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UDVIKLINGEN I ANTAL MISTÆNKTE BØRN UNDER 15 ÅR, 2001-2009 
 
Fra Rigspolitiet er der indhentet oplysninger om samtlige tilfælde, hvor et barn er mistænkt for en 
lovovertrædelse. Disse oplysninger er ikke sammenlignelige med dem, der fremgår af Danmarks 
Statistiks opgørelser over kriminalitet begået af børn, idet Danmarks Statistik kun har haft adgang 
til anmeldelsesregistret, som alene oplyser om én sigtet pr. anmeldelse. Det indebærer, at de sager, 
hvor flere børn er sigtet for samme lovovertrædelse, alene vil tælle én gang i opgørelsen fra Dan-
marks Statistik. Det skal endvidere bemærkes, at de kategoriseringer af kriminalitetens art, Rigspo-
litiet anvender, er en smule anderledes og generelt bredere end dem, Danmarks Statistik anvender. 
 
Tabel 1 viser, hvorledes udviklingen ifølge taloplysningerne fra Rigspolitiet har været med hensyn 
til antal gange, børn har været mistænkt for en straffelovsovertrædelse.  
 
Tabel 1. Antal mistænkte 10-14-årige 2001-2009.  
 
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Vold m.v. 574 562 726 840 1.025 1.210 1.199 975 792 
Seksualforbrydelser 76 60 59 65 79 108 110 70 59 
Røveri 247 312 203 248 328 353 270 294 235 
Indbrud 585 710 771 819 1.030 1.044 725 539 533 
Butikstyveri 2.226 1.885 2.130 2.597 2.246 2.062 2.180 1.840 1.692 
Andre tyveri 662 745 771 836 723 811 620 417 383 
Hærværk 949 847 989 1.375 1.382 1.567 1.297 862 796 
Brugstyveri m.v. 308 374 358 400 353 498 386 482 385 
Anden straffelov 104 113 144 146 153 167 199 121 100 
I alt 5.731 5.608 6.151 7.326 7.319 7.820 6.986 5.600 4.975 
Pr. 1000 10-14-årige 18,6 17,6 18,6 21,7 21,2 22,3 19,8 15,9 14,2 
 
Tabellen viser, at butikstyverier udgør en ganske væsentlig del af de forbrydelser, børn mistænkes 
for – omkring en tredjedel. Generelt er det formueforbrydelserne, der dominerer, idet de i alle årene 
udgør mindst 80 pct. af de lovovertrædelser, børn sigtes for. 
 
I øvrigt ses for de fleste af forbrydelserne en vækst frem til 2006, hvorefter der i de efterfølgende tre 
år er et fortsat fald. En undtagelse er røveri, hvor antallet er forholdsvis stabilt i hele perioden.  
 
Overordnet set fremgår af tabellen, at antallet af mistænkte pr. 1000 i aldersgruppen er betydeligt 
lavere i 2009 end i nogen af de foregående år. I hvilket omfang, politireformen har influeret herpå, 
er ikke muligt at sige. Den mindskning, der ses i antallet af mistænkte børn fra 2006 til 2009, er dog 
dobbelt så stor som den, der er for sigtelser vedrørende 15-17-årige, nemlig 36 pct. mod 17 pct., 
hvilket kunne indikere, at der også er tale om et reelt fald. 



Figur 1. Udviklingen i antal mistænkte børn, 2001-2009, fordelt efter alder. 
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Denne generelle udvikling i antallet af mistænkte 10-14-årige afspejler sig først og fremmest i ud-
viklingen i antal mistænkte 14-årige, jf. figur 1, hvilket hænger sammen med, at omkring halvdelen 
af sagerne angår 14-årige. Denne andel er steget, idet den i 2001 udgjorde 45 pct., mens det drejede 
sig om 55 pct. i 2009.  
 
Figur 2. Antallet af mistænkte/sigtede i de forskellige aldersklasser, 2007-2009. 
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Figur 2 illustrerer udviklingen i antallet af mistænkte/sigtede i alderen 10 til 17 år i årene 2007 til 
2009. Antallet af mistænkte/sigtede stiger især meget i de yngste aldersklasser, mens stigningstak-
ten aftager blandt de ældre børn. Efter det 16. år er der ikke længere en klar stigning i antallet af 
sigtede. Samlet står aldersgruppen 15-17 år dog for en klar majoritet af samtlige mistanker/sigtelser, 
der retter sig mod børn under 18 år, nemlig omkring 70 pct. 
 
Alderskurven for mistanker/sigtelser ser ud på tilsvarende måde for årene 2001-2006. 
 


