerende myndighed både før, under og efter 

indsatsen (Beredskabsloven § 17). I forhold til poli-

tiindsatsen er den primære opgave at få kontrol over 

situationen og forhindre, at den udvikler sig yderlige-

re. Øvrige opgaver kan bestå af krisekommunikation, 

varsling, afspærring, registrering af sårede og døde, 

evakueringscentre og efterforskning.

5.4.1  BEHOVSANALYSE 

Terrorisme

Center for Terroranalyse (CTA) i PET har ansvaret 

for at vurdere terrortruslen mod Danmark. I den 

forbindelse offentliggør CTA løbende udgivelsen 

Vurdering af terrortruslen mod Danmark, hvori den 

aktuelle terrortrussel formidles til offentligheden. I 

sagens natur kan CTA ikke dele grundlaget for sine 

vurderinger med offentligheden, hvilket betyder, at de 

enkelte vurderinger nedenfor ikke vil være dokumen-

teret eller underbygget i samme grad som de øvrige 

dele af denne analyse.

Overordnet vurderer CTA, at terrortruslen mod 

Danmark fortsat er alvorlig. Det betyder, at der er per-

soner med intention om og kapacitet til at begå terror-

angreb i Danmark. Terrortruslen udgår overvejende 

fra personer med sympati for militant islamisme, som 

motiveres af en opfattelse af, at islam er under an-

greb fra Vesten. Her bidrager særligt Danmarks aktive 

udenrigs- og sikkerhedspolitik og sagen om Muham-

med-tegningerne til at gøre os til et muligt terrormål 

(Politiets Efterretningstjeneste 2017: 3-4).

Der er også venstre- og højreekstremistiske miljøer 

i Danmark, som er parate til at anvende vold for at 

fremme deres dagsorden. CTA vurderer, at der også 

udgår en terrortrussel fra disse miljøer, men at denne 

trussel er begrænset (Politiets Efterretningstjeneste 

2017: 8). De væsentligste faktorer i det aktuelle 

trusselsbillede udgøres af gruppen, der kalder sig 

Islamisk Stat (IS), og konflikten i Syrien og Irak. An-

greb kan finde sted, uden at der på forhånd foreligger 

efterretningsmæssige indikationer herpå. Borgernes 

risiko for at blive udsat for et terrorangreb i Danmark 

er dog fortsat begrænset (Politiets Efterretningstjene-

ste 2017: 4).

Udrejste til og hjemvendte fra Syrien/Irak

CTA vurderer, at der siden sommeren 2012 er 

udrejst mindst 145 personer fra Danmark til Syrien 

og Irak, men at tallet muligvis er højere. Det er CTA’s 

vurdering, at lidt under halvdelen af disse nu atter 

befinder sig i Danmark. Knap en fjerdedel er stadig 

i konfliktzonen, og en tilsvarende andel formodes 

dræbt (Politiets Efterretningstjeneste 2017: 5). Terrortruslen mod 

Danmark er fortsat 

alvorligAntallet af personer, der vender tilbage til Danmark 

fra Syrien/Irak, har siden midten af 2014 været 

faldende. Langt størstedelen af de udrejste mænd, 

der befinder sig i konfliktzonen, har været der i 

over et år. CTA vurderer, at det militære pres på IS 

medfører en øget risiko for, at udrejste til konflikten 

bliver dræbt, såret eller taget som krigsfanger. Men 

udviklingen kan også medføre, at flere fremover vil 

forlade konfliktzonen enten for at vende tilbage til 

Danmark eller for at søge mod andre lande (Politiets 
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Efterretningstjeneste 2017: 5-6). Der har dog været 

et fald i antallet af personer fra Danmark, som vælger 

at rejse til konfliktzonen i Syrien og Irak, ligesom 

opbakningen til IS er mindre synlig blandt personer i 

danske islamistiske miljøer med sympati for militant 

islamisme. CTA vurderer, at en række nationale 

foranstaltninger, sammen med det internationale 

pres mod IS, har bidraget til denne udvikling (Politiets 

Efterretningstjeneste 2017: 4).

Personer, der har opholdt sig hos militante islami-

stiske grupper som IS, kan være radikaliserede, 

brutaliserede og voldsparate ved deres hjemkomst. 

Denne påvirkning kan være større efter længere 

ophold. Sådanne personer kan gennem kamper-

faring og træning have opnået øget kapacitet til at 

begå terror og en høj grad af sikkerhedsbevidsthed. 

CTA vurderer, at sådanne personer kan medføre en 

øget terrortrussel mod Danmark eller mod danske 

interesser i udlandet (Politiets Efterretningstjeneste 

2017: 6). Hjemvendte danske militante islamister kan 

have etableret relationer til udenlandske fremmedkri-

gere og kan indgå i transnationale netværk, der kan 

bidrage til at forberede og gennemføre terrorangreb. 

I denne forbindelse er det værd at bemærke, at 

angreb, der forberedes i ét land, men gennemføres 

i et andet land, kan være vanskeligere at afdække 

og afværge, som vi fx så det i angrebene i Paris og 

Bruxelles (Politiets Efterretningstjeneste 2017: 6).

Flere kvinder spiller 

en aktiv rolle i 

islamistiske miljøer 

i Danmark

Truslen fra hjemvendte kan vise sig efter kort tid, men 

også være latent og først komme til udtryk senere. 

Denne problemstilling kan også gøre sig gældende 

for mindreårige, der måtte have opholdt sig sammen 

med deres forældre hos militante islamister i kon-

fliktzonen (Politiets Efterretningstjeneste 2017: 6).

Propaganda og radikalisering

Personer i Danmark kan blive udsat for forskellige 

kilder til indflydelse, der kan være medvirkende til 

at radikalisere dem i retning af terrorhandlinger. CTA 

vurderer i den forbindelse, at propaganda fra IS og 

andre militante islamistiske grupper fortsat bidrager 

til at radikalisere personer og miljøer i Danmark. 

Dette gør sig særligt gældende i forhold til socialt 

marginaliserede og andre sårbare unge (Politiets 

Efterretningstjeneste 2017: 4). Endvidere vil personer 

i bestemte miljøer som kriminelle bander, fængsler 

eller islamistiske grupper være sårbare over for 

radikalisering. I forhold til de kriminelle bander er det 

primært personer med en løsere tilknytning, der kan 

være i farezonen for radikalisering (Politiets Efter-

retningstjeneste 2017: 4). Virtuelle fællesskaber på 

sociale medier kan også bidrage til en radikalisering. 

CTA vurderer også, at de førnævnte hjemvendte frem-

medkrigere kan bidrage til radikalisering af personer 

og miljøer i Danmark, herunder andre kriminelle, 

under en eventuel afsoning (Politiets Efterretningstje-

neste 2017: 6).

I visse danske islamistiske miljøer vurderer CTA, at 

der foregår propaganda, rekruttering, radikalisering og 

facilitering af personer og ressourcer til konfliktzoner. 

Personerne i miljøerne optræder mindre synligt, og 

miljøerne er løsere organiseret end tidligere. CTA 

vurderer, at der udspringer en konkret terrortrussel fra 

personer, der færdes i disse miljøer. Disse personer 

kan have kontakter til militante islamister i udlandet 

med kapacitet til og intention om at begå terror 

og kan indgå som operatører eller støttenetværk i 

angrebsplanlægning mod Danmark (Politiets Efterret-

ningstjeneste 2017: 5). Personer kan endvidere blive 

inspireret af terrorangreb i andre vestlige lande til at 

gennemføre lignende angreb i Danmark. Det stigende 

antal angreb og angrebsforsøg i Europa kan i sig selv 

bidrage til at legitimere angreb og inspirere IS-sym-

patisører i Danmark til at gennemføre angreb. Det er 

CTA’s vurdering, at IS og andre militante islamistiske 

grupper fortsat gennem propaganda vil opfordre og 

inspirere enkeltpersoner til at gennemføre terror på 

egen hånd (Politiets Efterretningstjeneste 2017: 4).

CTA vurderer herudover, at der blandt flygtninge og 

migranter, som er ankommet til Europa og Danmark, 

kan være personer, der kan udgøre en terrortrussel, 

enten som følge af direkte forbindelse til militante 

islamistiske grupper i udlandet eller som følge af 

radikalisering. En sådan trussel mod Danmark kan 

tillige udgå fra flygtninge og migranter, der opholder 

sig i andre lande end Danmark (Politiets Efterret-

ningstjeneste 2017: 5).

Øget terrortrussel fra kvinder

Flere kvinder spiller en aktiv og selvstændig rolle i 

de islamistiske miljøer i Danmark. CTA vurderer, at 

meget få personer er udrejst til Syrien og Irak i det 

seneste år, men at langt hovedparten af dem, der 

er rejst, er yngre kvinder. Kvinder udgør nu cirka en 

tredjedel af de personer fra Danmark, der befinder sig 

i konfliktzonen, og knap hver ottende af det samlede 

antal danske udrejste. De øvrige er fortrinsvis yngre 

mænd (Politiets Efterretningstjeneste 2017: 5).

Kvinder med tilknytning til militant islamisme kan 

have en radikaliserende indflydelse på andre, ikke 

mindst deres børn og andre kvinder. CTA vurderer, 

at kvindelige militante islamister i Vesten ser færre 

hindringer end kvinderne i konfliktzonen for, at de kan 

spille en operativ rolle i terrorangreb. Endvidere kan 

angreb eller angrebsforsøg udført af kvinder i andre 

vestlige lande inspirere kvindelige militante islamister 

i Danmark (Politiets Efterretningstjeneste 2017: 5).

Terrormål og taktisk kapacitet

CTA vurderer, at militante islamister fortsat primært 

vil søge at ramme mål med en vis symbolværdi. 

Det kan fx være sikkerhedsmyndigheder og andre 

myndigheder/myndighedspersoner. Det kan også 

være personer, institutioner og begivenheder, der 

kan opfattes som islamkrænkende, samt jødiske 

mål. Samtidig øger opfordringer i militant islamistisk 
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propaganda truslen mod ubeskyttede civile mål, 

herunder steder og arrangementer, hvor mange men-

nesker er samlet, såvel som transportinfrastruktur 

(Politiets Efterretningstjeneste 2017: 6).

Tilstedeværelsen af personer hjemvendt fra Syrien 

og Irak med militære færdigheder og kamperfaring 

øger truslen fra simple angreb med større effekt og 

serieangreb, hvor en person eller gruppe foretager 

flere angreb i forlængelse af hinanden. Det samme 

gør sig gældende for personer, der har opnået en 

lignende kapacitet fra fx kriminelle miljøer. Kontakt 

til kriminelle miljøer kan endvidere lette adgang til 

våben og sprængstof (Politiets Efterretningstjeneste 

2017: 7). Den mest sandsynlige form for terrorangreb 

i Danmark vurderer CTA dog vil tage form af simple 

angreb fra enkeltpersoner eller mindre grupper af 

personer uden erfaring fra konfliktzonen, som er 

inspireret af militant islamistisk propaganda eller 

understøttet af militante islamister, og som udføres i 

gerningspersonernes nærområde (Politiets Efterret-

ningstjeneste 2017: 7).

Det er CTA’s vurdering, at der i Danmark eksiste-

rer kapacitet til at gennemføre terrorangreb med 

lettilgængelige våben, som stikvåben, skydevåben, 

brandstiftende bomber og mindre, hjemmelavede 

bomber eller andre forhåndenværende midler. 

Sådanne simple angreb kan gennemføres efter kort 

eller slet ingen planlægning. Angreb med lastbiler 

anvendt mod store menneskemængder har vist, at et 

simpelt angreb kan have stor skadevirkning (Politiets 

Efterretningstjeneste 2017: 7). IS har dog udvist evne 

til at udføre relativt komplekse terrorangreb i Vesten, 

hvilket betyder, at der også i Danmark kan gennem-

føres angreb med flere angribere og mod flere mål. 

Stærk radikalisering og forråelse af gerningsmanden 

kan øge brutaliteten i terrorangreb, herunder risikoen 

for selvmordsangreb (Politiets Efterretningstjeneste 

2017: 7).

CTA vurderer, at IS har intention om og kapacitet til at 

udføre flere komplekse angreb mod vestlige lande, og 

at denne trussel også retter sig mod Danmark. CTA 

vurderer dog også, at selvom IS vil kunne opretholde 

kapacitet til at dirigere angreb mod Vesten, vil det 

internationale pres på IS reducere denne kapacitet 

over tid. IS og andre militante islamister vil fortsat, og 

også på længere sigt, kunne understøtte og inspirere 

terrorangreb mod Vesten (Politiets Efterretningstjene-

ste 2017: 4).

Selvom IS i et vist omfang har anvendt kemiske 

våben i Irak/Syrien, vurderer CTA, at der i Danmark 

fortsat kun er begrænset kapacitet til at udføre terror-

angreb med kemiske stoffer. Der er endvidere meget 

begrænset kapacitet til at udføre terrorangreb med 

biologisk og radioaktivt materiale og ingen kapacitet 

til terrorangreb med nukleart materiale i Danmark. 

Militante islamistiske grupper har heller ikke kapa-

citet til at gennemføre målrettede og ødelæggende 

cyberangreb på it- og teleinfrastruktur, som kan have 

samfundsmæssige konsekvenser for Danmark, 

men de søger at tilegne sig en sådan kapacitet. CTA 

vurderer dog, at militante islamistiske grupper fortsat 

gennem simpel cyber-chikane og hacking vil søge at 

give en overdreven opfattelse af deres kapacitet. Der 

er i Danmark kapacitet til at kunne anvende droner 

til simple angreb, til rekognoscering eller til intimide-

ring, men militante islamisters kapacitet til alvorlig 

skadevoldende aktivitet med anvendelse af droner er 

begrænset (Politiets Efterretningstjeneste 2017: 7-8).

En række gennemførte og afværgede angreb i Vesten 

i det seneste år viser, at personer med tilknytning til IS 

har understøttet gerningsmanden, fx gennem råd og 

vejledning om angrebsmål og fremgangsmåde. CTA 

vurderer, at en sådan understøttelse kan øge effekten 

af et simpelt angreb såvel som af den efterfølgende 

propaganda. Truslen mod Danmark fra angreb, der 

kan være enten dirigeret eller understøttet af IS, kan 

blive skærpet af tilstedeværelsen af personer fra 

Danmark hos IS i Syrien/Irak med lokalkendskab og 

viden om potentielle mål i Danmark.

For de nævnte områder gælder, at kapaciteten til 

at begå terror kan øges, hvis der kan skaffes særlig 

viden og adgang gennem rekruttering, fx af en såkaldt 

insider (Politiets Efterretningstjeneste 2017: 8).

Andre terrortrusler

Etniske og religiøse dimensioner af konflikterne i Sy-

rien og Irak kan føre til konfrontation mellem personer 

med tilknytning til de berørte grupper i Danmark, og 

at dette kan udvikle sig til egentlig vold. Men det er 

CTA’s vurdering, at terrortruslen i Danmark som følge 

af sådanne konfrontationer er begrænset (Politiets 

Efterretningstjeneste 2017: 8).

Venstreekstremistisk vold kan være rettet mod 

politiske modstandere samt mod organisationer og 

virksomheder, som disse miljøer tillægger symbolsk 

værdi. Blandt personer med højreekstremistiske sym-

patier er der et øget fokus på flygtningesituationen, og 

CTA vurderer, at der herfra udspringer en trussel, der 

kan rette sig mod asylcentre, flygtninge, migranter, 

religiøse mindretal og berørte myndigheder. Aktioner 

fra højreekstremister kan endvidere føre til modre-

aktioner fra militante islamister eller fra personer i 

det venstreekstremistiske miljø i Danmark (Politiets 

Efterretningstjeneste 2017: 8). Sociale medier 

bliver i stigende grad 

anvendt til truende 

bemærkninger og 

falske historier

Sociale medier anvendes i stigende grad til at frem-

sætte truende og fjendtlige bemærkninger, herunder 

over for offentlige personer, og til at sprede rygter og 

falske nyheder. Mens hovedparten af disse ytringer 

ikke fører til konkret angrebsplanlægning, vurderer 

CTA, at sådanne tilkendegivelser kan påvirke visse 

psykisk uligevægtige eller meget påvirkelige personer 

til at begå voldelige handlinger, der har karakter af 

terror (Politiets Efterretningstjeneste 2017: 8).
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Natur-  og  menneskeskabte  kriser

17 stormfloder i de 

seneste femten år

Terrorisme er en menneskeskabt krise og tilmed en 

tilsigtet menneskeskabt krise. Når vi taler om men-

neskeskabte kriser i dette afsnit, vil der være fokus 

på de utilsigtede menneskeskabte kriser, såsom tek-

niske fejl, ulykker og lignende. Skadesforebyggelse i 

forhold til natur- og menneskeskabte kriser ligger som 

udgangspunkt ikke inden for politiets ansvarsområde, 

men politiet har, ifølge beredskabslovens § 17, den 

koordinerende ledelse ved indsatser i forbindelse 

med kriser, i det omfang der er behov for at iværksæt-

te dele af samfundets beredskab. Med andre ord er 

det politiets ansvar at få kontrol over situationen og 

forhindre, at den udvikler sig yderligere. Udviklingen 

og forekomsten af natur- og menneskeskabte kriser 

og ulykker har derfor betydning for politiets samlede 

planlægning og indsats.

Politiets håndtering af en større uvarslet natur- eller 

menneskeskabt krise hviler på en samlet og koordi-

neret indsats på tværs af beredskabsmyndighederne, 

både nationalt og lokalt. Beredskabsstyrelsen peger 

på tretten hændelsestyper,92 som er særligt relevante 

for det samlede nationale risikobillede, og som inden 

for de næste fem år kan påvirke samfundet og lægge 

beslag på beredskabets ressourcer (Beredskabssty-

relsen 2017: 7). Politiet kan være inddraget i større el-

ler mindre grad i de enkelte hændelsestyper, som kan 

være både natur- og menneskeskabte. I de følgende 

afsnit vil vi se nærmere på nogle af de mest markante 

hændelsestyper, hvor der er behov for politiet som en 

samlet del af en større beredskabsindsats.

Naturskabte kriser udspringer af hændelser som fx 

orkaner og stærke storme, stormfloder, kraftig regn 

og skybrud samt pandemier. Disse hændelsestyper 

er kendetegnet ved dels at være naturskabte, dels at 

have et sådant omfang, at de medfører risiko for bety-

delige og omkostningsfulde skader for samfundet, og 

i visse tilfælde også risiko for liv og helbred.

Orkaner og stærke storme

I de sidste 100 år er der kun målt orkaner fem gange 

i Danmark, senest i december 1999 (Beredskabssty-

relsen 2017: 14). Dog har Danmark været ramt af fle-

re kraftige storme, nogle med vindstød af orkanstyrke, 

senest stormene Allan og Bodil i 2013 og Dagmar, 

Egon og Gorm i 2015 samt Urd i 2016.

Stormfloder

En afledt konsekvens af storme kan være stormflo-

der, hvor kraftig vind presser vandmasser fra havet 

ind over land. Dette skete senest i begyndelsen af 

januar 2017, hvor store mængder vand trak ind over 

Jyllands østkyst og store dele af det østlige Danmark. 

Stormfloden betød, at de kommunale beredskaber 

måtte forebygge med mobile dæmninger, diger og 

sandsække for at begrænse skadesomfanget (Ritzau 

2017). Generelt var antallet af skader begrænset set i 

forhold til tidligere stormfloder (Beredskabsstyrelsen 

2017: 27). Årsagen til de færre skader skyldes blandt 

andet, at både borgere og beredskabsmyndighederne 

i langt højere grad agerer præventivt og har taget ved 

lære af tidligere stormfloder.

I de seneste femten år har der været i alt sytten 

oversvømmelser fra havet, der har haft en størrelse, 

der klassificerede dem som stormfloder. Frekvensen 

af stormfloder varierer, og der har været år helt uden 

stormfloder, mens der også har været år med helt 

op til fire stormfloder på ét år (Beredskabsstyrelsen 

2017: 27). For at kunne håndtere og forebygge 

stormfloder bedst muligt er der i dag oprettet storm-

flodsberedskab ved både Vadehavet og Vesterhavet, 

blandt andet for at kunne iværksætte evakueringer 

(Beredskabsstyrelsen 2017: 25).

Kraftig regn og skybrud

I dag kan nationale og internationale vejrtjenester 

forudsige de fleste hændelser med ekstremt vejr, 

såsom kraftig regn og skybrud, med en relativt stor 

nøjagtighed. Fx varsler DMI op til 24 timer før et farligt 

vejrfænomen ventes at ramme, hvilket giver både 

borgere og beredskabsmyndigheder mulighed for at 

forberede sig til og forebygge eventuelle hændelser.

Ifølge DMI stiger den årlige nedbørsmængde, og ud-

viklingen af vejrfænomener som temperaturændrin-

ger, frost, kraftig regn og skybrud vil i fremtiden fore-

komme oftere og blive mere ekstreme (DMI 2016a; 

DMI 2016b; DMI 2014). I 2016 var der et døgn med 

ti skybrud på tyve timer, hvor bygerne opstod helt 

tilfældigt (DMI 2016c). Skybrud kan få alvorlige 

konsekvenser for den danske infrastruktur. Det skete 

fx, da et skybrud i Storkøbenhavn i 2011 resulterede 

i store materielle skader, strøm- og varmeafbrydel-

ser, oversvømmelser på hospitaler og omfattende 

forstyrrelser af togdriften. Flere personer blev indlagt 

på grund af infektioner fra kloakvand, og en enkelt 

døde som følge af dette. Samfundsvigtige it-funkti-

oner oplevede nedbrud, herunder en TDC-central, 

Københavns Kommunes nødkaldeanlæg for ældre 

og Vestre Fængsels it-systemer. En efterfølgende 

vurdering lød på, at 70 % af Københavns Kommunes 

forretningskritiske it-systemer var tæt på at blive 

ødelagt, herunder svigt og risiko for systemnedbrud 

på dele af alarmcentralens kommunikations- og 

disponeringsudstyr (Beredskabsstyrelsen 2017: 37).

Ekstrem og kraftig regn kan i visse tilfælde betyde, 

at fremkommeligheden på vejene kan være påvirket 

92. De tretten hændelsestyper er: orkaner og stærke storme, oversvømmelser fra havet, ekstremregn, højvirulente sygdomme, husdyrssygdomme,  
vand- og fødevarebårne sygdomme, nukleare ulykker, ulykker med kemiske stoffer, maritime ulykker, transportulykker, cyberhændelser, terrorhand-
linger og rumvejr.  



NATIONAL STRATEGISK ANALYSE 2017 145 

BEREDSKAB

B
E
R
E
D
S
K
A
B

i flere dage. Yderligere kan ekstrem og kraftig regn 

have betydning for farbarheden, hvilket kan resultere 

i færdselsuheld på grund af glat føre. Ekstremt vejr 

kan ligeledes påvirke samfundsvigtige funktioner som 

udrykningskørsel, medføre svigt af strømforsyningen, 

og veje og togskinner kan kollapse med store gener 

for trafikken og befolkningen som følge (Beredskabs-

styrelsen 2017: 37).

Når det kommer til menneskeskabte kriser og ulykker, 

kan der fx være tale om brande, ulykker med farlige 

stoffer, eksplosioner, transportulykker på veje eller 

jernbaner, samt fly- eller helikopterstyrt.

Transportulykker

Der kan være mange årsager til, at transportulykker 

opstår, såsom menneskelige fejl, tekniske fejl eller 

helt tredje omstændigheder. Ved større transportulyk-

ker samarbejder politiet med Havarikommissionen.

De seneste mange år har der ikke været større 

lufttransportulykker i Danmark. Den seneste lufttrans-

portulykke skete i 1989, hvor et norsk fly styrtede ned 

ved Skagerrak med 55 omkomne. Generelt er antallet 

af lufttransportulykker med kommercielle fly faldet 

i de seneste årtier (Beredskabsstyrelsen 2017: 99; 

Boeing 2015: 15). Fra 2006 til 2015 var der interna-

tionalt 0,29 dødsulykker omfattende kommercielle 

fly per en million afgange, hvilket historisk aldrig har 

været lavere (Boeing 2015: 17). For samme periode 

har der kun været 0,4 havarier per 100.000 flyvninger 

i dansk luftfart (Trafikstyrelsen 2016: 5). Dette skal 

samtidig ses i lyset af, at der i de seneste ti år har 

været en betydelig vækst i antallet af flyafgange. Når 

det kommer til lufttransportulykker, er det særligt med 

mindre private fly og svævefly, at der sker ulykker. 

I perioden 2006-2015 var der i gennemsnit 13,3 

havarier per 100.000 flyvninger med mindre dansk 

registrerede luftfartøjer (Trafikstyrelsen 2016: 5). 

Antallet af dødsfald per ulykke er forholdsvis lavt i 

mindre fly, da der sjældent er mange passagerer om 

bord (Beredskabsstyrelsen 2017: 99).

Ulykker på jernbaner er typisk kollisioner mellem bil 

og tog i overkørsler, kollisioner mellem tog indbyr-

des, afsporinger og brande samt mindre ulykker i fx 

overkørsler med mindre personskade. Siden 2005 

har der kun været én togkollision, som har medført 

dræbte personer, og ingen alvorlige afsporinger af tog 

(Beredskabsstyrelsen 2017: 99). Siden 2006 har der 

ifølge Havarikommissionen kun været tre alvorlige 

ulykker, hvoraf den ene fandt sted i 2006 og de to 

andre i 2013.93

Ulykker med kemiske stoffer og nukleare ulykker

I Danmark har vi cirka 150 såkaldte risikovirksomhe-

der, der huser brand- og eksplosionsfarlige og giftige 

stoffer.94 Når der forekommer ulykker med kemiske 

stoffer, sker det oftest som industriulykker eller ved 

transportulykker, hvor udslip kan medføre fare for 

både mennesker og miljø.

Der er generelt et højt sikkerhedsniveau ved hånd-

teringen af farlige stoffer, hvorfor der sjældent sker 

meget alvorlige ulykker (Beredskabsstyrelsen 2017: 

81). Uheldet behøver dog ikke at starte ved et udslip 

af et farligt stof for at udvikle sig til en alvorlig krise. 

En mindre ulykke, såsom en brand på en risikovirk-

somhed, kan få fatale konsekvenser. Det gælder 

også, hvis branden starter i en nærtliggende industri-

ejendom og spreder sig til en risikovirksomhed.

Ulykker med farlige og giftige stoffer kan have alvor-

lige konsekvenser på både kort og lang sigt. Fx er 

ulykker med farlige luftbårne gasser farlige for både 

det indsatte beredskabspersonale og mennesker og 

dyr i nærområdet i øvrigt.

I Danmark har vi ikke haft nogen alvorlige nukleare 

hændelser. Tjernobyl-ulykken i det tidligere Sovjet-

unionen den 26. april 1986 sendte store mængder af 

radioaktivt materiale ud i atmosfæren. Vindretningen 

førte radioaktive vinde ind over Europa, og der blev 

konstateret en mindre forøgelse af strålingsniveauet 

i Danmark (Beredskabsstyrelsen 2017: 76). Ulykker 

og kriser med nukleart og radioaktivt materiale bør vi 

fortsat tage meget alvorligt, også selvom hændelser-

ne ikke sker i Danmark.

I den type situationer er det vigtigt, at der er et 

stående beredskab parat til at håndtere og begrænse 

ulykker og mulige kriser. Hvis krisen skulle opstå, 

samarbejder politiet med de øvrige beredskabsmyn-

digheder om forebyggelse, sikkerhed og håndtering 

af situationen, hvilket er gældende for alle typer af 

CBRNE95 hændelser i Danmark.

5.4.2  FREMTIDIG UDVIKLING

Det er politiets vurdering, at der i fremtiden vil være et 

stigende behov for politiets beredskab i forbindelse 

med større uvarslede hændelser. Dette skyldes først 

og fremmest, at terrortruslen mod Danmark fortsat er 

alvorlig, hvilket driver behovet for politiets bered-

skabsparathed. På trods af den alvorlige trussel mod 

Danmark er risikoen for at blive udsat for et terroran-

greb i Danmark fortsat begrænset.

93. Information fra direkte henvendelse til Havarikommissionen. 
94. Reglerne for risikovirksomheder er forankret i EU's Seveso-direktiv, der identificerer en række særligt farlige og giftige stoffer. 
95. CBRNE er en forkortelse for kemisk, biologisk, radioaktivt, nukleart og eksplosivt. 
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CTA vurderer, at truslen også i de kommende år i 

første række vil udspringe fra personer med sym-

pati for militant islamisme, herunder personer med 

tilknytning til Islamisk Stat og grupper som al-Qaida. 

Sådanne grupper vil med høj sandsynlighed fortsat 

søge at gennemføre, understøtte og inspirere til 

angreb i Vesten. CTA forventer også, at militant isla-

mistisk propaganda fortsat vil opfordre til angreb mod 

ubeskyttede civile mål og mod symbolmål.

Terrortruslen udsprin-

ger fortsat først og 

fremmest fra perso-

ner med sympati for 

militant islamisme

Den teknologiske udvikling vil i fremtiden stille øgede 

krav til politiets beredskabsparathed og evne til at 

kommunikere med borgerne. Udviklingen i sociale 

medier og informationshastigheden øger behovet for 

oplysninger og viden fra de relevante myndigheder. 

Hertil vil udviklingen i informationsteknologi også 

kunne bidrage til, at det samlede beredskab i højere 

grad kan koordinere med andre myndigheder og 

borgere hurtigt og effektivt.

Det globale konfliktniveau vil fortsat have en indfly-

delse på udviklingen af større uvarslede hændelser. 

Det er sandsynligt, at der vil opstå nye internationale 

konflikter og situationer de kommende år, hvilket kan 

få en indflydelse på behovet for politiets beredskab-

sindsatser i Danmark. Som følge af terrorgruppen 

Islamisk Stat og borgerkrigen i Syrien (Europa-Kom-

missionen 2016a) udsprang en international 

flygtningesituation, hvor Europa blev opholdssted for 

over en million flygtninge fra særligt Syrien og Irak. 

Dette behandler vi yderligere i næste afsnit om asyl 

og grænser.

Globale problematikker som klimaforandringer, eks-

tremt vejr og vandmangel har konsekvent stået øverst 

på listen over de hyppigste globale risici gennem de 

sidste syv udgaver af The Global Risks Report fra 

World Economic Forum (World Economic Forum 

2017). Som nævnt i kapitel 2, Danmark 2017-2022, 

kan klimaændringer resultere i højere temperaturer, 

større nedbørsmængder, højere vandstand i havene 

og flere storme, hvilket også vil få konsekvenser 

for Danmark. Inden for et femårsperspektiv er der 

betydelig usikkerhed om effekten af klimaændrin-

gerne. En fortsat udvikling i retning af kraftigere 

nedbørsmængder og flere storme vil dog øge risikoen 

for alvorlige oversvømmelser og storme, der kan 

medføre skader på bygninger, vej- og jernbanenettet, 

energiforsyning og informations- og kommunikati-

onsteknologi. Dette vil med høj sandsynlighed øge 

behovet for politiets beredskabskapacitet, da vi i 

samarbejde med de øvrige relevante myndigheder 

skal håndtere sådanne situationer.

Den fremtidige udvikling i forhold til antallet af 

risikovirksomheder og kriser, der omfatter farlige og 

giftige stoffer, er svær at forudsige. På trods af et 

højt forebyggelses- og sikkerhedsniveau på danske 

risikovirksomheder kan ulykker som følge af men-

neskelige og tekniske fejl være svære at forudsige 

og forebygge. Yderligere lovkrav om forebyggelse og 

øget kontrol med håndhævelse af sikkerhedskrav 

på risikovirksomheder kan i et vist omfang betyde, 

at risikoen for ulykker og kriser med farlige og giftige 

stoffer nedsættes.

Der er ingen kernekraftværker i Danmark, hvilket 

begrænser risikoen for en alvorlig nuklear ulykke. 

Danmark har dog stadig omkring 10.000 m3 radioak-

tivt affald, der oplagres på Forskningscenter Risø ved 

Roskilde Fjord, og hvor der ikke er truffet en endelig 

afgørelse vedrørende et slutdepot (Beredskabssty-

relsen 2017: 72). På internationalt plan er kernekraft 

stadig i udvikling og særligt i Rusland, hvor arbejdet 

med verdens første flydende kernekraftværk er tæt på 

færdigt. Værket skal i 2017 bugseres gennem danske 

farvande (Slav 2016; Beredskabsstyrelsen 2017: 

72). Den fremtidige udvikling i atomdrevne skibe kan 

betyde en øget skibstrafikrisiko, særligt i Østersøen. 

Atomdrevne fartøjer, som passerer igennem danske 

farvande, udgør en øget risiko for, at der kan forekom-

me radioaktiv stråling i danske farvande og på land i 

forbindelse med sammenstød og grundstødning.



NATIONAL STRATEGISK ANALYSE 2017 147 

BEREDSKAB

B
E
R
E
D
S
K
A
B

 

ASYL OG GRÆNSER                        5.5
Antallet af asylansøgere til Danmark faldt kraftigt i 2016, efter at det i 2014 og 2015 var 

steget meget voldsomt. Presset på de danske grænser er herved aftaget betydeligt. Den 

aktuelle situation er dog meget afhængig af udviklingen internationalt, særligt EU's aftale 

med Tyrkiet. Den fremtidige udvikling vil også afhænge af den politiske og økonomiske ud-

vikling i flygtningeproducerende lande, specielt i skrøbelige stater i Europas nærområde.

Dette afsnit analyserer behovet for politiets indsatser 

inden for udlændingeområdet. Afsnittet fokuserer 

især på tre tæt sammenhængende delområder, 

nemlig asylansøgere, ulovligt ophold og sikring af de 

danske grænser. En stor del af politiets arbejde inden 

for udlændingeområdet er sagsbehandling og har 

administrativ karakter, men er alligevel med i denne 

analyse under beredskab, fordi politiets arbejde 

inden for udlændingeområdet også har væsentlig 

beredskabsmæssige elementer som fx grænsebe-

vogtning.

5.5.1  BEHOVSANALYSE

Asyl

Der var en opadgående tendens i antallet af danske 

asylregistreringer i perioden 2009-2015, hvorefter 

antallet faldt betydeligt i 2016. I 2015 søgte 21.316 

personer asyl i Danmark, hvilket er det største

udsving i undersøgelsesperioden. Efterfølgende har 

der været en gradvis nedgang i antallet af asylansø-

gere. I 2016 blev der registreret 6.235 asylansøgere 

i Danmark (Udlændingestyrelsen 2016b), hvilket er 

71 % færre end i 2015.

I 2016 blev der 

registreret 71 % 

færre asylansøgere 

end i 2015

De fleste asylansøgere bliver registreret i politikredse-

ne i Syd- og Sønderjylland, Sydsjælland og Lol-

land-Falster, København eller på Sandholm modta-

gelsescenter (POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017). 

De største nationalitetsgrupper blandt asylansøgere 

var i 2016 syrere (20 %), afghaner e (18 %) og ir akere 

(7 %) (Udlændingestyr elsen 2016b).96 Antallet af 

asylansøgere af alle tre nationaliteter faldt imidlertid 

kraftigt i løbet af 2016, hvorimod antallet fra andre 

nationalitetsgrupper, som fx marokkanere, algeriere 

og eritreere var mere stabilt. Det afspejler udviklingen 

i nationalitetssammensætning ved EU's ydre grænser 

i 2016, hvor der er blevet registreret færre flygtninge 

og migranter fra Mellemøsten, samtidig med at 

FIGUR  54 Antallet af asylansøgere i Danmark i perioden fra 2009 til 2016.

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

20162015201420132012201120102009

3.855
5.115

3.806

6.184
7.557

14.792

21.316

6.235

Kilde: Udlændingestyrelsen 2016b, 2016c

96. Tallene indeholder ikke statsløse asylansøgere, som udgjorde 8 % af det samlede tal i 2016. 
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FIGUR  55 Antallet af asylansøgninger i de nordiske lande i 2016.
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Kilde: Migrationsverket Sverige 2016, Udlændingestyrelsen 2016c, Utlendingsdirektoratet 2016, Migrationsverket Finland 2016.

der har været en stigning i ankomster af afrikanske 

flygtninge og migranter (Frontex 2017a: 6).

I 2015 registrerede Danmark det laveste antal asyl-

ansøgere i Norden, mens Sverige modtog det højeste 

antal, nemlig næsten otte gange flere end Danmark 

(Eurostat 2016b). I 2016 har Sverige ligesom 

Danmark haft en nedgang i antallet af asylansøgere, 

men Sverige modtager fortsat et langt større antal 

asylansøgere end Danmark og de øvrige nordiske 

lande. Danmarks procentvise andel af det samlede 

antal asylansøgere til de nordiske lande har dog 

været nogenlunde konstant gennem en årrække.

I marts 2016 indgik EU en aftale med Tyrkiet om 

tilbagesendelse af flygtninge og migranter, som 

ankommer via Grækenland. Virkningerne af aftalen 

har reduceret antallet af asylregistreringer i Vest-

europa væsentligt. Samtidig har rejsebegrænsninger 

på Vestbalkanruten og en række EU-landes græn-

seforanstaltninger bidraget til et markant reduceret 

antal asylregistreringer i Vesteuropa (De Marcilly & 

KORT  16 De væsentligste aktuelle ruter for flygtninge, der søger til EU.

Den østlige 
landrute 
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Kilde: Egen fremstilling. Betegnelserne på de indtegnede ruter svarer til dem, Frontex benytter (Frontex 2017b).
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Garde 2016). Samlet set har konsekvensen af disse 

foranstaltninger indtil videre resulteret i en betydelig 

ophobning af flygtninge og migranter i Grækenland og 

i flere lande på Vestbalkan (International Organization 

for Migration 2017).

I 2016 udgjorde andelen af uledsagede mindreårige 

flygtninge 20 % af den samlede gruppe asylansøgere 

i Danmark. Det er væsentligt højere end i perioden 

2010-2015, hvor andelen svingede mellem 5 % og 

10 % (Udlændingestyrelsen 2016b:17; de angivne 

tal er baseret på asylansøgerens egne oplysninger, 

inden der er foretaget en eventuel aldersvurde-

ring). Danmarks andel ligger også langt højere end 

gennemsnittet i EU, som i 2016 lå på 4 % (European 

Asylum Support Office 2016: 1). Politiet ved ikke med 

sikkerhed, hvorfor andelen af mindreårige er så stor i 

Danmark. Langt den største gruppe (70 % i 2015) er 

drenge over 15 år, mens antallet af piger og mindre 

børn er væsentligt lavere (Udlændingestyrelsen 

2016b:17).

Afviste  asylansøgere

Den samlede anerkendelsesprocent (det vil sige, den 

procentdel af asylansøgere, der faktisk får tildelt asyl) 

blandt alle asylansøgere var i 2016 på 72 %. Også i 

2014 lå anerkendelsesprocenten relativt højt (74 %), 

mens den i årene 2010-2013 lå på mellem 33 % 

og 55 % (Udlændingestyrelsen 2016c: 4). Det er 

især det store antal asylansøgere fra Syrien (med en 

anerkendelsesprocent i 2015 på 98 %), der forklarer 

denne stigning. Også anerkendelsesprocenterne for 

Eritrea (98 %), statsløse (90 %) og Iran (73 %) er 

høje, mens tallene ligger væsentligt lavere for andre 

nationaliteter (Udlændingestyrelsen 2016b: 15).

Dansk politi har i samarbejde med andre myndighe-

der ansvaret for udsendelsen af afviste asylansøgere. 

Nationalitetssammensætningen i de grupper af 

flygtninge og migranter, der søger asyl i Danmark, har 

derfor en væsentlig betydning for politiets opga-

vevaretagelse, da en tilgang af nationalitetsgrupper 

med lav anerkendelsesprocent kan føre til et stort 

antal mennesker i udsendelsesposition. I 2016 var 

de største grupper udsendte fra Rusland, Albani-

en, Afghanistan og Kosovo (Udlændingestyrelsen 

2016c: 9).

Udsendelser er en omfattende opgave for politiet. I 

2016 blev 4.581 udlændinge udsendt af Danmark. 

Heraf var der 491 personer, som havde fået endeligt 

afslag på deres asylansøgning. Derudover omfatter 

tallet 2.190 personer, som er blevet udsendt i medfør 

af Dublin-forordningen (den EU-forordning, der fast-

lægger, hvilket EU-land der er ansvarlig for behand-

lingen af en asylansøgning), 1.043 personer, der ikke 

havde lovligt ophold i Danmark, og 771 personer, der 

frafaldt deres ansøgning inden den endelige afgørel-

se. Hertil kommer et mindre antal, der fik afslag på 

at få behandlet deres asylansøgning eller er blevet 

overført til færdigafsoning af endelig dom i deres 

hjemland (POLSAS, NUC Stat, trukket den 8. februar 

2017). Det er værd at bemærke, at udsendelse af 

afviste asylansøgere således kun udgør cirka 11 % af 

det samlede antal udsendelser, som dansk politi har 

forestået i 2016.

Opgavens omfang afhænger imidlertid ikke kun af an-

tallet af udlændinge i udsendelsesposition, men også 

af deres oprindelsesland og de politiske rammer for 

politiets opgaveløsning: For det første er den danske 

indsats afhængig af samarbejdet med udenlandske 

myndigheder, hvor fx muligheden for udsendelse af 

iranske og irakiske statsborgere aktuelt er begrænset, 

fordi myndighederne i disse lande ikke vil udstede 

rejsedokumenter til tvangsmæssige udsendelser. 

For det andet afhænger politiopgavens omfang også 

af den sikkerhedsmæssige og politiske situation i 

landet, hvor fx udsendelser til Somalia gennem en 

årrække har været vanskelige, mens eksempelvis 

udsendelser til Rusland foregår via et velfungerende 

samarbejde. Endelig kan det administrative arbejde 

i forbindelse med udsendelser til visse lande for det 

tredje være meget tidskrævende (Rigspolitiet 2015b: 

6-8, Udlændingestyrelsen 2016a: 36).

Gennemsnitligt udsender EU-medlemslandene 

15.000 migranter om måneden. Antallet af udsen-

delser fra EU er rimeligt konstant og afspejler noget 

overraskende ikke udsving hverken i det samlede 

antal asylansøgere til Europa eller i variationer i 

anerkendelsesprocenter. De praktiske vanskelighe-

der ved gennemførelsen af udsendelser, herunder 

samarbejdet med myndighederne i hjemlandene, 

synes således at sætte loft over det samlede antal 

udsendelser (Frontex 2016: 20).

I 2016 var aner- 

kendelsesprocenten 

på 72 %

Ulovligt  ophold

Gruppen af mennesker, der opholder sig ulovligt i 

Danmark, kan være afviste asylansøgere, men det 

kan også være migranter, der opholder sig i landet 

med det formål at arbejde (ulovligt) snarere end for 

at søge asyl. En stigning i antallet af personer, som 

opholder sig ulovligt i Danmark, kan øge risikoen for 

”skyggeøkonomier” i samfundet, hvor folk arbejder 

sort og ureguleret.

Der har i de senere år været betydelige udsving i 

antallet af anmeldelser for ulovligt ophold, sådan som 

det fremgår af Figur 56.

Som det fremgår af Figur 56, var der i perioden 

2011-2016 kun mindre udsving, og ingen af disse er 

signifikante. Udsvingene kan skyldes flere faktorer, 

herunder politiets indsatser samt indvandring og 

afvandring. Springet i 2015 og det efterfølgende 

fald i 2016 er til gengæld signifikant. Antallet af 

anmeldelser for ulovligt ophold følger imidlertid 

udviklingen i antallet af asylregistreringer, da de 

personer, som politiet antræffer ved grænsen uden 
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opholdstilladelse, og som ikke ønsker at søge asyl, 

bliver anmeldt for ulovligt ophold. Sammenhængen 

mellem udviklingen i anmeldelser for ulovligt ophold 

og asylansøgninger understøttes af den geografiske 

fordeling af anmeldelserne. Hovedparten af anmel-

delser for ulovligt ophold (89 %) er koncentreret i 

de tre politikredse, som også har det højeste antal 

asylregistreringer: København, Sydsjælland og 

Lolland-Falster samt Syd- og Sønderjylland. Ligesom 

med udviklingen i asylregistreringerne var anmel-

delser for ulovligt ophold gradvist nedadgående fra 

november 2015 til marts 2016, hvorefter udviklingen 

har været mere stabil.

FIGUR  56 Anmeldelser for ulovligt ophold i perioden fra 2011 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. Estimat for anmeldelsestallet for 2016, baseret på registreret antal per 1. januar (2124). Gerningsko-
den for ulovligt ophold blev først taget i anvendelse i oktober 2010. Derfor er det kun muligt at følge udviklingen fra 2011.

84 % af sigtelserne 

for ulovligt ophold i 

2016 blev rejst i Kø-

benhavns Politikreds

Der er imidlertid en væsentlig forskel på udviklingen 

i anmeldelsestallene og udviklingen i antallet af 

sigtelser for ulovligt ophold, sådan som det fremgår 

af Figur 57.

Faldet i anmeldelser for ulovligt ophold i 2016 har 

således ikke medført en tilsvarende nedgang i antal-

let af sigtelser, der tværtimod er steget signifikant.

Forskellen skyldes formodentlig, at personer, der 

forsøger ulovlig indrejse, som konsekvens af den 

midlertidige grænsekontrol bliver afvist ved grænsen 

uden anmeldelse for ulovligt ophold. Samtidig er der 

sket en stigning i antallet af rejsende, der stoppes 

i forbindelse med ID-kontrollen i Kastrup Lufthavn, 

hvor der efterfølgende både indgives anmeldelse 

og rejses sigtelse for ulovligt ophold. Undersøger 

man tallene nærmere, viser det sig da også, at langt 

størstedelen af sigtelserne (80 % i 2015 og 84 % i 

2016) er rejst i København. Omvendt er der fra 2015 

til 2016 sket et kraftigt fald i antallet af anmeldelser i 

politikredsene i Syd- og Sønderjylland samt Sydsjæl-

land og Lolland-Falster.

Antallet af anmeldelser og sigtelser giver imidlertid 

kun et ufuldstændigt billede af antallet af mennesker, 

der opholder sig eller arbejder ulovligt i Danmark. 

Dette antal er generelt vanskeligt at opgøre, da folk 

uden lovligt ophold af gode grunde typisk bestræber 

sig på at undgå kontakt med offentlige myndigheder. 

I 2014 udgav Rockwool Fonden en rapport, som 

FIGUR  57 Sigtelser for ulovligt ophold i perioden fra 2011 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.
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estimerer, at der i 2013 befandt sig cirka 23.000 

personer uden lovligt ophold i Danmark. I en senere 

opdatering af rapporten er tallet for 2015 faldet til 

cirka 18.000. Det er ikke klart, om faldet dækker over 

en ændring i det faktiske antal personer uden lovligt 

ophold. Rockwool Fonden understreger selv, at deres 

estimater er behæftet med en betydelig usikkerhed 

(Clausen og Skaksen 2016: 4). Den valgte metode 

kan endvidere være problematisk, da den ikke tager 

hensyn til eventuelle systematiske sammenhænge 

i politiets arbejde med ulovligt ophold. Der er derfor 

i bedste fald tale om et groft estimat, der måske 

overvurderer problemets omfang.

TABEL  28 Antal personer, der er blevet kontrolleret eller afvist i forbindelse med den midlertidi-
ge grænsekontrol i perioden fra 4. januar til 31. december 2016.

Syd-  og 
Sønderjylland

Sydsjælland  og 
Lolland-Falster

Bornholm Total  for  alle  tre  kredse

kontrollerede afviste kontrollerede afviste kontrollerede afviste kontrollerede afviste
afviste/

kontrollerede

jan 62.558 239 56.940 288 0 0 119.498 527 0,44 %

feb 63.432 177 97.874 131 0 0 161.306 308 0,19 %

mar 81.476 142 114.967 86 57 0 196.500 228 0,12 %

apr 73.928 112 120.281 68 395 0 194.604 180 0,09 %

maj 83.719 130 143.696 101 1.444 0 228.859 231 0,10 %

jun 80.020 95 131.988 87 1.813 0 213.821 182 0,09 %

jul 119.706 157 205.045 110 3.803 0 328.554 267 0,08 %

aug 111.032 154 180.752 163 4.268 0 296.052 317 0,11 %

sep 105.959 117 138.618 86 1.519 0 246.096 203 0,08 %

okt 145.103 105 153.655 89 630 0 299.388 194 0,06 %

nov 118.303 62 136.181 52 0 0 254.484 114 0,04 %

dec 117.362 140 150.022 90 0 0 267.384 230 0,09 %

Kilde: Rigspolitiet. Nationalt Udlændingecenter. Data indsamlet i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol. Antallet af afviste personer 
indeholder både antal afviste personer ved grænsen og antallet af udsendte personer i henhold til grænseoverløberoverenskomsten.

Ulovlig  indrejse

Politiets indsats ved de danske grænser sigter mod 

at forebygge ulovlig indrejse og ophold samt forhindre 

smugling, herunder i særdeleshed menneskesmug-

ling. Samtidig har Danmark i en længere periode haft 

en midlertidig grænsekontrol inden for rammerne af 

Schengen-aftalen. Den midlertidige grænsekontrol 

blev indført den 4. januar 2016 ved den dansk-tyske 

landegrænse og ved færgeankomster fra Tyskland. 

Dette fulgte umiddelbart efter Sveriges implemen-

tering af et transportøransvar, som pålagde alle 

transportselskaber at kontrollere for gyldigt ID for alle 

passagerer, som rejser over grænsen til Sverige. En 

række Schengen-lande indførte midlertidig grænse-

kontrol i løbet af 2015 og 2016 med henblik på at 

sikre den interne sikkerhed og styrke håndteringen af 

flygtninge- og migrationspresset (Europa-Kommissio-

nen 2016b). Den midlertidige grænsekontrol er blevet 

forlænget en række gange, senest i maj 2017, hvor 

den blev forlænget frem til november 2017 (Udlæn-

dige- og Integrationsministeriet 2017). Europa-Kom-

missionen har anbefalet, at Danmark og de øvrige 

lande herefter vender tilbage til et fuldt fungerende 

Schengen-system (Europa-Kommissionen 2017).

Den midlertidige grænsekontrol giver mulighed for at 

vurdere behovet for at bekæmpe ulovlig indrejse og 
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ophold i Danmark på denne eller andre måder. Såle-

des giver politiets kontroller et billede af, hvor mange 

udlændinge der forsøger at indrejse ulovligt. Tallene 

for kontrollerne i 2016 fremgår af Tabel 28.

FIGUR  58 Procentdel af kontrollerede rejsende, der blev afvist i 2016.
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Kilde: Rigspolitiet, Nationalt Udlændingecenter. Data indsamlet i forbindelse med den midlertidige grænsekontrol. Antallet af afviste personer inde-
holder både antallet af afviste personer ved grænsen og antallet af udsendte personer i henhold til grænseoverløberoverenskomsten.

Der er grund til at 

forvente et stigende 

antal flygtninge og 

migranter på globalt 

plan i de næste 

mange år

Som det fremgår af tabellen, var det i 2016 mellem 

0,04 % og 0,44 % af de kontrollerede rejsende, der 

forsøgte at indrejse ulovligt. Selvom det ikke er alle 

rejsende, der kontrolleres, kan man med rimelighed 

betragte de gennemførte kontroller som en (omfat-

tende) stikprøve, der giver et indtryk af det samlede 

antal rejsende, der forsøger ulovlig indrejse. Dog er 

det rimeligt at antage, at ovenstående værdier til dels 

afspejler en systematik i politiets arbejde, hvor man 

særligt målretter indsatsen mod grupper af rejsende, 

hvor der erfaringsmæssigt er mange, der forsøger 

ulovlig indrejse. I så fald vil der være færre ulovligt 

indrejsende blandt andre grupper, hvorfor man må 

betragte ovenstående tal som maksimalværdier, når 

det drejer sig om den samlede andel rejsende, der 

forsøger ulovlig indrejse. Der har endvidere været et 

ganske kraftigt fald i procentdelen af de rejsende, 

der afvises ved grænsen, sådan som det illustreres i 

Figur 58.

Behovet for en skærpet kontrol ved grænsen har så-

ledes været faldende hen over året, efterhånden som 

eftervirkningerne fra den ekstraordinære flygtninge-

strøm i efteråret 2015 har fortaget sig.

5.5.2  FREMTIDIG UDVIKLING OG DRIVERE 

Antallet af asylansøgninger afhænger af en række for-

skellige faktorer, hvoraf de fleste er uden for politiets 

kontrol. På det helt overordnede plan vil udviklingen 

på området afhænge af, hvor mange flygtninge der 

er på verdensplan og særligt i Europas nærområder. 

Som det fremgår af kapitlet Danmark 2017-2022, 

forventer OECD, at der i de kommende år vil ske en 

kraftig stigning i antallet af mennesker, der lever i 

skrøbelige stater. Samtidig er der en klar tendens til, 

at det netop er skrøbelige stater, der er flygtningepro-

ducerende, specielt i tilfælde, hvor undertrykkelse, 

politisk ustabilitet og udstrakt voldsanvendelse 

rammer befolkningerne i lande, som også er skrøbe-

lige i social og økonomisk forstand. Alt andet lige må 

man således forvente et stigende antal flygtninge og 

migranter på globalt plan i de næste mange år.

Mere specifikt må man også forvente, at et stort antal 

af disse flygtninge og migranter vil søge til Europa. 

Forsvarets Efterretningstjeneste peger på, at lande 

i Afrika, Mellemøsten og Asien fortsat vil generere 

flygtninge og migranter til Europa i perioden frem til 

2030 (Forsvarets Efterretningstjeneste 2016a: 10). 

Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer således i 

sin trendanalyse, at politisk ustabilitet, væbnede kon-

flikter, fattigdom og humanitære kriser vil fortsætte 

med at sende folk på flugt og motivere migration mod 

EU. Størstedelen af flygtninge og migranter vil i første 

omgang søge mod nærområderne, hvilket forværrer 

de økonomiske og sociale forhold i værtslande og 

øger konfliktpotentialet i disse områder. Dette får flere 

mennesker til at forsøge at tage rejsen videre til EU. 

Forholdene i nærområderne har således afgørende 

betydning for antallet af flygtninge, der søger mod EU.

I hvor stor udstrækning tilstrømningen af asylansøge-

re kommer til at påvirke Danmark, afhænger af, hvilke 

politiske rammer der fremover vil være for at håndtere 

asylproblematikken, herunder politiske aftaler og 

transitlandes grænseforanstaltninger. På kortere sigt 

vil håndhævelsen af aftalen mellem EU og Tyrkiet 

have en stor indflydelse på antallet af flygtninge og 

migranter, der søger mod Europa (De Marcilly og 

Garde 2016). FN’s Flygtningehøjkommissariat har 

på baggrund af EU’s aftale med Tyrkiet nedjusteret 

forventningerne til antallet af flygtninge og migranter, 

der vil ankomme til EU i 2016 og 2017 via den østlige 

middelhavsrute.
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Også ud over aftalen med Tyrkiet vil det være 

afgørende for den fremtidige udvikling, hvor effektiv 

registreringen af asylansøgere er ved EU's ydre 

grænser, ganske som det vil have betydning, hvis EU 

indgår yderligere aftaler med tredjelande. Også andre 

landes midlertidige grænsekontroller har betydning 

for, hvor mange asylansøgere der når frem til den 

danske grænse.

Andre forhold, der kan påvirke tilstrømningen til 

Danmark, er forholdene i de europæiske lande, som 

er flygtningenes første destination. Det gælder i sær-

deleshed forholdene og indkvarteringskapaciteten på 

de græske øer, og hvor velfungerende de italienske 

modtagecentre og hotspots er. Man må også forven-

te, at sekundære flygtningestrømme fra områderne 

nær ved konfliktzoner (nærområder) vil vedblive i et 

væsentligt omfang (Udenrigsministeriet 2016: 6). Af 

samme grund vil det også være afgørende, hvordan 

den politiske og økonomiske udvikling i nærområder-

ne vil være i de kommende år, da den får betydning 

for flygtninges incitament til at søge videre væk fra 

nærområdet.

For så vidt angår afviste asylansøgere, vil den frem-

tidige politiske udvikling i hjemlandene få betydning 

for anerkendelsesprocenterne og dermed også på an-

tallet af asylansøgere, der skal udsendes. Hvor hurtigt 

udsendelserne kan foregå, afhænger helt af de poli-

tiske rammer herfor. EU har foreløbigt indgået sytten 

tilbagetagelsesaftaler, og andre er under forhandling. 

Det er endvidere afgørende, hvor godt det bilaterale 

samarbejde om hjemsendelse og reintegration bliver 

med hjemlandene, herunder om aftaler om hjemsen-

delser bliver fuldt implementeret, særligt vedrørende 

identifikation og udstedelse af rejsedokumenter 

(Valetta Summit On Integration 2015: 16).

I forhold til de mere indirekte følger af flygtninge og 

migranters møde med det danske samfund peger 

Forsvarets Efterretningstjeneste på, at økonomiske 

og kulturelle forskelle kan blive til en kilde til spæn-

dinger, som leder til polarisering i befolkningsgrupper. 

Sådanne spændinger kan øge muligheden for paral-

lelsamfund og marginalisering af befolkningsgrupper, 

ligesom det kan give grobund for populisme og 

radikalisering i samfundet (Forsvarets Efterretnings-

tjeneste 2016a: 26). En sådan udvikling vil i betydelig 

grad påvirke politiets fremadrettede arbejde, fordi 

politiet nødvendigvis vil skulle varetage flere opgaver 

i et samfund præget af et højt konfliktpotentiale. 

Mødet mellem asylansøgere og det danske samfund 

kan også lede til en stigning i andre, indirekte rela-

terede politiopgaver, herunder hadforbrydelser mod 

asylansøgere og hærværk og ildspåsættelser rettet 

mod asylansøgeres bosteder.



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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TVÆRGÅENDE TEMAER

6.1      INTRODUKTION
Dette afsnit handler om nogle mere generelle temaer, der går på tværs af National Stra-

tegisk Analyse 2017. It-relateret kriminalitet er et område i kraftig vækst, og det påvirker 

udviklingen på flere af politiets områder. Digitalisering og globalisering forstærker denne 

udvikling og skaber både muligheder for et online marked for handel med kriminelle ser-

viceydelser og nye muligheder for den organiserede kriminalitet, herunder for rocker og 

bandegrupperingerne. Konfliktniveauet på rocker- og bandeområdet har været stigende 

siden sidste år. Flere bander er i gang med at blive mere organiserede og internationale, 

og der forekommer relationer mellem bander og ekstremistiske grupperinger. It-relateret 

kriminalitet, handel med kriminelle serviceydelser og en stigende grad af organisering i de 

kriminelle miljøer betyder, at kriminaliteten fortsat vil blive mere organiseret, grænseover-

skridende og dynamisk de kommende år.

Temaerne i dette kapitel binder på forskellig vis de 

enkelte kapitler sammen på måder, som kan være 

vanskelige at indfange i en analyse af de enkelte 

områder. Temaerne er valgt ud, fordi de går på tværs 

af to eller flere af de foregående kapitler, fordi de 

repræsenterer nogle særlige dynamikker, som kan 

betyde, at udviklingen inden for et område får konse-

kvenser for udviklingen på andre områder.

Sådanne tværgående dynamikker kan have forskellig 

karakter. De kan for det første være bundet sammen 

af de midler eller arbejdsmåder, som gerningsper-

soner benytter (modus). Det kan føre til spredning af 

kriminalitet fra et område til et andet, fordi kriminelle, 

der opøver kompetence i at benytte et bestemt mid-

del til en bestemt type kriminalitet, også kan bruge 

samme middel til andre formål. Vi vil særligt fokusere 

på ét sådant eksempel, nemlig it-relateret krimina-

litet, hvor tekniske kompetencer og it-redskaber kan 

bruges til en lang række forskellige forbrydelser.

For det andet kan sådanne dynamikker vedrøre den 

sociale organisering af kriminaliteten, hvor vi i det 

følgende vil behandle tre eksempler på dette, nemlig 

kriminalitet som en service og innovative kriminelle 

netværk samt rocker- og banderelateret kriminalitet. 

En høj grad af social organisering betyder, dels at 

sagerne bliver mere komplekse, og dels at krimina-

liteten vil have en tendens til at flytte sig fra et krimi-

nalitetsområde til et andet, alt afhængigt af risiko og 

indtjeningsmuligheder.
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IT-RELATERET                                    6.2 
KRIMINALITET
Der, hvor mennesker mødes, eller hvor der er noget af værdi at hente, er de kriminelle 

også. Informationsteknologi (it) spiller en større og større rolle i de fleste menneskers liv, 

og en stigende del af vores sociale liv foregår på internettet. Det er her, vi mødes, her, 

vi gemmer vigtige dokumenter og fotos, og i stigende omfang også her, vi handler og 

sender penge mellem hinanden. Det er derfor næppe nogen overraskelse, at kriminalitet 

rettet mod it-systemer eller kriminalitet faciliteret af it er stigende. Selvom den teknologi-

ske udvikling fører øgede muligheder med sig i relation til sikkerhed, og selvom vi kan øge 

vores bevidsthed om, hvordan vi bedst beskytter os, så er vi mere og mere forbundne, 

afhængige og sårbare, når vi som samfund i stigende grad bruger it.

Der er særlige dynamikker ved it og internettet som 

platform, som betyder, at it ikke alene skaber nye 

muligheder for kriminalitet, men at it i sig selv er en 

væsentlig faktor og drivkraft i udviklingen af kriminali-

tetsbilledet. It gør det dermed muligt for de kriminelle 

at begå mere kriminalitet hurtigere og med større 

afstand fx mellem gerningsperson og offer (Wall 

2015: 4). Køb og salg af stjålne data som kreditkort-

numre indeholder til eksempel alle tre elementer; 

Den kriminelle behøver ikke at være i fysisk kontakt 

med offeret for at stjæle kreditkortoplysningerne og 

kan samtidig anskaffe sig langt flere kreditkortnumre 

langt hurtigere end ved traditionel pinkodeafluring. 

Den mængde kriminalitet, der kan begås på kort tid, 

den mulige afstand mellem gerningsperson og offer 

på gerningstidspunktet og måske særligt det faktum, 

at gerningspersonen ikke behøver at være i direkte 

kontakt med offeret, betyder noget i forhold til, både 

hvilken type kriminalitet en gerningsperson begår, 

hvem der begår kriminaliteten, og hvem der bliver 

offer. Hvad det konkret betyder, afhænger af, hvilken 

form for it-relateret kriminalitet vi taler om.

It-relateret kriminalitet dækker over en række forskel-

lige områder som fx hacking, bedrageri og distribution 

af billeder af seksuelle overgreb. For alle områder 

gælder, at både gerningspersoner, ofre og motiver 

for at begå kriminaliteten er meget forskellige. Vi 

har derfor behov for at kategorisere den it-relaterede 

kriminalitet for at blive klogere på, hvad der driver 

kriminaliteten inden for de enkelte områder. På 

linje med Europol håndterer dansk politi it-relateret 

kriminalitet med udgangspunkt i følgende tredelte 

definition:

• It-afhængig kriminalitet er kriminalitet, som 

kun kan finde sted ved brug af en computer, et 

computernetværk eller en anden form for infor-

mationskommunikationsteknologi (IKT). Hacking, 

cyberspionage og cyberterror er eksempler på 

it-afhængig kriminalitet.

It er en væsentlig 

faktor i udviklingen af 

kriminalitetsbilledet

• It-faciliteret kriminalitet er det, vi kan kalde 

traditionel kriminalitet, som nu også er flyttet over 

på internettet, fordi det i stigende omfang er der, vi 

færdes, og hvor it-faciliteringen samtidig ændrer 

på kriminalitetens form og struktur. Det gælder fx 

bedrageri via onlineplatforme, som bliver mulig 

via it, og hvor it samtidig øger både det mulige om-

fang og den mulige hastighed. Det samme gælder 

fx kontakt til mindreårige via sociale medier, hvor 

gerningspersonen på samme tid kan have kontakt 

til flere børn, der befinder sig vidt forskellige steder 

i verden.

• It-facilitering af kriminelt indhold har samme træk 

som it-faciliteret kriminalitet, men her fokuserer 

vi på det indhold, der lægges op eller ytres, fx 

billeder af seksuelle overgreb mod børn.

6.2.1  AKTUELT BILLEDE

Ser vi samlet på it-relateret kriminalitet, så er det en 

kriminalitetsform i fortsat vækst både internationalt 

(Europol 2016a: 7) og herhjemme: En stor del af den 

kriminalitet, der bliver anmeldt i Danmark, indeholder 

forbindelser til it i større eller mindre grad. Dette frem-

går også af fx afsnit 3.5 om seksualforbrydelser og 
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afsnit 3.7 om økonomisk kriminalitet. Hertil kommer 

de tilfælde, hvor der er tale om it-afhængig kriminali-

tet med direkte angreb på it-systemer.

It-relateret krimi- 

nalitet har store 

mørketal

Politiet vurderer, at anmeldelsestallene vedrørende 

forskellige former for it-relateret kriminalitet ikke 

giver det fulde billede af omfanget af it-relateret 

kriminalitet i Danmark, da der er såvel privatpersoner 

som virksomheder, der ikke ønsker at anmelde den 

kriminalitet, de oplever, eller som ikke har anmeldt 

kriminaliteten (eller forsøget herpå), fordi de ikke har 

anset forholdet for at være kriminelt eller alvorligt nok 

(fx ved modtagelsen af en smishing-sms). Vurderin-

gen bygger blandt andet på dialog med offentlige og 

private samarbejdspartnere, på rapporter fra Europol 

(fx Europol 2016a) og fra it-sikkerhedsbranchen 

samt på undersøgelser vedrørende anvendelse af it 

og it-sikkerhed (PwC 2016: 4, 7; Danmarks Statistik 

2017c: 23).

For at få et billede af omfanget og udviklingen af 

it-relateret kriminalitet ser vi nærmere på udviklingen 

inden for de tre ovenstående kategorier.

It-afhængig  kriminalitet  –  aktuelle  tendenser

Inden for it-afhængig kriminalitet udgør hacking 

den væsentligste andel af antallet af anmeldelser. 

Hacking er defineret ved, at en person uberettiget 

skaffer sig adgang til it-systemer eller uberettiget 

videregiver koder eller et andet adgangsmiddel til et 

informationssystem. Figur 59 viser antallet af anmel-

delser vedrørende hacking i perioden 2009-2016.

Det fremgår af Figur 59, at der har været en signifi-

kant stigning i antallet af anmeldelser om uberettiget 

adgang og videregivelse af koder til it-systemer i 

undersøgelsesperioden. Antallet af anmeldelser i 

2014 og 2016 var signifikant højere end periodens 

gennemsnitlige antal anmeldelser. Vi kender ikke de 

specifikke årsager til, at disse to år skiller sig så mar-

kant ud. Men vi kan se, at 50 af anmeldelserne i 2014 

vedrører én unik sigtet person, og at 44 af anmeldel-

serne i 2016 vedrører en anden unik sigtet person.

Hacking indgår i nogle tilfælde som middel til efterføl-

gende at kunne begå anden kriminalitet som fx hæleri 

og bedrageri. Det kan eksempelvis være misbrug af 

kreditkortdata, der er købt online fra en sælger, som 

har erhvervet dem ved at hacke en virksomheds 

kundedatabase. Andre tilfælde kunne være hacking 

med efterfølgende overtagelse af en virksomheds 

e-mailkonto, som de kriminelle kan bruge til at tage 

kontakt til virksomhedens samarbejdspartnere og 

omdirigere betaling for varer og tjenesteydelser til 

gerningspersonernes egen eller et muldyrs97 konto.

Der findes en række forskellige typer af hændelser, 

som vi kategoriserer som hacking, og som vi kort 

zoomer ind på her.

DDoS

Distributed Denial of Service (DDoS) er en hændelse, 

hvor et it-system bliver udsat for et forsætligt massivt 

og systematisk antal forespørgsler, så hjemmesiden 

overbelastes og ikke kan tilgås af andre.

FIGUR  59 Anmeldelser om angreb mod it-systemer i form af hacking i perioden fra 
2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017.

97. Et muldyr – eller money mule på engelsk – er en person, som lader sig hyre til (bevidst eller ubevidst) at hvidvaske penge for kriminelle for  
derved at sløre pengestrømmen og muligheden for identifikation af bagmanden (Europol 2016: 43). 
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Et DDoS-angreb kan ske både ved anvendelse af 

såkaldte botnets og ved koordinerede angreb, hvor 

et stort antal brugere tilgår en hjemmeside samtidig 

med det formål at overbelaste den. DDoS-angreb 

med anvendelse af botnets kan købes online for 

relativt få midler (Dell SecureWorks 2016: 6). Et 

DDoS-angreb berører ikke kun den enhed, som 

det er rettet imod, men kan også overbelaste den 

teleinfrastruktur, som overfører angrebene (Center for 

Cybersikkerhed 2017a: 9). Det er politiets opfattelse, 

at motiverne til DDoS-angreb er meget forskellige. 

Der kan fx være tale om chikane, et politisk motiveret 

angreb eller et angreb med henblik på efterfølgende 

berigelse, fx ved afpresning.

Generelt er udviklingstendensen, at DDoS-angreb 

bliver kraftigere og mere alvorlige, samtidig med at de 

i stigende grad udnytter de mange internetforbundne 

ting til at forstørre angrebenes styrke (Akamai 2017: 

5-6; Center for Cybersikkerhed 2017a: 9).

Politiet opgør ikke anmeldelser vedrørende DDoS-an-

greb systematisk, men en søgning i politiets sagssty-

ringssytem på ordet DDoS på tværs af alle anmeldel-

ser for overtrædelse af straffeloven indikerer, at der 

anmeldes få DDoS-angreb i Danmark. I perioden fra 

2009 til 2014 blev der i alt registreret 23 anmeldelser 

om DDoS-angreb, mens der i 2015 og 2016 blev 

registreret henholdsvis 18 og 27 anmeldelser om 

DDoS-angreb. Det er værd at bemærke, at en søgning 

af denne art rummer den usikkerhed, at der kan være 

anmeldelser, hvor betegnelsen DDoS ikke er anvendt 

i sagens resuméfelt, og som derfor ikke kommer med 

i søgeresultatet.

Politiet formoder, at der er mørketal på området, fordi 

mange virksomheder efter politiets opfattelse ikke 

politianmelder et DDoS-angreb.

Cyberspionage og cyberterror

Forsvarets Efterretningstjeneste vurderer, at truslen 

fra spionage mod private eller offentlige institutioner 

er meget høj (Center for Cybersikkerhed 2017a: 3-4). 

Der har gennem de seneste år været en stigning i 

angreb fra andre stater og kontinuerlige forsøg på 

at kompromittere danske myndigheder og virksom-

heder. Spionagen kan ske med både strategiske, 

politiske og kommercielle formål eksempelvis for 

at få indsigt i den politiske forberedelse forud for 

vigtige forhandlinger eller for at kunne kopiere en 

virksomheds produkter og intellektuelle ejendom for 

at opnå en konkurrencemæssig fordel (Center for 

Cybersikkerhed 2017a: 3-5). Truslen er særlig høj 

for myndigheder inden for det udenrigs- og sikker-

hedspolitiske område, for private virksomheder inden 

for forskningstunge og højteknologiske industrier og 

for virksomheder med aktivitet i særlige geografiske 

områder (Center for Cybersikkerhed 2017a: 5).

For så vidt angår cyberterror vurderer Forsvarets 

Efterretningstjeneste, at truslen mod Danmark er lav. 

Forsvarets Efterretningstjeneste definerer cyberterror 

som terrorhandlinger via internettet med det formål at 

forårsage død eller voldsom ødelæggelse. Terrorgrup-

pers øvrige brug af internettet til ondsindede formål 

betragter Forsvarets Efterretningstjeneste derfor 

ikke som cyberterror (Center for Cybersikkerhed 

2017a: 11).

PET’s Center for Terroranalyse (CTA) vurderer, at 

militante islamistiske grupper ikke på nuværende 

tidspunkt har kapacitet til at gennemføre målrettede 

og ødelæggende cyberangreb på it- og teleinfrastruk-

tur, som kan have samfundsmæssige konsekvenser 

for Danmark, men at de søger at tilegne sig en sådan 

kapacitet, og at de fortsat gennem simpel cyberchi-

kane og hacking vil forsøge at give en overdreven 

opfattelse af deres kapacitet (Politiets Efterretnings-

tjeneste 2017: 7-8).

CTA vurderer videre, at militante islamistiske og 

politisk ekstremistiske grupper kan øge kapaciteten 

til at begå alvorligt skadevoldende cyberterror, hvis 

der kan skaffes særlig viden og adgang gennem re-

kruttering, fx af en såkaldt insider. Endvidere vurderer 

Forsvarets Efterretningstjeneste, at truslen vil stige, 

hvis det lykkes terrorgrupper at tiltrække medlemmer 

med tilstrækkelige tekniske færdigheder, eller hvis 

etablerede hackere bliver radikaliseret. Trusselsbille-

det kan også forandre sig, hvis terrorister køber sig til 

services via darknet. Hvis det lykkes for terrorgrupper 

at tilegne sig de fornødne tekniske færdigheder, peger 

Forsvarets Efterretningstjeneste på, at terrorister 

fx vil kunne bruge cyberkapaciteter i forbindelse 

med et konventionelt terrorangreb for at forstærke 

effekten eller få assistance fra statsaktører, der har 

en interesse i at udføre destruktive cyberangreb uden 

selv at stå som afsender (Center for Cybersikkerhed 

2017a: 12).

Hvis cyberterror rammer sundhedsvæsenet, 

redningsberedskabet, politiet eller de systemer, som 

bruges til blandt andet trafikstyring og energiforsy-

ning, kan angrebet true kritiske samfundsfunktioner 

og i sidste ende forårsage skader på mennesker.

Truslen om cyber- 

spionage mod private 

og offentlige instituti-

oner er meget høj

It-faciliteret  kriminalitet  og  it-facilitering  af 
kriminelt  indhold  –  aktuelle  tendenser

For at få et billede af omfanget og udviklingen af 

it-faciliteret kriminalitet og it-facilitering af kriminelt 

indhold, har vi udarbejdet en analyse på baggrund 

af it-relaterede søgeord i politiets sagsstyrings-

system. Analysen viser generelt et stigende antal 

anmeldelser. Antallet af anmeldelser for 2016 kan 

endvidere være endnu højere, da analysen omfatter 

de anmeldelser, som er registreret per 1. januar 2017, 

og dermed ikke eventuelle efterregistreringer.
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TABEL  29 Antal anmeldelser af berigelseskriminalitet, trusler og seksualforbrydelser, der 
indeholder it-relaterede ord i perioden fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Berigelseskriminalitet 649 915 1.468 1.534 2.208 3.352 5.604 7.658

Trusler 65 105 85 94 105 169 229 320

Seksualforbrydelser 25 38 48 56 84 147 189 201

Kilde: POLSAS datasæt, låst 1. januar 2017. Anmeldelserne er fremsøgt ved at søge på specifikke ord i sagens resumé, som indikerer, at der er 
anvendt it. Listen over de anvendte søgeord fremgår af metoderapporten.

Tabel 29 viser udviklingen i antallet af sager, hvor 

søgeord, der indikerer it-anvendelse i forbindelse 

med kriminaliteten, er anført i sagens resumé.Antallet af anmel-

deler om it-relateret 

kriminalitet er steget 

signifikant siden 

2009

Kategorien berigelseskriminalitet refererer til anmel-

delser vedrørende forskellige former for økonomisk 

kriminalitet. Der er i sagsresuméet søgt efter navne 

på online-platforme, som i høj grad er rettet mod han-

del mellem private, misbrug af dankortoplysninger på 

internettet og online afpresning.

Kategorien trusler omfatter trusler fremsat på inter-

nettet mod personer i offentlig tjeneste, privatperso-

ner og virksomheder. I disse anmeldelser er der også 

tale om it-faciliteret kriminalitet.

Kategorien seksualforbrydelser vedrører anmeldel-

ser, der er omfattet af straffelovens kapitel 24 om 

seksualforbrydelser, og hvor politiet formoder, at it 

har været anvendt. I forhold til Europols definition af 

it-relateret kriminalitet er der altså her tale om både 

it-faciliteret kriminalitet og it-facilitering af filer med et 

kriminelt indhold.

For alle tre kategorier er der tale om en signifikant 

og eksponentiel stigning fra 2013 og frem (Tabel 

29). hvor stigningen er fordoblet hver 18. måned.98 

Så selvom den teknologiske udvikling fører øgede 

muligheder med sig i relation til sikkerhed, og selvom 

vi kan øge vores bevidsthed om, hvordan vi bedst 

beskytter os, så er vi mere og mere forbundne, 

afhængige og sårbare, når vi som samfund i stigende 

grad bruger it.

Stigningen i den it-relaterede berigelseskriminalitet, 

som fremgår af Tabel 29, afspejler den stigning i an-

tallet af anmeldelser om bedrageri og databedrageri, 

som vi også behandler i afsnit 3.7. For så vidt angår 

anmeldelserne for it-relateret berigelseskriminalitet, 

så er der tilfælde, hvor der til én enkelt sigtet knytter 

sig flere tusinde anmeldelser, fordi vedkommende har 

misbrugt samme antal kundekort, spilkonti mv. flere 

gange. Som beskrevet indledningsvis er det netop 

kendetegnende ved it-relateret kriminalitet, at ger-

ningspersoner på grund af brugen af it har mulighed 

for at øge volumen af deres kriminalitet.

I perioden fra 2009 til 2016 er der sket en række 

ændringer i registreringspraksis på området, hvor 

politiet i højere grad end tidligere dokumenterer, at it 

har været anvendt. Men ændringen i denne praksis 

forklarer ikke i sig selv den eksplosive udvikling i 

antallet af anmeldelser. Antallet af it-brugere, den 

teknologiske udvikling generelt, strategier om øget 

digitalisering i det offentlige og de stadig flere sociale 

og økonomiske processer, der foregår via digitale 

platforme, er også en væsentlig del af forklaringen.

Mens bedrageri på handelsplatforme og misbrug 

af dankortoplysninger er det, vi kan kalde velkendte 

kriminalitetsformer, så er særligt BEC-bedrageri og 

afpresning via it nyere fænomener, og for dem begge 

gælder, at de også er i kraftig vækst, hvorfor vi ser 

nærmere på dem her:

Business Email Compromise-bedrageri 

(BEC-bedrageri)

Som beskrevet i afsnit 3.7 om økonomisk kriminalitet 

har der i 2016 været en signifikant stigning i antallet 

af anmeldelser om bedrageri i form af BEC-bedrageri, 

hvor kriminelle får en ansat i en virksomhed til at 

overføre penge eller oplysninger til den kriminelles 

eller andres konto. Bedrageriet sker typisk ved brug 

af social engineering. Social engineering udføres med 

henblik på at manipulere ofrene til at udføre bestemte 

handlinger (DOGANA 2016: 11), jævnfør i øvrigt 

nedenfor vedrørende social engineering 2.0.

Alene i løbet af det seneste halvandet år har der i 

politianmeldte sager om BEC-bedrageri i Danmark 

98. Inden for it-verdenen vil en udvikling af den karakter blive defineret som en udvikling, der følger Moores lov (Moore 1965). Ifølge Moores lov kan  
man forvente en fordobling af den teknologiske ydeevne hver 18.-24. måned. Moores lov er også blevet koblet til udviklingen inden for it-relateret  
kriminalitet (Goodman 2015: 37-40). 
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samlet set været tale om tab for over 180 millioner 

kroner. Også i andre europæiske lande har der været 

en stigning i antallet af sager om BEC-bedrageri 

og anvendelse af social engineering-teknikker til at 

omgå tekniske og manuelle sikkerhedsforanstaltnin-

ger (Europol 2016a: 33).

Ligesom på andre områder er det formodentlig kun 

en begrænset andel af denne type sager, der kommer 

til politiets kendskab, fordi mange virksomheder er 

bekymrede for risikoen for at skade deres omdømme 

ved at anmelde forholdet og dermed risikere offentlig-

hed omkring det (Europol 2016a: 33).

Politiet vurderer, at denne form for kriminalitet typisk 

er organiseret kriminalitet, hvor gerningspersoner i 

andre lande har dannet virksomhedslignende struk-

turer, som specialiserer sig i netop denne kriminali-

tetsform rettet mod udvalgte geografiske områder og 

sprogområder.

I det følgende afsnit om særlige udfordringer og 

drivere vil social engineering som modus blive belyst 

yderligere, da det generelt er med til at forstærke 

risikoen for at blive offer for it-relateret kriminalitet.

Afpresning ved brug af it

Der er i undersøgelsesperioden et stigende antal 

anmeldelser om afpresning ved brug af it. Ud af de 

anmeldelser om it-relateret berigelseskriminalitet, 

som fremgår af tabellen ovenfor, vedrørte tre anmel-

delser i 2009 afpresning. Det tal var i 2016 steget 

signifikant til 96 anmeldelser.

Afpresning ved brug af it omfatter navnlig anmel-

delser af ransomware, DDoS og sextortion99. Politiet 

vurderer, at der for alle tre former for afpresning 

formentlig er store mørketal. Nogle virksomheder 

ønsker eksempelvis ikke en offentlig retssag, som 

kan blotlægge en sikkerhedsbrist og kompromittering 

af data, ligesom enkeltpersoner kan føle skam eller 

skyld og derfor ikke anmelder forholdet til politiet.

Ransomware er skadelige programmer (malware), 

der blokerer offerets adgang til egne data ved at 

kryptere disse. Det skadelige program bliver typisk 

fremsendt som en vedhæftet fil til en e-mail, hvorefter 

offerets data krypteres, når filen åbnes. Ransomware-

angreb rammer både private, virksomheder og 

offentlige myndigheder.

Det er vanskeligt at finde offerundersøgelser 

vedrørende ransomware, der giver et bredt billede 

af kriminalitetens udbredelse i Danmark. I relation til 

private borgere viser en rapport fra Digitaliserings-

styrelsen og DKCERT, at syv procent af de adspurgte 

borgere havde været udsat for ransomware i 2015 

mod otte procent i 2014 (DKCERT/Digitaliseringssty-

relsen/DEIC 2016:14). På den baggrund ser det altså 

ikke ud til, at danske borgere i stigende grad er udsat 

for ransomware.

Som nævnt ovenfor rapporterer PwC om en stigning 

i ransomware rettet mod danske virksomheder fra 

2015 til 2016. Europol peger på, at det på tværs 

af EU er et voksende problem, hvor kriminelle til 

stadighed udvikler varianter af den malware, der låser 

offerets data (Europol 2016: 17). Gerningspersonerne 

opkræver typisk betaling i virtuel valuta som fx bit-

coins (Europol 2016a: 17), idet anvendelsen af virtuel 

valuta i mange tilfælde kan vanskeliggøre politiets 

efterforskningsmuligheder.

Afpresning med 

ransomware er et 

stigende problem og 

rammer både private, 

virksomheder og 

offentlige institutioner

I maj måned 2017 fandt et verdensomspændende 

ransomwareangreb sted, hvor mere end 200.000 

brugere i mere end 150 lande blev ramt af en form for 

ransomware. Angrebet vurderes af Europol til at være 

det største angreb hidtil, og angrebet ramte både 

privatpersoner, virksomheder og offentlige myndighe-

der i hele verden (Europol 2017b).

Afpresning kan også ske ved såkaldt sextortion, hvor 

offeret via fx datingsider eller sociale fora sender 

fx billeder eller film af sig selv i afklædt tilstand og 

dernæst bliver afpresset til at betale gerningsperso-

nen et pengebeløb for at undgå, at gerningspersonen 

distribuerer materialet til vedkommendes venner og 

bekendte eller offentligt. Afpresningen kan også ske 

ved at forlange flere billeder eller film af offeret som 

betaling for ikke at videresende materialet.

For både bedrageri, afpresning og trusler via it gæl-

der, at gerningspersonerne som udgangspunkt har 

fysisk afstand til ofrene. Selv der, hvor de har direkte 

kommunikation via mail eller sociale medier, kan ger-

ningspersonerne gemme sig på afstand og bag falske 

eller anonyme profiler. Det betyder formentlig, at også 

andre typer personer er villige til at begå netop denne 

form for kriminalitet, end det ville være tilfældet, hvis 

de skulle stå ansigt til ansigt med den person, de 

skulle bedrage eller fremsætte deres trusler over for.

Det samme gælder sandsynligvis inden for it-faci-

litering af kriminelt indhold. Som beskrevet i afsnit 

3.5 om seksualforbrydelser anvender personer 

med interesse i at dele, distribuere eller producere 

billedmateriale af seksuelle overgreb mod børn også 

it-redskaber som kryptering og anonymisering på 

sociale medier mv.

I nogle lukkede netværk, hvis formål er at facilitere 

deling af billeder indeholdende seksuelle krænkelser 

99. Sextortion er et begreb, der anvendes om situationer, hvor offeret via fx datingsider eller sociale fora sender fx billeder eller film af sig selv i af-
klædt tilstand og dernæst bliver afpresset af gerningspersonen til at betale et pengebeløb for at undgå, at gerningspersonen distribuerer materialet  
til vedkommendes venner og bekendte eller offentligt. 
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af børn, er det en adgangsbetingelse, at ansøgeren 

for at tilgå netværket producerer og udbyder nyt bil-

ledmateriale. Det er selvsagt med til at generere yder-

ligere overgreb (Europol 2014). Organiseringsgraden 

på dette område varierer fra enkeltpersoner, der søger 

billedmateriale til eget forbrug, til højt organiserede 

grupper, hvor økonomisk vinding også er et element i 

produktions- og distributionskæden.

6.2.2  SÆRLIGE UDFORDRINGER OG DRIVERE 
MED BETYDNING FOR IT-RELATERET 
KRIMINALITET

For at en kriminel handling kan finde sted, skal der 

ifølge tankegangen i situationel kriminalitetsfore-

byggelse være tre elementer til stede: en motiveret 

gerningsperson, et passende offer (for gerningsper-

sonens kriminalitet) og fravær af vogtere, der kan 

beskytte offeret (Augustina 2015: 39). Politiets tilste-

deværelse kan udgøre en sådan vogter, men også en 

dørmand, et stærkt password eller en befærdet gade 

kan udgøre en vogter, der kan hindre kriminalitet.

Det er politiets opfattelse, at alle tre elementer i rela-

tion til it-relateret kriminalitet er særdeles centrale for, 

at en kriminel handling kan finde sted. Internettet som 

sted har en dereguleret struktur, hvor færre vogtere 

er til stede, og det kan påvirke potentielle gernings-

personers motivation til at begå kriminalitet, ligesom 

det kan gøre potentielle ofres adfærd på internettet 

langt mere central for risikoen for at blive udsat for en 

kriminel handling (Augustina 2015: 39-41).

Internettet skaber 

forudsætninger for 

kriminelle handlinger, 

som sjældent findes i 

den fysiske verden Internettets muligheder for, at kriminalitet kan finde 

sted hurtigt og i stort omfang (og umiddelbart ano-

nymt), skaber forudsætninger for kriminelle hand-

linger, som sjældent eksisterer i den fysiske verden. 

Det kan således forekomme risikofrit at skrive på sin 

profil på sociale medier, at man er ansat i en given 

virksomhed, men det kan give mulige gerningsper-

soner mulighed for at udøve social engineering med 

henblik på at begå efterfølgende kriminalitet mod 

vedkommendes arbejdsplads.

It-relateret kriminalitet omfatter som nævnt indled-

ningsvist et bredt spektrum af kriminalitetstyper 

fra cyberterror over freds- og æreskrænkelser, fx 

uberettiget adgang til it-systemer, til bedrageri ved 

brug af it og udbredelse af ulovlige billeder eller varer 

i forbindelse med henholdsvis seksuelt misbrug af 

børn online og salg af narkotika. Da kriminaliteten er 

forskellig, vil ofre og gerningspersoner også variere 

afhængigt af kriminalitetstypen.

For yderligere beskrivelser af ofre og gerningsperso-

ner på nogle af disse områder henviser vi derfor til de 

relevante afsnit, navnlig til afsnittene om seksual-

forbrydelser og økonomisk kriminalitet. Nedenfor 

beskriver vi imidlertid nogle udvalgte, mere generelle 

observationer vedrørende ofre og gerningspersoner i 

forbindelse med it-relateret kriminalitet.

Ofre

Privatpersoner, der bliver ofre for ransomware, 

hacking, angreb mod mobile enheder, phishing og 

identitetstyveri, tilhører ikke bestemte persongrupper. 

I takt med at de kriminelles metoder bliver mere og 

mere raffinerede, og efterhånden som it-relateret 

kriminalitet bliver muligt for flere potentielle gernings-

mænd, fx på grund af fænomener som kriminalitet 

som en service (se afsnit 6.3), er det ikke nødven-

digvis den uerfarne it-bruger, der bliver offer. Dog er 

der en tendens til, at den ældre del af befolkningen, 

som ikke nødvendigvis er vokset op sideløbende med 

den teknologiske udvikling, i højere grad er udsat for 

forskellige former for it-relateret kriminalitet, herunder 

i situationer, hvor de bliver narret til at videregive 

oplysninger (Forbrugerrådet Tænk 2016: 41).

Derudover kan udlændinge være mere sårbare over 

for blandt andet phishing- og smishing-angreb, da 

det kan være svært at gennemskue de sprogfejl, som 

typisk afslører en phishing-mail, hvis man ikke skriver 

og taler flydende dansk.

For så vidt angår virksomheder, der kan blive ofre 

for bedrageri via it-angreb, vurderer politiet, at små 

og mellemstore virksomheder er en særligt sårbar 

gruppe, fordi de ofte ikke har samme kapacitet til at 

opruste it-sikkerhedsmæssigt, som store virksom-

heder har. Godt hver fjerde virksomhed udtrykte i 

en undersøgelse foretaget af Danmarks Statistik, 

at de havde øget deres investeringer i it-sikkerhed 

(Danmarks Statistik 2017c: 23). Undersøgelsen viser 

også, at større virksomheder var mest tilbøjelige til at 

investere i it-sikkerhed. Blandt de mindste virksom-

heder angav cirka hver femte virksomhed, at de 

havde investeret i it-sikkerhed. På samme vis havde 

forholdsmæssigt flere af de større virksomheder end 

de mindre rekrutteret it-specialister i 2016.

Truslen fra it-relateret kriminalitet, der rammer 

offentlige institutioner, drejer sig først og fremmest 

om cyberspionage, herunder såkaldte hack og 

læk-operationer, som af Forsvarets Efterretningstje-

neste som nævnt bliver vurderet til at være meget høj 

(Center for Cybersikkerhed 2017a: 3-6). Offentlige 

institutioner har også det seneste år været genstand 

for BEC-bedrageri.

Gerningspersoner

Som nævnt er der mange forskellige motiver til at 

begå kriminalitet mod eller ved hjælp af it. It er i 

denne sammenhæng blot et sted på linje med fx en 

offentlig plads, hvor der kan være mange forskellige 

motiver til at begå kriminalitet som hærværk, tyveri 

mv. Ligesom vi heller ikke kan tegne en profil af et 

typisk offer for it-relateret kriminalitet, er det derfor 
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heller ikke muligt at tegne en generel profil af en 

typisk gerningsperson. Når vi alligevel ser nærmere 

på gerningspersonerne for it-relateret kriminalitet, er 

det for at undersøge, om informationsteknologien og 

de færdigheder, det kræver at anvende den, tiltrækker 

en særlig gruppe af gerningspersoner.

Tendenserne beskrevet i dette afsnit bygger på 

sigtelser. Data er derfor kun repræsentative for den 

del af den it-relaterede kriminalitet, hvor politiet har 

rejst sigtelse, hvilket kan betyde, at vi kun ser på 

gerningspersoner med bestemte karakteristika. For at 

beskrive de sigtede for it-relateret kriminalitet har vi 

anvendt samme metode og søgeord, som vi anvendte 

til at opgøre antallet af anmeldelser for it-relateret 

berigelse, it-relaterede seksualforbrydelser og it-rela-

terede trusler (Tabel 29).

352 unikke personer og 2 virksomheder blev sigtet 

for hacking i perioden fra 2009 til 2016. Af de sigtede 

personer er 16 % kvinder, mens 84 % er mænd. 92 % 

af de sigtede havde dansk nationalitet, mens de 

resterende 8 % fordeler sig på 12 forskellige natio-

naliteter. 43 % af de sigtede var mellem 16 og 25 år 

på gerningstidspunktet. Gennemsnitsalderen for de 

sigtede (alder ved gerningstidspunktet) er steget fra 

24 år i 2009 til 29 år 2016.

15.850 unikke personer blev sigtet for it-relateret 

berigelseskriminalitet i perioden fra 2009 til 2016. Af 

de sigtede personer er 23 % kvinder og 77 % mænd. 

Halvdelen af de sigtede var mellem 16 og 25 år på 

gerningstidspunktet. Gennemsnitsalderen for de 

sigtede (alder ved gerningstidspunktet) er steget fra 

25 år i 2009 til 27 år i 2016.

594 unikke personer blev sigtet for it-relaterede 

seksualforbrydelser i perioden fra 2009 til 2016. 

Af de sigtede personer er 5 % kvinder og 95 % 

mænd. 32 % af de sigtede var mellem 16 og 25 år, 

mens henholdsvis 23 % og 21 % af de sigtede var 

henholdsvis mellem 26 og 35 år og mellem 36 og 

45 år. Gennemsnitsalderen for de sigtede (alder ved 

gerningstidspunktet) er faldet fra 34 år i 2009 til 31 

år i 2016.

856 unikke personer blev sigtet for it-relaterede 

trusler i perioden fra 2009 til 2016. Af de sigtede 

personer er 12 % kvinder og 88 % mænd. Cirka en 

tredjedel af de sigtede var mellem 16 og 25 år på 

gerningstidspunktet. Gennemsnitsalderen for de 

sigtede (alder ved gerningstidspunktet) er steget fra 

27 år i 2009 til 33 år i 2016.

Fælles for kategorierne er, at langt de fleste sigtede er 

unge mænd med en gennemsnitsalder på cirka 30 år. 

Dermed adskiller sigtede for it-relateret kriminalitet 

sig ikke væsentligt fra sigtede for analog kriminalitet. 

En antagelse kunne have været, at gerningspersoner 

i forbindelse med it-relateret kriminalitet ville være 

yngre, fordi de er mere bekendte og fortrolige med at 

anvende teknologien, men det er ikke noget, vi kan se 

i politiets materiale om de sigtede. Vi kan heller ikke 

af de tilgængelige oplysninger se, om de, der sigtes 

for en given type it-relateret kriminalitet, bruger deres 

færdigheder på andre kriminalitetsområder, så det er 

et spørgsmål, som forudsætter yderligere analyse.

Flere  aktiviteter  på  stadig  flere  mobile  enheder 
øger sårbarheden

I takt med at mobile enheder, såsom mobiltelefoner 

og tablets, bliver anvendt til flere og flere hverdags-

funktioner og i stigende grad bliver anvendt på sam-

me måde som en pc, er antallet af angreb målrettet 

mobile enheder øget (Europol 2016a: 20). Det kan 

fx være i form af phishing-angreb ved anvendelse af 

sms, også kaldet smishing, hvor kriminelle fisker efter 

oplysninger til brug for fx bedrageri.

Antallet af it-angreb, 

der er målrettet mo-

bile enheder, er øget

I sager om bedrageri ved brug af phishing og smis-

hing får en gerningsperson ejeren af en mobil enhed 

til at klikke på et link og derefter uploade bankop-

lysninger, et billede af vedkommendes NemID eller 

lignende, idet gerningsmanden udgiver sig for at være 

fx forurettedes bank.

Mobile enheder kan også rammes af de typer mal-

ware, som traditionelt har været rettet mod pc’ere, 

jævnfør umiddelbart ovenfor. Det vil eksempelvis sige 

ransomware, som låser enhedens anvendelsesmu-

ligheder, og hvor de kriminelle efterfølgende afkræver 

løsesum for at låse enheden op. På samme måde 

kan de kriminelle bruge såkaldte Remote Access To-

ols, som er malware, der installerer sig på telefonen 

og giver angriberen mulighed for fjernstyring og for at 

”suge” eksempelvis bankoplysninger (Europol 2016a: 

20; McAfee 2016: 10-11).

Social  engineering  2.0

Gerningspersoner i forbindelse med visse former for 

it-relateret kriminalitet er i stigende grad begyndt at 

anvende redskaber, der baserer sig på psykologiske, 

antropologiske og sociologiske antagelser, som kan 

anvendes til at kortlægge og profilere blandt andet 

virksomheders medarbejdere. Den viden bruger 

gerningspersonerne til at udføre både simple og mere 

avancerede angreb på virksomheder.

Fænomenet kaldes social engineering 2.0, fordi det i 

høj grad baserer sig på at bryde de menneskelige for-

hindringer, der måtte være for et it-angreb, frem for de 

tekniske forhindringer. Social engineering er en typisk 

modus i sager om BEC-bedrageri, hvor gerningsper-

sonerne i stigende grad fokuserer på at øge kvaliteten 

og autenticiteten ved angrebene (Europol 2016a: 7).

Ofte består angrebet af flere faser, hvor de kriminelle 

i den indledende fase indsamler oplysninger om de 

potentielle mål for angrebet, såsom virksomheden og 

dens potentielle kernemedarbejdere (Europol 2016a: 
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32). Det sker ofte ved brug af søgninger efter data, 

som allerede er tilgængelige på internettet, og som 

gerningspersonerne bruger i forberedelsen af den 

kriminelle handling (DOGANA 2016: 23-24).

Personlige data er 

en værdifuld vare for 

it-kriminelle

Når medarbejdere eksempelvis offentliggør oplysnin-

ger om deres funktion i en virksomhed, udgør de ube-

vidst en insidertrussel for virksomheden (DOGANA 

2016: 46). Derudover er personhenførbare data en 

værdifuld vare for it-kriminelle, og disse data handles 

derfor også på såkaldte kryptomarkeder for senere 

at blive brugt til blandt andet falske identiteter og til 

at begå bedrageri (DOGANA 2016: 40). Der bliver 

altså brugt både allerede offentligt tilgængelige data 

og data stjålet i eksempelvis tidligere gennemførte 

hackerangreb.

I næste fase indleder de kriminelle et angreb, hvor 

gerningspersonerne bruger resultaterne af deres 

social engineering, De kriminelle bruger en række 

teknikker i de beskeder, typisk e-mails, der bliver 

sendt i forbindelse med angrebet. Ofte indeholder 

beskeden en anmodning om at foretage en hand-

ling af hastende karakter. E-mailen sendes ofte på 

tidspunkter, hvor det kan være svært at få verificeret 

beskeden i tide, fx tæt på lukketid, ligesom beskeden 

ofte sendes i forbindelse med virksomhedsopkøb 

eller andre begivenheder, der kan skabe usikkerhed 

internt i firmaet. Anmodningen fremstår som sendt 

af en ansat i firmaet (Europol 2016a: 23). Formålet 

er at få beskeden til at fremstå autentisk og dermed 

også få den pågældende ansatte til at gennemføre de 

handlinger, der er en forudsætning for bedrageriet.

Brugen af social engineering indebærer ofte også, at 

en udvidet personkreds ved deres handlinger med-

virker til et angreb. Således er it-relateret kriminalitet, 

hvor social engineering indgår, i en række tilfælde 

et resultat af koordinerede indsatser, hvor mange 

forskellige funktioner opnår profit ved kriminaliteten 

(DOGANA 2016: 42).

Virtuelle  valutaer

It-relateret kriminalitet foregår i stigende grad ved 

brug af anonymiseringsmuligheder som eksempelvis 

virtuelle valutaer.100 I sager om fx ransomware, der er 

kommet til politiets kendskab, opkræver de kriminelle 

i vidt omfang betaling med bitcoins.

Virtuelle valutaer gør det muligt for kriminelle at 

handle mere uafhængigt, fordi de ikke længere 

har brug for en større organisation til at modtage 

og hvidvaske deres udbytte. Hvis udbytte i form af 

virtuelle valutaer skal sløres, kan det fx købes som 

en ydelse online i form af såkaldte tumblere. Bitcoin 

er den mest anvendte virtuelle valuta i relation til 

it-relateret kriminalitet. Der er dog visse muligheder 

for at spore bitcoin-transaktioner, og der er af samme 

årsag nu forsøg på at udvikle nye valutaer, der i endnu 

højere grad kan anvendes til uigennemskuelige og 

anonymiserede transaktioner (Europol 2016a: 42, 

44). Som nævnt i afsnit 3.7 om økonomisk krimina-

litet betegner Europol hvidvask som en motor, der 

faciliterer organiseret kriminalitet. Hvidvaskaktivi-

teterne er centrale for, at de kriminelle kan anvende 

den profit, de opnår fra deres kriminelle aktiviteter 

(Europol 2017a: 17-18).

Kryptering,  anonymisering  og  darknet

Ud over anvendelse af virtuelle valutaer til at sløre sin 

identitet, er kryptering og anonymisering ved brug af 

eksempelvis darknet-browsere som Tor101 fortsat en 

stigende del af kriminalitetsbilledet online. Krimi-

nelles udveksling af metoder og kriminelt indhold 

i fx sager om deling af billeder af seksuelt misbrug 

af børn, køb og salg af narko, doping og våben mv. 

bliver sløret ved brug af kryptering og anonymise-

ringstjenester. Darknet-strukturen sender oplysninger 

via tilfældige servere og gør det dermed særdeles 

vanskeligt at identificere brugerne.

Der sker i stigende grad en udveksling af kompeten-

cer, som kan bruges til kriminelle formål, blandt de 

kriminelle på området (Wall & Williams 2014: 2). 

Europol vurderer, at op imod 30 % af skjulte platforme 

på Tor kan relateres til kriminalitet, navnlig handel 

med narko og doping og – i mindre grad – våben, me-

dicin og kompromitterede data (Europol 2016a: 47).

Tingenes internet  (IoT102)

Et stigende antal funktioner, som ikke tidligere havde 

forbindelse til internettet, bliver i disse år forbundet 

via internettet. Fænomenet kaldes tingenes internet 

og findes i fx legetøj og husholdningsapparater, men 

også i større offentlige og halvoffentlige produkter 

som fx parkeringsapps. Formålet med at forbinde 

almindelige elektriske apparater til internettet er at 

indsamle data med henblik på at øge produkternes 

funktionalitet og tilgængelighed.

På baggrund af studier af sårbarheder (fx Costin 

mfl. 2015) og Europols rapporter (Europol 2016a; 

Europol 2017a), vurderer politiet, at der fremover vil 

være grundlag for en stigning i den kriminalitet, der er 

relateret til tingenes internet. Foruden den åbenlyse 

stigning i risikoen, der følger af, at flere produkter 

har IoT-teknologi, er it-sikkerheden i en række nye 

100. Virtuelle valutaer er enheder til betaling, der ikke er udstedt af en centralbank og ikke er lydende i en national valuta med status som lovligt  
betalingsmiddel. Virtuelle valutaer er desuden karakteriseret ved, at de typisk kun foreligger i elektronisk form (Nationalbanken 2014b:3). 
101. Ved anvendelse af Tor krypteres kommunikationen og sendes via tre tilfældige servere, således at ingen kender både afsender og modtager. 
102. Internet of Things. 
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IoT-produkter mindre stærk, hvilket gør dem mere 

sårbare over for angreb. Samtidig forudsætter en til-

strækkelig it-sikkerhed i IoT-produkter, at forbrugeren 

løbende opdaterer den indbyggede software til nyere 

og mere sikre versioner. Apparaterne kan desuden 

misbruges til blandt andet at skabe store botnets til 

brug for eksempelvis DDoS-angreb, jævnfør i øvrigt 

ovenfor (Symantec 2016: 1).

6.2.3  FREMTIDIG UDVIKLING

I takt med at en større og større del af borgernes 

hverdagsliv både socialt, arbejdsmæssigt og i relation 

til en række basale samfundsstrukturer (fx kontakt til 

offentlige myndigheder, skoler m.m.) sker ved brug af 

it, øger det risikoen for at blive udsat for den form for 

kriminalitet, der relaterer sig til it. Lav risiko kombi-

neret med muligheden for at opnå et stort udbytte 

er med til at drive udviklingen, ligesom det driver 

udviklingen, at der er få vogtere online og en stor 

innovationsevne blandt de kriminelle.

Afhængigt af den nationale og globale politiske udvik-

ling er der en risiko for flere cybertrusler fra nationale 

eller internationale grupper, herunder med støtte fra 

fremmede stater, jævnfør kapitel 2.

Den teknologiske udvikling og især udbredelsen af 

virtuelle valutaer betyder, at kriminelle i stigende om-

fang vil operere både selvstændigt og i mere projekt-

orienterede strukturer. Teknologien skaber muligheder 

for en langt mere globaliseret kriminel verden, hvor den 

teknologiske udvikling og udbredelsen af adgang til it 

og internet globalt skaber nye sårbarheder og åbner 

for nye trusler fra mere fragmenterede, dynamiske og 

internationale grupperinger og netværk.

Sociale medier vil også i stigende grad blive anvendt 

til facilitering af organisering, fx politisk mobilisering, 

og de vil også spille en stadigt større rolle inden for 

områder som radikalisering og ekstremisme.

Politiet skal som følge af kriminalitetsudviklingen 

i højere og højere grad håndtere problemstillinger 

vedrørende øget digitalisering og computerkraft, kryp-

tering, anonymisering, kommunikation, der kan slette 

sig selv, store (og følsomme) datamængder, tingenes 

internet, håndtering af nye gadgets som fx droner og 

intelligente biler mv. Herved bliver politiopgaverne 

også mere komplekse og må forventes at kræve nye 

kompetencer og samarbejdsstrukturer.

Det er politiets skøn, at visse gerningspersoner, der 

tidligere har begået kriminalitet i den fysiske verden, 

nu gennemfører tilsvarende kriminalitet på internettet, 

fordi de vurderer, at det er mere lukrativt og samtidig 

mindre risikofyldt, blandt andet på grund af afstanden 

mellem gerningsmand og offer samt manglen på 

vogtere.

Den stigende digitalisering og globalisering og den 

fortsatte integration af it i hverdagen (fx i form af 

tingenes internet) øger antallet af mulige steder, hvor 

borgerne kan rammes af it-relateret kriminalitet. Men 

det øger også antallet af potentielle gerningsmænd, 

som kan bestå af både it-specialister og personer, 

som blot køber sig til specialviden på internettet, 

ligesom det lige så vel kan være kriminelle, der bor 

i Danmark, som kriminelle, der bor et andet sted på 

kloden, der begår kriminaliteten.

Tingenes internet 

øger sårbarheden 

overfor it-relateret 

kriminalitet

Strukturelle mekanismer ved internettet, såsom 

den hurtige udskiftning af annoncer og nyheder på 

sociale medier, kan desuden være medvirkende til 

at danne grundlag for en mere ukritisk og dermed 

mere risikobetonet tilgang til social interaktion via 

internettet og til anvendelse af forskellige former for 

(skadelig) software mv. Politiet kan i den forbindelse 

pege på fænomener, hvor borgere lokkes til at klikke 

på links, fx under påskud af at de kun er tilgængelige 

i en kortere tidsperiode, hvorefter borgeren angiveligt 

deltager i konkurrencer eller har mulighed for at indgå 

særdeles favorable købsaftaler og derved bliver 

eksponeret for risikoen for at blive offer for it-relateret 

kriminalitet.

Politiet vurderer samlet set, at it-relateret kriminalitet 

og mulighederne for at beskytte sig mod it-relateret 

kriminalitet fortsat vil udgøre en væsentlig udfordring 

for borgere og virksomheder. Politiet vurderer samti-

dig, at forebyggelse gennem teknisk sikring, såsom 

antivirusprogram, ekstern backup og sikker adfærd 

online, er vigtig for at kunne påvirke udviklingen.
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6.3     KRIMINALITET SOM EN 
SERVICE OG INNOVATIVE 
KRIMINELLE NETVÆRK
Kriminalitet som en service har i forskellige varianter været en del af kriminalitetsbilledet 

længe. Digitalisering, professionalisering og globalisering betyder imidlertid, at fænomenet 

fremover bliver en langt mere alvorlig udfordring, i takt med at der skabes et mere innova-

tivt, professionelt og internationalt marked for handel med kriminelle ydelser.

6.3.1  AKTUELT BILLEDE

Der er ikke noget nyt eller overraskende i, at der fin-

des et marked for kriminelle serviceydelser: Har man 

motivet til at begå en forbrydelse, men ikke evnerne, 

redskaberne eller lysten til at gøre det i praksis, kan 

det være en nærliggende tanke at købe sig til en 

kriminel ydelse. Og for både nye aktører og allerede 

etablerede kriminelle organisationer kan det være en 

god forretning at udbyde kriminelle ydelser.

Køb og salg af krimi-

nelle serviceydelser 

får en stadig mere 

central placering i 

kriminalitetsbilledet

Vi bruger betegnelsen kriminalitet som en service, 

når kriminelle udbyder ulovlige produkter og ydelser 

til salg til andre aktører. Det gælder fx lejemord, salg 

af kreditkortoplysninger, udbud og salg af falske pas. 

Det kan være vanskeligt at skelne mellem, hvornår 

kriminelle har købt sig til en kriminel ydelse, og hvor-

når køber og sælger af disse ydelser indgår i mere 

traditionel organiseret kriminalitet. På samme vis kan 

det være vanskeligt at skelne mellem lovlige og ulov-

lige aktiviteter, når almindelige og lovlige forretnings-

drivende sælger deres produkter og ydelser til det, 

der viser sig at være kriminelle formål, fx rådgivning 

fra advokater og revisorer. Der, hvor det er rimeligt at 

antage, at den forretningsdrivende er vidende om, at 

der er tale om kriminelle aktiviteter, karakteriserer vi 

det som kriminalitet som en service.

Selvom det at købe og sælge kriminelle ydelser 

ikke er nyt, så er der imidlertid en række strukturelle 

træk, der gør, at dette fænomen får en stadig mere 

central placering i kriminalitetsbilledet. Det gælder 

først og fremmest digitaliseringen. Den stadig større 

udbredelse og anvendelse af it betyder, at det bliver 

fortsat lettere og hurtigere at skabe kontakt mel-

lem potentielle købere og udbydere af kriminelle 

serviceydelser på et internationalt marked. Samtidig 

bruger de kriminelle it til at etablere den infrastruktur, 

som er nødvendig for at handle med kriminelle 

serviceydelser, fx i form af virtuelle valutaer, netfora 

eller handelsplatforme. Yderligere gør it det muligt 

for individuelle kriminelle entreprenører at operere 

på markederne, fordi de ikke længere behøver de 

traditionelle og hierarkiske strukturer, der ellers 

kendetegner den organiserede kriminalitet (Europol 

2017a: 11).

Kriminalitet som en service er i særdeleshed et 

problem i forhold til it-relateret kriminalitet (Europol 

2017a: 29). Det kan fx dreje sig om, at man køber el-

ler lejer it-værktøjer på nettet, som kriminelle kan bru-

ge til at begå forbrydelser. Eller det kan dreje sig om, 

at man lejer den fornødne ekspertise, fx ved at betale 

andre for at hacke en bestemt internetside. Endelig 

kan der være tale om, at man køber en forbrydelse, fx 

et seksuelt overgreb på et barn, hos en udenlandsk 

leverandør, der på grund af manglende retsbeskyttel-

se eller øvrige sociale forhold i sit hjemland har bedre 

muligheder for at begå forbrydelsen end andre.

På it-området er kriminalitet som en service i nogle 

tilfælde en moden og velsmurt maskine, der bygger 

på et bredt netværk af aktører med hver deres spe-

cifikke funktion i det, vi kan betragte som kriminelle 

værdisystemer (Europol 2017a: 11; Kraemer-Mbula 

mfl. 2013: 546; Zabyelina 2016). Udviklingen i krimi-

nalitet som en service ligner på den vis udviklingen 

af de forretningsmodeller, vi kender fra det legale 

erhvervsliv. Det betyder også, at de enkelte led i vær-

disystemet ikke alene er til stede, men også forsøger 

at optimere deres del af forretningen ved kontinuerlig 

innovation, og det fører til bedre produkter og service-

ydelser, der også bliver billigere og dermed tilgæn-

gelige for stadig flere købere. Det mindsker barrieren 

for dem, der gerne vil begå kriminelle handlinger, 

men ikke selv har evnerne eller viljen til det (se blandt 
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andet Manky 2013: 9; Kraemer-Mbula mfl. 2013: 

546; Bottazzi & Me 2015: 172; Zabyelina 2016)).

Den tilgængelighed bliver også i stigende grad 

markedsgjort på onlinefora med mulighed for direkte 

kommunikation mellem de kriminelle (criminal-to-cri-

minal eller C2C), markedsføring af kriminelle produk-

ter som fx våben, narko og stjålne kreditkortnumre 

og koncepter for brugeranmeldelser på kriminelle 

ydelser, hvor købere og sælgere kan give hinanden 

karakterer for kvaliteten af de modtagne produkter 

og handlen i det hele taget (se blandt andet Europol 

2016a: 45). På disse fora – både de fora, der er på 

deep net, darknet og de mere åbne fora som fx Face-

book – kan leverandørerne af de kriminelle produkter 

og ydelser være synlige, men fortsat anonyme, i hvert 

fald til en vis grad.

Der er særligt to usikkerhedsmomenter til stede, når 

de kriminelle handler med hinanden på sådanne 

markeder: For det første er der usikkerheden om 

kvaliteten af de produkter/tjenesteydelser, som den 

kriminelle aktør udbyder, og for det andet er der 

usikkerheden om identiteten på dem, der handler 

med hinanden. Da både købere og sælgere på disse 

markeder er kriminelle eller har kriminelle hensigter, 

kan vi formentlig tilføje et ekstra lag af usikkerhed her. 

Så disse fora og udviklingen af markedsføringsmeka-

nismerne, fx i form af anmeldelser og anbefalinger af 

sælgerne og de produkter, der er købt, som vi kender 

det fra Trustpilot mv., bidrager til at minimere disse to 

usikkerhedsmomenter gennem etablering af en form 

for tillid mellem køberne og sælgerne af de kriminelle 

ydelser.

Det er blevet lettere for køberne af kriminelle ydelser 

at finde sælgere, men det er også blevet lettere for 

sælgerne selv at udvikle deres kriminelle markeder 

ved at markedsføre sig overfor nye kunder og udvikle 

deres produkter og ydelser (Zabyelina, 2016). Kun-

derne kan være både traditionelle organiserede kri-

minelle, der kan få adgang til nye kriminelle markeder 

og helt nye kriminelle aktører, som via nettet møder 

andre, de ellers ikke ville være kommet i kontakt med.

Kriminalitet som en service og de forretnings- og 

netværksmodeller, der følger heraf, er udbredt 

på it-området, men it faciliterer også tilsvarende 

organiseringsformer på andre områder, herunder 

også på området for onlinekøb og -salg af ulovlige 

varer, fx våben og narkotika (Europol 2017a: 22, 54). 

I afsnittet om narkotikakriminalitet og doping skrev vi 

om salg af stoffer på Facebook, men også om ulovlig 

medicin, som danske borgere bevidst eller ubevidst 

køber af kriminelle aktører, hvoraf nogle formentlig 

vil være en del af de mere organiserede kriminelle 

grupper, som vi kender, og andre vil være individuelle 

kriminelle entreprenører (se afsnit 3.6 om narkotika- 

og dopingkriminalitet).

Europol betragter kriminalitet som en service som 

en drivkraft i udviklingen af narkotikamarkedet. Ud-

viklingen sker, dels fordi de organiserede kriminelle 

grupperinger specialiserer sig i fx smugling, hvidvask, 

affaldshåndtering i forbindelse med syntetiske stoffer 

eller sikkerhed i forbindelse med narkooperationer 

(Europol 2016c: 43). Specialiseringen betyder, 

at aktørerne bliver bedre og bedre til at udføre de 

enkelte elementer i værdikæden, men den betyder 

også, at aktørerne ikke kun kan anvende ydelsen i et 

enkelt etableret kriminelt netværk, men kan udbyde 

den som services til andre organiserede kriminelle 

grupperinger. Det sker fx, når hollandske organiserede 

kriminelle udbyder såkaldte grow shops (områder, 

hvor der kan dyrkes narkotika), eller når narkopro-

ducenter hyrer elektrikere med speciale i tyveri af 

elektricitet til at hjælpe dem med at skjule deres 

aktiviteter (Europol 2016c: 64).

Kriminelle speci- 

aliserer sig i at ud- 

føre delelementer 

i den kriminelle 

"værdikæde"

Menneskesmugling og menneskehandel er andre 

områder, hvor kriminalitet som en service er et pro-

blem. Politiet vurderer, at forfalskninger af dokumen-

ter bliver bedre og mere udbredt, dels fordi doku-

mentfalsknere er blevet mere professionelle, dels 

fordi ny teknologi åbner op for, at amatører uden store 

produktionsapparater og omkostninger kan tilbyde 

produktion af falske dokumenter (Rigspolitiet 2016c, 

se endvidere afsnit 3.8 om menneskesmugling og 

menneskehandel). Europol og Interpol konkluderer 

endvidere, at der langs flygtninge- og migrationsruter-

ne er trykkerier til forfalskning af dokumenter (Europol 

& Interpol 2016: 47). Det er således ikke blot en-

keltleverandører, der servicerer et etableret kriminelt 

netværk, de selv er en del af, men både organiserede 

kriminelle og amatører, der tilbyder deres stadig mere 

avancerede services til flere forskellige kundegrupper. 

Europol og Interpol har vanskeligt ved at angive hvor 

mange leverandører af forfalskede dokumenter, der 

eksisterer, men de vurderer, at hovedparten allerede 

var etableret inden 2015, hvor de servicerede flere 

organiserede kriminelle grupperinger. De stigende 

flygtninge- og migrantstrømme i 2015 har imidler-

tid skabt en øget efterspørgsel på dokumenter og 

dermed givet grobund for etablering af nye trykkerier 

(Europol & Interpol 2016: 47). Organisationer eller 

personer, der efterspørger forfalskede dokumenter, 

kan blandt andet søge kontakt til udbydere gennem 

internettet og darknet (Rigspolitiet 2016c). For så vidt 

angår menneskesmugling, kan det i sig selv betragtes 

som en form for kriminalitet som en service, når 

smuglingen får en forretningsmæssig karakter.

Kriminalitet som en service optræder også inden 

for økonomisk kriminalitet. Her drejer det sig om fx 

fagpersoner med særlige økonomiske, juridiske eller 

tekniske kompetencer, som mod betaling rådgiver 

og hjælper andre, det være sig allerede etablerede 

organiserede kriminelle eller nye aktører, med at begå 

økonomisk kriminalitet. Det gør kriminaliteten både 

mere avanceret og mere tilgængelig for aktører, der 

formentlig ellers ikke ville besidde kompetencerne til 
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at begå fx moms- eller skattekriminalitet. I en dansk 

kontekst er der set sager i forbindelse med BEC-be-

drageri, hvor forskellige grupper varetager forskellige 

funktioner, der gør det samlede svindelnummer 

muligt. Det kan fx være grupper med speciale i 

produktion af falske fakturaer, hvidvask eller andet 

(se mere i afsnit 3.7 om økonomisk kriminalitet). 

Der kan på dette punkt være et væsentligt overlap 

mellem kriminalitet som service og organiseret 

kriminalitet, da det især er kriminelle organisationer – 

eller virksomheder med kriminelle hensigter (Europol 

2015b: 12) – der har de fornødne ressourcer til at 

købe sig til økonomisk, juridisk og teknisk assistance 

til kriminelle handlinger (Gottschalk 2016: 177).

I Danmark ser vi 

tegn på køb og salg 

af kriminelle ydelser 

inden for it-relateret 

kriminalitet, økono-

misk kriminalitet, 

narkotikakriminalitet, 

menneskehandel og 

menneskesmugling.

6.3.2  SÆRLIGE UDFORDRINGER

Kriminalitet som en service er et komplekst og 

udfordrende problem af mindst fire grunde. For det 

første fordi kriminalitet som en service betyder, at 

den samlede kriminalitetskæde brydes op i stadig 

mere kompetente og udviklende enkeltdele. Der kan 

være tale om teknisk komplicerede sager, netop fordi 

fagpersoner har bistået med at skjule, facilitere eller 

begå forbrydelsen. Det kan derfor være vanskeligt 

at opdage, efterforske og løfte bevisbyrden. For det 

andet betyder eksistensen af et marked for kriminelle 

serviceydelser, at kriminelle fra hele verden kan 

udbyde deres services, og det kan være vanskeligt at 

koble sælger og køber sammen, fordi de alene hæn-

ger sammen virtuelt i semi-anonyme strukturer. Køber 

og sælger behøver ikke at have nogen direkte kontakt 

med hinanden før eller efter forbrydelsen, og måske 

forbliver de anonyme over for hinanden igennem hele 

hændelsesforløbet blandt andet som følge af en øget 

anvendelse af virtuel valuta (Europol 2015b: 30). For 

det tredje kan kriminalitetsmarkedets internationale 

karakter betyde, at sagerne kun kan efterforskes via 

internationalt politisamarbejde, hvilket forudsætter, 

dels at de fornødne kompetencer er til stede fra 

dansk side, dels at de politisk-juridiske strukturer er 

til stede, og at udenlandske myndigheder er i stand til 

at løfte deres del af den fælles opgave. For det fjerde 

betyder den øgede markedsgørelse af de kriminelle 

aktiviteter, at de traditionelle markedskræfter sætter 

ind og mindsker pris og højner kvaliteten af servicen, 

efterhånden som flere udbydere melder sig (se fx Dell 

2016). Endelig er kriminalitet som service en særlig 

udfordring, fordi den øger skadevirkninger og risici 

forbundet med andre trusler. Det gælder i særdeles-

hed i forhold til organiseret kriminalitet, hvor kriminel-

le serviceydelser kan øge kriminelle organisationers 

evner og skadevirkninger markant.

6.3.3  FREMTIDIG UDVIKLING

Der er grund til at tro, at kriminalitet som en service 

vil blive et stadig mere omfattende problem i takt 

med øget digitalisering, professionalisering og 

internationalisering. Problemet vil især være båret 

af udviklingen inden for digitalisering og it og særligt 

de muligheder for onlinehandel af ulovlige varer, som 

teknologien giver (Europol 2017a: 22, 57). Der er 

ingen væsentlige argumenter for, at dette ikke også 

vil gælde for kriminaliteten i Danmark. Mens vi i Dan-

mark i dag ser tegn på denne type organisering inden 

for it-relateret kriminalitet, økonomisk kriminalitet, 

narkotikakriminalitet samt menneskehandel og men-

neskesmugling, så er det sandsynligvis et fænomen, 

vi skal se efter inden for langt flere kriminalitetsom-

råder fremover. Som nævnt i indledningen: Der, hvor 

nogen har motivet til at begå en forbrydelse, men 

ikke evnerne, redskaberne eller lysten til at gøre det i 

praksis, er der mulighed for at købe sig til en kriminel 

ydelse.

Denne form for køb og salg af kriminelle produkter og 

ydelser og muligheden for flere individuelle kriminelle 

entreprenører udgør også fremadrettet en øget trussel 

for samfundet, fordi det øger innovationskraften hos 

de kriminelle og skaber bedre og billigere produkter 

og ydelser til salg på det kriminelle marked. Det øger 

også trusselsniveauet i forhold til andre risici. Det 

gælder fx i forhold til terrortruslen, hvor personer, 

der ønsker at begå terrorangreb, kan købe sig til 

assistance hos andre, der har viljen og evnen til at 

hjælpe med det. Denne problemstilling gør sig særligt 

gældende i forhold til cyberterror, men gælder også 

andre kriminelle aktiviteter (Europol 2016a: 50).
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ROCKER- OG                                        6.4 
BANDERELATERET 
KRIMINALITET
Rocker- og bandemiljøet i Danmark har i mange år været meget synligt for offentligheden 

efter en række voldelige konflikter og skudepisoder i det offentlige rum. Disse konflikthæn-

delser er en væsentlig trussel mod samfundets almindelige orden og borgernes sikkerhed 

og tryghed. Grupperingernes organiseringsgrad og den høje grad af voldsparathed, der 

er fremherskende i miljøet, fordrer et særligt fokus fra politiets side. Derudover udgør 

ekspansion og etablering af nye grupperinger i rocker- og bandemiljøet en konstant risiko 

for voldelige konfrontationer.

6.4.1  AKTUELT BILLEDE

Omfang  og  kriminalitetsudøvelse

Ifølge Europol (2017a: 14) pågår der aktuelt efter-

forskninger af mere end 5.000 organiserede kriminel-

le grupperinger i Europa, der opererer på et internatio-

nalt plan. Der er tale om en bred vifte af grupperinger, 

der spænder fra store, veletablerede netværk over 

mindre grupperinger til små, løsere organiserede net-

værk. Rocker- og bandegrupperinger udgør da også 

langtfra de eneste organiserede kriminelle gruppe-

ringer og netværk i Danmark. Politiets primære fokus 

hvad angår monitering og bekæmpelse af organiseret 

kriminalitet er dog rettet mod de grupperinger, som 

politiet i øjeblikket vurderer udgør den største trussel: 

de veletablerede rocker- og bandegrupperinger.

Det er kompliceret og forbundet med en stor grad 

af usikkerhed at opgøre, hvor stor en andel af den 

samlede mængde kriminalitet på landsplan, der er er 

rocker- og banderelateret. Det er ikke altid muligt at 

slå fast, hvorvidt en given forbrydelse er relateret til 

rocker- og bandemiljøet. Der er fx i nogle tilfælde tale 

om såkaldt stedfortræderkriminalitet, hvor personer, 

der kun har en perifer eller ingen tilknytning til rocker- 

og bandemiljøet, begår kriminalitet for en gruppering.

Tabel 30 viser udviklingen i antallet af grupperinger 

og personer, som politiet har moniteret i perioden fra 

2009 til 2016. Det er i denne sammenhæng vigtigt 

at bemærke, at antallet af moniterede personer og 

grupperinger ikke siger noget om konfliktniveauet.

I 2016 har politiet 

registreret 1.302 

personer i 100 

grupperinger i rocker- 

og bandemiljøet

Ud over de registrerede medlemmer (Tabel 30) over-

våger politiet en række personer, der er vurderet til at 

være potentielle rockere eller bandemedlemmer. Det 

drejer sig primo 2017 om knap 100 personer. Politiet 

moniterer desuden en persongruppe betegnet øvrige 

organiserede kriminelle, som politiet vurderer har en 

TABEL  30 Moniterede grupperinger og personer i rocker- og bandemiljøet i perioden 
fra 2009 til 2016.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Antal 

grupperinger
115 112 133 113 117 103 96 100

Antal personer 

i alt
1.305 1.665 1.863 1.635 1.759 1.520 1.376 1.302

Kilde: Rigspolitiet 2012, Rigspolitiet 2013, Rigspolitiet 2016. Tallene for de enkelte år opgøres ved årets start.
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relation til rocker- og bandemiljøet, men som aktuelt 

ikke er registreret som medlem af en gruppering. An-

tallet af personer i denne kategori er vokset markant 

over de seneste to år og ligger primo 2017 på godt 

300 personer.

Rocker- og bande-

grupper er involveret 

i mange forskellige 

former for kriminalitet

Rocker- og banderelateret kriminalitet dækker 

over en bred vifte af kriminalitetstyper. Vi betegner 

derfor medlemmer af rocker- og bandemiljøet som 

multikriminelle, forstået på den måde at de dels 

begår forskellige former for kriminalitet, dels løbende 

ændrer og tilpasser kriminalitetsformer og modus, 

alt efter hvad der aktuelt giver den højeste profit med 

den mindst mulige risiko.

I rocker- og bandemiljøet er de typiske kriminalitets-

former narkotikakriminalitet (særligt overtrædelser af 

lov om euforiserende stoffer), indbrud, afpresning og 

økonomisk kriminalitet (såsom underslæb, bedrageri, 

skattesvig, momssvig og mandatsvig). Derudover er 

der også tale om personfarlig kriminalitet og salg af 

våben (Klement mfl. 2010: 57-58; Klement & Peder-

sen 2013: 17-19).

Den nationale monitering har afdækket eksempler på, 

at den kriminalitet, der bliver udøvet af de kriminelle 

grupperinger, bliver understøttet af personer uden for 

grupperingerne, der ved kriminel virksomhed bidrager 

til eller er en væsentlig forudsætning for de enkelte 

medlemmers kriminalitet. Det gælder fx ved leveran-

ce af narkotika og våben, aftagning og opbevaring af 

stjålne genstande og hvidvaskning af udbytte.

Der er ikke markante geografiske forskelle på, 

hvordan rockere og bander opererer i forskellige 

dele af landet. Der er dog umiddelbart flest grup-

peringer og medlemmer i og omkring de større 

byer, særligt i hovedstadsområdet, hvor der er flest 

indtjeningsmuligheder.

Tilgang  og  rekruttering

Tilgangen til rocker- og bandemiljøerne sker ofte ved 

selvrekruttering. Personlige relationer til eksisterende 

medlemmer og en vurdering af, hvorvidt den pågæl-

dende kan bidrage til fællesskabet, er afgørende for, 

om personen kan blive medlem af grupperingen eller 

ej. De personer, der søger rocker- og bandegruppe-

ringerne, er særligt tiltrukket af det fællesskab og den 

tryghed, som grupperingerne umiddelbart repræ-

senterer. Derudover spiller et ønske om at skabe sin 

egen identitet og få respekt i nærmiljøet, gevinsten 

ved at kunne trække på et stort kriminelt netværk 

og en generel fascination af livsstilen også en rolle 

(Pedersen 2014).

Der er store ligheder i opvækstforholdene for 

personer, der senere bliver medlem af rocker- eller 

bandegrupperinger, og øvrige kriminelle. Opvæksten 

er ofte kendetegnet ved alvorlige problemer i hjem-

met, adfærdsproblemer og problemer i skolen. Den 

geografiske nærhed og kontakt til kriminelle miljøer 

under opvæksten er blandt de faktorer, der – særligt 

for bandemedlemmer – er med til at øge risikoen for 

at blive involveret i rocker- og bandemiljøet (Lindstad 

2012).

En rapport fra Justitsministeriets Forskningskontor 

konkluderer, at den månedligt registrerede til- og 

afgang fra rocker- og bandemiljøet i 2016 er nogen-

lunde lige stor, da både til- og afgang er på cirka én 

person per dag. Men til forskel fra bandegrupperin-

gerne, så er det i rockermiljøet de ældre med længst 

tids erfaring, der bliver i miljøet, mens de yngre med 

mindre erfaring hurtigere forsvinder ud. Det omvend-

te gælder i banderne, hvor det typisk er de ældre 

medlemmer med mere erfaring, der forlader miljøet 

(Pedersen & Ribe 2016: 14, 18).

Exit

Primo 2017 var 212 personer enten i gang med eller 

havde afsluttet et exitforløb under den nationale ram-

memodel. Der er som nævnt en stor gennemstrøm-

ning i rocker- og bandemiljøerne, hvilket indikerer, 

at et stort antal personer er i stand til selv at forlade 

miljøet (Pedersen & Ribe 2016: 2, 14). Der er dog in-

dikationer på, at de rockere og bandemedlemmer, der 

søger exit under rammemodellen, udgør en særligt 

sårbar og udsat gruppe, som har behov for støtte til at 

forlade miljøet (Pedersen 2016).

Årsagerne til, at rockere og bandemedlemmerne 

forlader deres grupperinger, er blandt andet hensynet 

til familien, ønsket om at komme ud af kriminalitet, 

lysten til at bryde med livsstilen i miljøet og ønsket 

om et almindeligt liv med uddannelse, arbejde mv. 

(Pedersen 2014).

6.4.2  SÆRLIGE UDFORDRINGER

Overordnet er den kriminalitet, som rocker- og bande-

medlemmer begår, utryghedsskabende for befolknin-

gen og i visse tilfælde skadelig og undergravende for 

den gældende samfundsorden.

Det er muligt at fremhæve en række aktiviteter, der 

med stor sandsynlighed er utryghedsskabende. Det 

gælder i høj grad konflikter og rivaliseringer internt i 

og imellem grupperingerne, der kommer til udtryk ved 

vold og skyderier i det offentlige rum. Andre ek-

sempler på utryghedsskabende aktiviteter er anden 

personfarlig kriminalitet, åbenlyst narkotikasalg, 

grupperingernes store voldsparathed og deres brug af 

trusler, chikane, afpresning og show of force.

Mange af rocker- og bandegrupperingernes aktiviteter 

kan desuden karakteriseres som samfundsunder-

gravende eller samfundsskadelige. Grupperingerne 

respekterer generelt ikke samfundets love og regler, 

men har skabt en særlig subkultur med egne normer 

og værdisæt, der står i opposition til retssamfundet 
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og systemet (Hestehave 2013). Der er fx tale om en 

undergravning af samfundsordenen, når grupperin-

gerne bruger ellers legale erhvervsstrukturer til at 

hvidvaske penge og facilitere bedrageri eller bidrager 

til etablering af en skyggeøkonomi (se afsnit 3.7 om 

økonomisk kriminalitet). Det samme gør sig gæl-

dende, når medlemmer af grupperingerne optræder 

intimiderende over for myndighedspersoner eller 

indsamler viden om politiansatte og fængselsperso-

nale og deres arbejdsmetoder.

Forskning viser desuden, at der ved indtrædelse i 

en rocker- eller bandegruppering sker en stigning i 

omfanget af kriminalitet begået af personen på cirka 

40 % (Hestehave 2013: 215, 221; Klement mfl. 

2010: 59-60).

Rockere og bander udnytter de øgede teknologiske 

muligheder for at gøre intern kommunikation og 

data utilgængelige for politiet samt mulighederne 

for at optræde anonymt (se kapitel 2). Rocker- og 

bandegrupperingers brug af blandt andet krypteret 

kommunikationsteknologi og apps i den interne 

kommunikation er med til at besværliggøre efter-

forskningen. Sociale medier som fx Facebook bliver 

blandt andet brugt som et led i grupperingernes 

branding af sig selv og muligvis også i forbindelse 

med rekruttering. Den største udfordring i forhold til 

de kriminelles teknologianvendelse er deres evne til 

at inddrage nye kommunikationsteknologier hurtigere, 

end politiet er i stand til at imødegå disse med nye 

indgrebsmuligheder.

Konflikter

Flere etablerede grupperinger har over en længere år-

række jævnligt været involveret i voldelige hændelser 

og konflikter. 36 sårede og 3 døde 

i forbindelse med 

konflikter i rocker- og 

bandemiljøet i 2016

I perioden 2009-2016 har politiet registreret i alt 205 

tilfælde af rocker- og banderelaterede skyderier i det 

offentlige rum (Figur 60). I samme periode er 24 per-

soner blevet dræbt og 251 personer såret i forbindel-

se med konflikter i miljøet (Figur 61). I 2016 blev to 

borgere uden tilknytning til miljøet såret i forbindelse 

med rocker- og banderelaterede skyderier.

FIGUR  60 Antal rocker- og banderelaterede skyderier i perioden fra 2009 til 2016.
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Kilde: POLSAS, opgjort per 31. december 2016.

FIGUR  61 Døde og sårede i forbindelse med rocker- og bandekonflikter i perioden fra 2009 til 2016.
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I løbet af 2016 har eksisterende konflikter, etab-

leringen af nye grupperinger og ekspansion hos 

eksisterende grupperinger resulteret i magtkampe og 

en generelt anspændt situation i rocker- og bandemil-

jøet. Der er således registreret markant flere tilfælde 

af voldelige konflikthændelser i løbet af 2016 end i 

de foregående otte år. Magtkampene er kommet til 

udtryk ved skyderier i det offentlige rum, herunder 

ved klubhuse, og ved grov vold, drab og drabsforsøg. 

Politiets nationale monitering viser desuden, at 

bandegrupperingerne over de seneste år har øget 

deres organiserings- og uniformeringsgrad, og der 

eksisterer ikke længere en markant forskel på rocker- 

og bandegrupperinger hvad angår uniformering, 

kriminalitetsudøvelse og eksponering i det offentlige 

rum.

På baggrund af den nationale monitering vurderer 

politiet, at lovgivningen indført ved Bandepakke II103 

og fængsling af ledende medlemmer og særligt kon-

fliktinitierende personer i en række tilfælde har været 

medvirkende til at lægge en dæmper på konkrete 

og potentielle konfliktsituationer i miljøet. Særligt 

risikoen for afskæring af udgang og prøveløsladelse i 

tilfælde af en voldelig konflikt lader til at have haft en 

indvirkning på visse grupperingers motivation for at 

undgå eskalering af en aktuel konflikt.

Motiver bag konflikter

Der er et militant 

islamistisk radikali-

seringspotentiale i 

bandegrupperingerne

Klassificerede analyser af en række konflikthændel-

ser i rocker- og bandemiljøet udarbejdet af politiet 

viser, at voldelige konflikter også er symbolske 

handlinger, hvor målsætningen er et forsøg på at 

styrke sin egen grupperings omdømme og dominans 

og samtidig svække modpartens. På overfladen har 

konflikterne hovedsageligt deres udspring i magtkam-

pe om territorier, dominans og kriminelle markeder. 

Uoverensstemmelser af mere personlig karakter eller 

en sammenblanding af personlige forhold og grup-

peringernes interesser bidrager dog også til at øge 

konfliktniveauet. Det kan således være en udfordring 

for politiet at forudsige og forebygge, at konflikter 

opstår, da motiverne bag en specifik konflikt ofte er 

komplekse og uigennemsigtige for udenforstående.

De forskellige grupperingers æresbegreber og 

selvforståelse indebærer krav om hævn over for en 

eventuel modpart og bidrager dermed også selv-

stændigt til en fortsættelse af konflikterne. Personlige 

uoverensstemmelser kan således ende med at blive 

løftet op til en konflikt mellem grupperingerne. Den 

efterfølgende eskalering i form af hævnattentater 

bidrager til en selvforstærkende fastholdelse af mod-

sætningsforholdene mellem parterne. De voldelige 

konflikthandlinger er således ikke blot en måde, 

hvorpå grupperingerne løser deres konkrete uover-

ensstemmelser, men er i lige så høj grad magtde-

monstrationer, hvor formålet er at styrke omdømmet 

ved at skabe frygt. Konflikterne er desuden et vigtigt 

middel til at skabe og styrke grupperingernes interne 

sammenhængskraft, selvforståelse og identitet.

Hovedparten af konflikterne foregår i det offentlige 

rum. Det kan virke irrationelt, at de kriminelle aktører 

ikke, som ved kriminalitetsudøvelse generelt, søger at 

undgå opmærksomhed og vidner. Det, at hovedparten 

af konflikterne foregår i det offentlige rum, kan dog 

være et udtryk for, at grupperingerne netop ønsker, 

at deres magtdemonstrationer får opmærksomhed. 

Tilstedeværelsen af publikum og mediernes bevå-

genhed kan således have en konkret funktion.

Tidligere har det i rockergrupperingerne været en 

uskreven regel, at man ikke rettede angreb mod et 

medlem fra en anden gruppering, hvis denne var på 

sin bopæl eller sammen med familien. Der er dog 

over de seneste år sket en udvikling i miljøet i retning 

af en større accept af denne type angreb. Dette øger 

utrygheden for pårørende til personer i rocker- og 

bandemiljøet og kan virke forstærkende på trangen til 

gengældelse over for modparten. Omvendt kan det 

også tænkes, at tendensen kan anspore nogle til at 

forlade.

Crossover

Betegnelsen crossover betegner de personer, som 

bevæger sig på tværs af kriminelle bandemiljøer og 

militante islamistiske miljøer. Der er i stigende grad 

et militant islamistisk radikaliseringspotentiale i ban-

degrupperingerne, og PET’s Center for Terroranalyse 

(CTA) vurderer, at militante islamistiske budskaber 

møder klangbund hos socialt marginaliserede unge, 

herunder unge, der færdes i kriminelle bandemiljøer. 

CTA’s analyser har vist, at risikoen er størst blandt 

randpersoner, som er søgende i forhold til deres iden-

titet, og som netop på grund af deres løse tilknytning 

til bandemiljøet kan være påvirkelige over for andre 

typer gruppefællesskaber (Politiets Efterretningstje-

neste 2017).

Personer med erfaring fra hård kriminalitet og 

bandemiljøet kan være attraktive mål for rekruttering 

for militante islamistiske organisationer. Ikke blot på 

grund af deres voldsparathed og adgang til våben, 

men også på grund af de kriminelle færdigheder, de 

har erhvervet, såsom sikkerhedsbevidsthed, viden 

om planlægning og udøvelse af en kriminel handling 

eller praktiske færdigheder i forhold til indbrud og 

tyveri. CTA vurderer, at det danske bandemiljø som 

103. I bandepakken fra 1. juli 2014 blev straffen for besiddelse af skydevåben skærpet og der blev foretaget justeringer i forhold til, hvornår den  
såkaldte bandebestemmelse, der kan give dobbelt straf for alvorlig rocker- og bandekriminalitet, kunne finde anvendelse. Pakken gav også mulig-
hed for at pålægge prøveløsladte vilkår om ikke at have kontakt med andre medlemmer af deres gruppering i hele prøvetiden. Endvidere afskærer  
man fængslede rocker- og bandemedlemmer fra udgang og prøveløsladelse, når deres gruppe deltager i en voldelig konflikt med en anden gruppe. 
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sådan ikke er radikaliseret, men at der er risiko for, at 

personer, som bevæger sig på tværs af eller har kon-

takter til både det kriminelle bandemiljø og militant 

islamisme, er eller kan blive radikaliseret i militant 

islamistisk retning (Politiets Efterretningstjeneste 

2017).

6.4.3  FREMTIDIG UDVIKLING

Ekspansion  og  konflikter

Politiet vurderer, at miljøet stadig er i gang med at 

tilpasse sig tilstedeværelsen af flere nye internatio-

nale og eksisterende rocker- og bandegrupperinger 

i Danmark, og at fremtidige rocker- og bandekon-

flikter kan opstå på baggrund af indtoget af nye 

grupperinger i miljøet og deraf følgende magtkampe. 

Personlige modsætningsforhold eller lokalt forank-

rede forhold kan i denne sammenhæng bidrage til et 

højt konfliktniveau. Nyetablerede bandegrupperinger 

vil forventeligt søge at tilkæmpe sig territorier og 

rekruttere nye medlemmer, hvilket kan resultere i 

konflikter med andre grupperinger og på sigt betyde 

en forskydning af magtbalancen mellem grupperin-

gerne. For flere af de internationale grupperinger, der 

er nyetablerede i Danmark, ligger der et betydeligt 

magtpotentiale i organisatorisk at kunne modtage 

støtte fra et internationalt bagland. Det at være en 

del af en international gruppering styrker desuden en 

grupperings forståelse af sig selv som magtfuld og 

vigtig. Mindre grupperinger vil forventeligt i stigende 

grad være afhængige af at etablere alliancer med 

større grupperinger for at kunne fastholde deres 

territorium og kriminelle markedsandele.

Politiet vurderer desuden, at internationale MC-grup-

peringer og deciderede bandeorganisationer fortsat 

vil have en interesse i at forankre sig i Danmark. 

Generelt har både etablerede og nyetablerede grup-

peringer behov for ekspansion og udvidelse med nye 

afdelinger for at styrke deres organisation og struktur, 

forøge deres indtjening og fastholde eller styrke deres 

magtposition.

Den nationale monitering viser, at der er en tendens 

til, at bandegrupperinger i stigende grad organiserer, 

strukturerer og uniformerer sig på en måde, der er 

kendetegnende for både nationale og internationale 

MC-orienterede grupperinger. Den udvikling, hvorun-

der de strukturelle og udtryksmæssige forskelle, der 

kendetegner henholdsvist bander og MC-orienterede 

grupperinger, bliver mere udviskede, kan betyde, at 

det på sigt bliver irrelevant at skelne mellem rockere 

og bander i bekæmpelsen af organiserede kriminelle 

grupperinger og netværk.

Teknologisk  udvikling  og  sociale  medier

De øgede muligheder for at gøre intern kommunikati-

on og data utilgængelige for politiet og mulighederne 

for at optræde anonymt kan få stor betydning for 

grupperingernes aktiviteter og organisering. Dels giver 

det mulighed for og skaber incitament til i højere grad 

at begå it-faciliteret kriminalitet, dels åbner det for 

nye markeder. Der kan være tale om både bedrageri, 

afpresning, misbrug af data og mere grov økonomisk 

kriminalitet mod virksomheder og staten.

Rocker- og bandegrupperingernes øgede anven-

delse af sociale medier vil over de kommende år 

sandsynligvis i stigende grad erstatte traditionelle 

kommunikationskanaler. De sociale medier kan 

ligeledes understøtte kriminelle grupperingers 

interne sammenhængskraft ved at virke som fora for 

etablering og fastholdelse af organisatoriske normer 

og selvforståelser. Disse forhold kan samlet set 

øge hastigheden, hvormed konflikter opstår, og øge 

kompleksiteten i sagerne både i forhold til politimæs-

sig efterforskning og i forhold til den efterfølgende 

juridiske proces.

Det øgede antal 

grupperinger skaber 

behov for, at grup-

perne udvider deres 

aktiviteter til nye 

kriminalitetsområder

Det øgede antal rocker- og bandegrupperinger har 

skabt grundlag og behov for at opdele eksisterende 

kriminelle markeder og udvide kriminelle aktiviteter til 

kriminalitetsområder, som ikke traditionelt er kende-

tegnende for miljøet. Mulighederne for dette er øget i 

takt med tilgangen af flere nye internationale organi-

sationer, der i forvejen er involveret i andre kriminali-

tetsformer. Politiet vurderer i denne sammenhæng, at 

internettet, både i relation til egentlig kriminalitetsud-

øvelse og i relation til krypteret kommunikation internt 

i og mellem grupperinger, vil udgøre øgede barrierer 

for myndighederne både nationalt og i internationale 

samarbejdsrelationer.



Denne side er med vilje efterladt uden indhold.
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