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Formand for det kriminalpræventive råd:

Vi skal bruge den viden 
der virker 

Ungdomskriminaliteten bliver ved med 
at falde i Danmark. Antallet af børn og 
unge under 18 år, der bliver sigtet eller 
er mistænkt for at have overtrådt straf-
feloven, er blevet mere end halveret i 
løbet af de seneste ti år. 

”Målt på stort set alle parametre har 
de unges kriminalitet aldrig været lave-
re, og det er utrolig glædeligt. Men vi 
må ikke hvile på laurbærrene. Selvom 
de er blevet færre, er der stadig mange 
unge, der har brug for at blive hjulpet 
til en ny livsbane”, sagde formand for 
Det Kriminalpræventive Råd, Henrik 
Dam, da han åbnede Den Kriminalpræ-
ventive Dag 2017, hvor forebyggelse af 
ungdomskriminalitet var årets hovedte-
ma. 

Mere end 600 deltagere

Den Kriminalpræventive Dag, der i år 
blev holdt den 6. april i Kulturcenter 
Limfjord i Skive, var arrangeret af Det 
Kriminalpræventive Råd i samarbejde 
med Midt- og Vestjyllands Kredsråd. 
Mere end 600 eksperter og fagfolk fra 
hele landet, der arbejder med kriminal-
litetsforebyggelse, var samlet til en 
dag, der stod i ungdommens tegn. 
Hvorfor ender det galt for nogle unge 
og ikke for andre? Hvordan kan de 
unge, der er på vej mod en kriminel lø-
bebane, hjælpes tilbage på rette spor?
Dagen igennem blev der præsenteret 
forskningsresultater og ny viden fra 
danske og udenlandske forskere, 
mens praktikere med konkret erfaring 

med forebyggelse af ungdomskrimina-
litet fremlagde eksempler på indsatser 
og metoder, der ser ud til at virke på 
de unge.

”Jeg synes, at det har været en frem-
ragende dag. Gode og spændende op-
lægsholdere og en livlig dialog blandt 
deltagerne. Det kunne ikke have været 
bedre,” lød det sidst på dagen fra Hen-
rik Dam. 

Vigtigt at bruge viden

Han håber, at deltagerne fremadrettet 
vil bruge den viden og de erfaringer om 
forebyggelse af ungdomskriminalitet, 
som blev præsenteret i dagens løb.

”Selvom ungdomskriminaliteten er fal-
det, hører vi for tiden mange politiske 
bud på, hvordan man bedst bekæmper 
og forebygger ungdomskriminalitet. 
Nogle vil have indført ungdomsdom-
stole og andre taler for at sænke den 
kriminelle lavalder. Men det virker ikke 
at stille børn for en dommer eller sætte 
dem i fængsel. Det viser al forskning,” 
siger Henrik Dam. Derfor anbefaler 
han politikere og andre at bruge al den 
viden, der faktisk eksisterer om fore-
byggelse af ungdomskriminalitet. 

STEMNINGEN VAR I TOP, DA MERE END 600 EKSPERTER OG FAGFOLK NETVÆR-
KEDE OG HENTEDE NY INSPIRATION OG VIDEN OM FOREBYGGELSE AF 
UNGDOMSKRIMINALITET PÅ DEN KRIMINALPRÆVENTIVE DAG 2017.

”I Det Kriminalpræventive Råd mener 
vi, at kriminalitet bedst forebygges på 
baggrund af fakta og viden. Vi har alle-
rede en masse viden til rådighed om, 
hvad der virker og ikke virker i forebyg-
gelsen af ungdomskriminalitet. Det er 
vigtigt, at vi bruger den viden, hvis 
ungdomskriminaliteten skal blive ved 
med at falde,” siger Henrik Dam.  

I 2018 bliver Den Kriminalpræventive 
Dag holdt i Roskilde, hvor temaet er 
forebyggelse af vold. 
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Del 1 - venstre

”Der findes et utal teorier om, hvilke 
risikofaktorer der har betydning for, om 
et ungt menneske bliver kriminel eller 
ej, men jeg mener, at mindst 90 pct. af 
disse risikofaktorer er helt irrelevante,” 
siger Per-Olof Wikström, professor i 
kriminologi på Cambridge Universitet.

Han har sammen med sit forskerteam 
fulgt 700 unge fra Peterborough i Eng-
land fra de var i 12 års alderen og frem 
til i dag, hvor de er 24 år. Arbejdet har 
resulteret i Wikströms ’situationelle 
handlingsteori’, der først og fremmest 
fokuserer på, hvad der afholder flertal-
let af unge fra at bryde loven. 
Wikström mener, at når vi forstår, 
hvorfor og hvad der afholder nogle fra 
at blive kriminelle, finder vi også svare-
ne på, hvad der forebygger kriminalitet.

”Det er nogle få væsentlige faktorer, 
som blandt andet handler om vores 
moral og evne til at udøve selvkontrol,” 
siger han.

Selvkontrol kan trænes

Wikstöms forskning viser, at en person 
med gode relationer til familie og ven-
ner, en høj personlig moral og høj selv-
kontrol har en lav risiko for at begå kri-
minalitet, selvom vedkommende 
befinder sig i omgivelser, som opmun-
trer til kriminelle handlinger. Modsat vil 
en person med manglende relationer 
til familie og venner, en lav personlig 
moral og lav selvkontrol have høj risiko 
for at begå kriminalitet, hvis vedkom-
mende befinder sig i omgivelser, der 
opmuntrer til kriminelle handlinger.

”Et menneske kan altså sagtens være 
i et meget kriminelt miljø uden at blive 
kriminel, hvis det har en moral eller 
grundlæggende værdier, der gør det 
uacceptabelt at begå en kriminel hand-
ling,” siger Per-Olof Wikström. 

Han konkluderer derfor, at den mest 
effektive kriminalitetsforebyggelse er 
at træne de unges moral og selvkon-
trol. Her spiller forældrene og skolen 
en central rolle. Hvis de tidligt lærer 
børnene selvkontrol og at overholde 
regler og opbygge sunde relationer, 
kan de udvikle børnenes forudsætnin-
ger for at vælge et liv uden kriminalitet.

Et fåtal er kriminelle

Det unikke ved Wikströms forskning 
er, at han har fulgt de 700 unge fra Pe-
terborough over rum og tid – nogen 
gange endda time for time, hvor for-
skerne får informationer om, hvem de 
unge hænger ud med, hvor de er, og 
hvad de laver sammen. De unge er 
blevet interviewet løbende om deres 
liv og eventuelle kriminelle handlinger.

Forskningen dokumenterer ligesom 
andre undersøgelser, at kriminalitet bli-
ver begået af et fåtal. Wikströms un-
dersøgelse viser, at 35 af de 700 unge 
var ansvarlige for de 18.000 kriminelle 
handlinger, som i alt blev begået af de 
unge i de ti år, som han fulgte dem. 
84 pct. af de unge har ingen eller me-
get sjældne og milde lovbrud. For 9,6 
pct. af de unges vedkommende er kri-
minaliteten begrænset til ungdommen 

og falder kraftigt efter 19 års alderen, 
mens 6,3 pct. får en vedholdende kri-
minel løbebane, som topper lidt senere 
og først falder ved 24 års alderen. De 
begår også mere alvorlig kriminalitet 
end de øvrige.

HVIS VI SKAL FOREBYGGE KRIMINALITET EFFEKTIVT, ER VI NØDT TIL AT FOR-
STÅ, HVORFOR NOGLE UNGE IKKE FÅR EN KRIMINEL LØBEBANE, MENS ANDRE 
GØR, OG IFØLGE PROFESSOR I KRIMINOLOGI PER-OLOF WIKSTRÖM ER DET 
GANSKE FÅ FAKTORER, DER SPILLER EN ROLLE.

Moral og selvkontrol har 
størst betydning



SVENSKE PER-OLOF WIKSTRÖM VAR 
DAGENS HOVEDTALER.

HAN ER PROFESSOR I KRIMINOLOGI 
VED CAMBRIDGE UNIVERSITET. I 
2016 VANDT HAN SOM DEN FØRSTE 
SVENSKER NOGENSINDE STOCK-
HOLMPRISEN I KRIMINOLOGI FOR 
SIT ARBEJDE.  
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Del 2 - venstre

Politisk debat:

Der er brug for mod og
helhedstænkning

Kommunernes opfølgning over for unge 
kriminelle er ikke god nok. Ankestyrel-
sen har undersøgt 863 sager om børn 
og unge, der er mistænkt for at have 
begået voldskriminalitet, anden alvorlig 
kriminalitet eller gentagen kriminalitet. I 
halvdelen af sagerne har styrelsen vur-
deret, at kommunernes opfølgning ikke 
har været i overensstemmelse med lov-
givningen.

Det var udgangspunktet for den politi-
ske debat på Den Kriminalpræventive 
Dag, hvor borgmestrene fra Svendborg, 
Morsø og Holstebro debatterede med 
Jørgen Pedersen, formand for SSP 
Samrådet og Karina Rohr Sørensen, re-
præsentant for Dansk Socialrådgiverfor-
ening.

Samarbejde & sammenhæng

”Det er en kompleks opgave, som vi 
har haft store udfordringer med at løfte, 
fordi sagsmængderne for den enkelte 
socialrådgiver er så store, at der ikke er 
overskud til at investere i det forebyg-
gende arbejde. Vi skal have reduceret 
sagsmængderne, så vi i højere grad kan 
prioritere den forebyggende indsats,” 
sagde Lars Erik Hornemann, borgme-
ster i Svendborg Kommune.

I Svendborg har man fx gjort en indsats 
for at styrke samarbejdet på tværs ved 
at samle ressourcerne fra jobcentrets, 
familieafdelingens og Socialfagligt Cen-
ters ungeteam, Ungdommens Uddan-

KOMMUNERNE SKAL STYRKE INDSATSEN OVER FOR UNGE KRIMINELLE. TIDLIG 
INDSATS, HELHEDSTÆNKNING OG MOD ER KODEORDENE, LØD DET FRA PANEL-
DELTAGERNE I DEN POLITISKE DEBAT.

nelsesvejledning og SSP-konsulenterne 
i en Ungekontakt, så den unge oplever 
en større sammenhæng i indsatsen.

I Morsø Kommune har man opbygget 
en stærk SSP-organisation, hvor de 
voksne har skabt nogle tætte relationer 
til de unge.

”Vi er en lille kommune, så vi har en 
nærhed i hverdagen, som gør det mu-
ligt at tænke hele løsninger og tværfag-
lighed. Når de voksne kender de unge, 
giver det mulighed for en hurtigere ind-
sats, hvis der er grund til bekymring” 
sagde Hans Ejner Bertelsen, borgme-
ster i Morsø Kommune.

Tidlig indsats

Udover samarbejde på tværs og hel-
hedstænkning var paneldeltagerne eni-
ge om, at der skal en tidlig indsats til, 
hvis man skal lykkes med den forebyg-
gende indsats.

I Holstebro Kommune begynder den 
forebyggende indsats allerede før føds-
len, fortalte borgmester Hans Christian 
Østerby:

”Når mor er gravid i 26. uge, kan fa-
milierne være med i projektet Familier 
med Hjerte, hvor de deltager i fød-
sels- og forældreforberedelse. 95 pct. 
af alle familier er faktisk med, og der-
med kan vi se udfordringerne og be-
hovene i den enkelte familie meget 
tidligt,” sagde han.

Forstå ungdomskulturen

Formand for SSP Samrådet slog også 
et slag for både tidlig og hurtig indsats 
og helhedstænkning i det forebyggende 
arbejde, men derudover mente han, at 
det er vigtigt at forstå ungdommen af i 
dag.

”Vi skal forstå ungdomskulturen og ud-
vikle det forebyggende arbejde efter, 
hvordan de er nu. Ungdomskriminalite-
ten er faldende, men måske har den 
flyttet sig andre steder hen, hvor vi end-
nu ikke helt har opdaget, hvad der fore-
går – for eksempel på nettet,” sagde 
Jørgen Pedersen.

Paneldeltagerne var enige om, at der 
skal nogle andre foranstaltninger til i 
takt med, at ungdomskulturen forandrer 
sig, men borgmestrene kunne ikke 
komme med eksempler på, hvordan de 
tænkte modigt og nyt.

Karina Rohr Sørensen, der repræsente-
rede Dansk Socialrådgiverforening, hav-
de dog eksempler på nytænkende mod 
i den forebyggende indsats, men hun 
mente også, at kommunerne allerede 
har redskaberne til at gøre en indsats, 
og nu er det så vigtigt, at de også bru-
ger dem.

”Mange af de unge med en kriminel lø-
bebane, har vi jo kendt hele deres liv, 
og derfor er det værd at spørge, om vi 
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så gør det rigtige og tidligt nok? Vi har fak-
tisk redskaberne til at hjælpe dem med at 
få fat om samfundet igen, og de redska-
ber skal vi bruge, selvom de unge har 
gjort nogle ting, som vi ikke bryder os 
om. Men vi skal også forsøge at tænke 
forebyggelse på nye måder og nogle gan-
ge sætte ind med indsatser, som vi ikke 
behøver at gøre lovgivningsmæssigt, men 
som vi gør, fordi det giver mening,” sagde 
Karina Rohr Sørensen.

Varetægtsfængsling hjemME 

Københavns Kommune har bl.a. et for-
søg, hvor de varetægtsfængsler unge 
kriminelle under 18 år derhjemme frem-
for på en sikret institution.

”Vi har et stort fokus på, hvordan vi und-
går, at de unge fortsætter en kriminel lø-
bebane. Loven giver faktisk mulighed for 
hjemmefængsling, og derved kan vi fast-
holde de unge i deres skoleforløb eller 
job. På den måde håber vi, at vi kan for-
hindre, at den unge igen begår kriminali-
tet,” sagde Karina Rohr Sørensen.

SVENDBORGS BORGMESTER LARS ERIK HORNE-
MANN, MORSØS BORGMESTER HANS EJNER 
BERTELSEN, HOLSTEBROS BORGMESTER HANS 
CHRISTIAN ØSTERBY, FORMAND FOR SSP SAM-
RÅDET JØRGEN PEDERSEN OG REPRÆSENTANT 
FOR DANSK SOCIALRÅDGIVERFORENING KARI-
NA ROHR SØRENSEN DELTOG I DEN POLITISKE 
DEBAT, DER BLEV STYRET AF JOURNALIST ANJA 
BO. 
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Del 2 - venstre

Færre og færre unge 
laver kriminalitet 

De danske unge er i dag langt mere lov-
lydige end tidligere. Det viser en ny un-
dersøgelse af unges kriminalitet fra Det 
Kriminalpræventive Råd. Det er krimino-
log og professor emeritus Flemming 
Balvig, der har lavet undersøgelsen. 

”Det er ikke bare én faktor, der gør sig 
gældende. Der er rigtig mange forskelli-
ge årsager til, at ungdommen i Dan-
mark laver mindre og mindre kriminali-
tet,” siger Flemming Balvig. 

Enestående undersøgelse

I sit oplæg fortalte han om resultaterne 
fra en ny ungdomsundersøgelse finan-
sieret af Det Kriminalpræventive Råd.
Det er en selvrapporteringsundersøgel-
se, der nu for sjette gang i løbet af de 
seneste fire årtier er blevet lavet først 
og fremmest blandt elever i 8. klasse i 
Gladsaxe Kommune. 

Eleverne har hver gang besvaret stort 
set det samme omfattende spørgeske-
ma med spørgsmål om kriminalitet, fa-
milieliv, skoleliv, fritidsvaner og mange 
andre forhold, der spiller en rolle, når 
man er 14-15 år. Projektet giver derfor 
en enestående mulighed for at belyse 
den faktiske kriminalitets udvikling for 
de 14-15-årige i Danmark over en me-
get lang periode.

En fantastisk ændring

Da den første undersøgelse blev lavet i 
1979, var det mere normalt, at børn og 
unge begik kriminalitet. 20 pct. af ele-
verne fra 8. klasse svarede dengang, 
at de selv en eller flere gange havde 
begået mere alvorlige former for krimi-
nalitet såsom indbrudstyveri eller røve-
ri. 75 pct. af de unge i Gladsaxe svare-

de ja til, at de havde begået mindre 
alvorlige tyverier som fx butikstyveri el-
ler cykeltyveri. Kun 5 pct. havde i 1979 
aldrig gjort noget kriminelt. 

I den nyeste undersøgelse fra 2016 var 
det blot 4 pct., der anonymt erkendte, 
at de havde begået alvorlig kriminalitet. 
43 pct. svarede, at de mindst én gang 
havde været med til et mindre alvorligt 
tyveri - typisk fra en butik. Hele 53 pro-
cent af de 14-15-årige i Gladsaxe svare-
de i 2016, at de aldrig nogensinde hav-
de gjort noget kriminelt. 

”Mens det i 1979 altså kun var ganske 
få, der ikke havde brudt loven, så er 
det i dag flertallet, der er helt og alde-
les lovlydige. Det er en helt fantastisk 
ændring i løbet af de 37 år siden den 
første ’Ungdomsundersøgelse’. Det er 
jo nærmest en kulturrevolution,” siger 
Flemming Balvig.

Den generelle udvikling

Lige så entydig udviklingen har været i 
retning af færre og færre kriminelle 
blandt de unge i både Gladsaxe og i re-
sten af landet, lige så mangetydig og 
kompliceret er billedet af årsagerne til 
faldet i ungdomskriminaliteten. 

”Jeg kan desværre ikke pege på en en-
kelt faktor, der har gjort, at det ikke læn-
gere er normen blandt de unge at begå 
småkriminalitet. Der er ingen ’magic 
bullet’. I virkeligheden hænger det mest 
af alt sammen med den generelle ud-
vikling i samfundet,” siger Flemming 
Balvig. 

Han peger blandt andet på, at de fleste 
børn og unge i dag har det bedre hjem-

DER ER MANGE ÅRSAGER TIL, AT UNGDOMMEN I DANMARK LAVER MINDRE OG 
MINDRE KRIMINALITET. DET SKYLDES BLANDT ANDET BEDRE FAMILIERELATI-
ONER, EN HØJERE GRAD AF SELVKONTROL BLANDT DE UNGE OG EN UDVIKLING 
HVOR MAN BRUGER MERE TID I CYBERSPACE END PÅ GADEN.

me i deres familier, end det var tilfælde 
blandt børn og unge tidligere. Der er 
færre skænderier med forældrene, min-
dre disciplin og mere medbestemmel-
se, og det er alt sammen med til at på-
virke de unge til at begå mindre 
kriminalitet. 

Mere selvkontrol

Desuden har de unge i dag en højere 
grad af selvkontrol og disciplin i forhold 
til deres eget liv og fremtid.

”De er mere bevidste om de langsigte-
de konsekvenser af deres handlinger, 
end unge var før i tiden. De er bange 
for, at deres liv kan blive ødelagt, hvis 
de begår ungdomskriminalitet. Det får 
fx mange unge til i dag at afstå fra en 
mere risikobetonet adfærd såsom hash-
rygning, for meget alkohol og kriminali-
tet,” siger Flemming Balvig.
 
Der er også andre faktorer, der er med 
til at påvirke de unge til at begå mindre 
kriminalitet. Det handler især om en 
ændret livstil, der er kommet blandt de 
unge som en konsekvens af den tekno-
logiske udvikling. 

”Kort fortalt bruger børn og unge i dag 
deres tid foran skærmen og er sociale 
på internettet, hvor de før kørte rundt 
på cykler og knallerter og hang ud på 
gadehjørnet. En livsstil, der dengang let-
tere kunne få nogle unge ud i risikoad-
færd og kriminalitet,” siger han. 

del 1 - ungdomskriminaliteten i tal
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Sats på social kapital

Selvom der således er mange årsager 
til, at ungdommen i Danmark er mindre 
og mindre kriminelle, så vil kriminolo-
gen dog alligevel gerne pege på særligt 
ét indsatsområde til at hjælpe endnu 
fl ere unge væk fra kriminalitet. 

”Jeg vil mene, at et hovedindsatsområ-
de bør være at satse på et højere ni-
veau af social kapital blandt de unge. 
Der er mange af de lidt mere udsatte 
børn og unge, der har brug for hjælp til 
at få et godt socialt liv med venner, et 
godt sammenhold i skolen og tillidsful-

de relationer til andre mennesker. Det 
er veldokumenteret, at mere social ka-
pital er med til holde de unge fra krimi-
nalitet,” siger Flemming Balvig. 

PROFESSOR EMERITUS, DR.JUR. 
FLEMMING BALVIG FORTALTE 
BLANDT ANDET OM RESULTATERNE 
FRA DEN SENESTE SELVRAPPORTE-
RINGSUNDERSØGELSE BLANDT 
UNGE PÅ 14-15 ÅR I GLADSAXE OG 
ANDRE STEDER I LANDET. 
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Del 2 - venstre

Fra fornemmelser 
til fakta
41 KOMMUNER DELTAGER NU I DEN ÅRLIGE UNGEPROFILUNDERSØGELSE, SOM 
BLANDT ANDET GIVER ET UNIKT INDBLIK I UNGES RUSMIDDELBRUG, KRIMINA-
LITET OG RISIKOADFÆRD. 

Hvordan har de unge i Danmark det 
egentligt? Det spørgsmål har man hid-
til forsøgt at besvare gennem en ræk-
ke forskellige undersøgelser, der ikke 
nødvendigvis var særligt aktuelle eller 
systematiske og heller ikke tog højde 
for lokale forskelle. 

Derfor har et nyt partnerskab taget ini-
tiativ til at gennemføre en Ungeprofil-
undersøgelse, som både kan imøde-
komme de lokale behov for viden, og 
samtidig bliver gennemført med jævne 
mellemrum, så tendenser kan følges, 
ligesom resultaterne kan bruges regio-
nalt og nationalt til forskere og beslut-
ningstagere.

”50.000 unge deltager i undersøgel-
sen, og det giver os et helt unikt data-
grundlag. Hvor vi tidligere byggede de 
forebyggende indsatser på fornemmel-
ser, er de i dag bygget på aktuel viden. 
Vi kan få fakta helt ned på den enkelte 
årgang på en enkelt skole, hvor vi tidli-
gere blot havde landsgennemsnittet at 
forholde os til,” siger Benny Husted, 
der er SSP-konsulent i Skanderborg 
Kommune og en del af partnerskabet 
bag Ungeprofilundersøgelsen.

En målrettet indsats

Ungeprofilundersøgelsen betyder, at 
man i dag kan målrette den forebyg-
gende indsats i de 41 kommuner, der 
indtil videre er en del af undersøgel-
sen.

”Tidligere havde vi kun nationale gen-
nemsnit at forholde os til, og det var 
nemt at affærdige med et argument 
om, at det jo bare var københavnerbør-
nene, der havde problemer. Men i dag 
kan vi med Ungeprofilundersøgelsen 
se præcis, hvilke problemer vi har lo-

kalt, og vi kan give en hurtig og målret-
tet forebyggende indsats,” siger Benny 
Husted.

Han oplevede også, at der tidligere var 
en tendens til, at der var mange myter, 
og at det var dem, der råbte højest, 
som fik hjælpen eller bestemte retnin-
gen.

”Nu kan vi afdække myterne og give 
ressourcerne til dem, der har behovet,” 
siger han.

Skal handle på viden

Med Ungeprofilundersøgelsen i hån-
den kan kommunerne nu præsentere, 
hvilke udfordringer der er lokalt, og po-
litikerne kan blive klædt på til at træffe 
de rigtige beslutninger.

”Samtidig kan vi opfange, hvis der op-
står nye tendenser – fx digital krimina-
litet – og vi kan følge op med undervis-
ning eller kampagner om, hvordan man 
beskytter sig på nettet eller lignende,” 
siger Benny Husted.

Samtidig ved de deltagende kommu-
ner nu, hvilke problematikker der er på 
de enkelte uddannelsesinstitutioner og 
kan sætte målrettet ind.

”Før var fx ungdomsuddannelserne 
lukket land for os, men med Ungepro-
filundersøgelsen og efter en tæt dialog 
med dem er det lykkedes os at få et 
rigtig godt samarbejde. Resultaterne 
behandles i fortrolighed. Ungdomsud-
dannelserne kan kun se egne tal og 
sammenligne dem med landsgennem-
snittet, mens folkeskolerne kan sam-
menligne sig med folkeskolernes gen-
nemsnit i kommunen,” siger Benny 
Husted og fortsætter:

”Generelt er det vigtigt at være op-
mærksom på, at hvis man som kom-
mune vil deltage i undersøgelsen, så 
skal man også være parat til at tage et 
ansvar og handle på den viden, som 
man opnår. Hvis man er tydelig om-
kring, hvordan man vil bruge undersø-
gelsens resultater, er det med til at sik-
re opbakning og høje svarprocenter,” 
siger han.

FAKTA

Ungeprofilundersøgelsen blev gen-
nemført for første gang i 2015 og vil 
blive gentaget hvert år. I 2016 deltog 
41 kommuner og i alt 50.000 unge i al-
deren 12-25 år. Undersøgelsen har fem 
temaer:
-   Mental sundhed
-   Social kapital
-   Rusmiddelbrug
-   Kriminalitet og risikoadfærd
-   Kriminelle ungdomsgrupper.

Læs mere om Ungeprofilundersøgel-
sen på skolesundhed.dk  

del 1 - ungdomskriminaliteten i tal



SSP-KONSULENT I SKANDERBORG 
KOMMUNE BENNY HUSTED OG LEK-
TOR JAKOB DEMANT FRA KØBEN-
HAVNS UNIVERSITET FORTALTE OM 
UNGEPROFILUNDERSØGELSEN.

HER ER JAKOB DEMANT PÅ SCENEN.



FORSKER RIKKE FUGLSANG OLSEN FRA SFI - DET 
NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD 
FORTALTE OM RESULTATERNE FRA ”FORLØBSUN-
DERSØGELSE AF BØRN FØDT I 1995”, HERUNDER 
OGSÅ OM DE TO RAPPORTER ”PÅ VEJ MOD UNG-
DOMSKRIMINALITET 1” FRA 2015 OG ”PÅ VEJ 
MOD UNGDOMSKRIMINALITET 2” FRA 2016 SOM 
SFI HAR LAVET FOR DKR PÅ BAGGRUND AF RE-
SULTATERNE FRA FORLØBSUNDERSØGELSEN. 
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Undersøgelse af 6.000 børns opvækst:

Særlige faktorer øger 
risikoen for kriminalitet 

Det er nærmest umuligt at forudsige 
hvilke børn, der senere i livet bliver kri-
minelle. Selvom man allerede i den tid-
lige skolealder sagtens kan indkredse 
de børn, der har svære opvækst-
betingelser og placere dem i en grup-
pe med høj risiko for at udvikle krimi-
nel adfærd, er det de færreste af disse 
børn, der rent faktisk ender i kriminali-
tet. 

”Langt de fleste børn, der udviser 
antisocial adfærd og har en problema-
tisk opvækst, klarer sig alligevel fint se-
nere i livet og kommer for eksempel 
aldrig ud i kriminalitet. Derfor skal man 
være varsom med at stemple børn og 
unge som potentielt kriminelle, fordi 
de måske har en vanskelig opvækst,” 
siger Rikke Fuglsang Olsen, der som 
forsker ved SFI - Det Nationale Forsk-
ningscenter for Velfærd hovedsageligt 
beskæftiger sig med analyser af udsat-
te børn og unge.

6.000 unge fra ’95

Hun er en af forskerne bag den såkald-
te ’Forløbsundersøgelse af børn født i 
1995’, hvor SFI har fulgt 6.000 børn 
gennem deres barndom og opvækst, 
fra de blev født i 1995, til de nu er ble-
vet voksne.

I 1995 blev der født 70.000 børn i Dan-
mark, og det er et repræsentativt ud-
snit på 6.000 af dem, som Rikke Fugl-
sang Olsen og hendes forskerkolleger 
hos SFI siden har holdt øje med for at 
få en større viden om, hvilke faktorer 
der præger børn og unges udviklings-
vej, og hvordan deres livschancer kan 
påvirkes i en positiv retning. 

Ud over, at de 6.000 børn er blevet 
fulgt via registerdata fra Danmarks Sta-
tistik, har forskerne fra SFI gennem 
årene lavet i alt seks spørgeskemaun-
dersøgelser, hvor først børnenes mød-
re og siden også børnene selv har sva-
ret på en lang række spørgsmål. De 
første dataindsamlinger blev lavet, da 
børnene var et halvt år, 4 år og 7 år, 
hvor det alene var mødrene, der blev 
spurgt. Da børnene fyldte 11, 15 og 18 
år, var det både mødrene og børnene, 
der blev bedt om at svare på spørgs-
mål.

Pjæk og hash

På Den Kriminalpræventive Dag 2017 
fortalte Rikke Fuglsang Olsen om Bør-
neforløbsundersøgelsens seneste re-
sultater. 

Børneforløbsundersøgelsen handler 
om meget andet end børn og unges 
kriminalitet, men hun havde i sit oplæg 
særlig fokus på, hvilke faktorer i børne-
nes opvækst, der ifølge undersøgelsen 
hænger sammen med kriminalitet se-
nere i ungdomsårene.

”Vi har prøvet at undersøge, om der er 
noget, vi kan gøre i ungdomsårene, så 
færre unge ender i kriminalitet. Altså 
hvilke faktorer der gør, at nogle børn 
fra højrisikogruppen ender med at ud-
vikle en kriminel adfærd, mens langt 
de fleste ikke gør,” siger Rikke Fugl-
sang Olsen.

Hun peger på, at der særligt er tre ting, 
som unge, der med stor sandsynlighed 
er på vej mod en kriminel løbebane, 
har til fælles. 

PJÆKKERI, HASHRYGNING OG LAV SELVKONTROL GØR DET MERE SANDSYN-
LIGT, AT BØRN OG UNGE BEGÅR KRIMINALITET SENERE I LIVET. 

”De pjækker meget fra skolen, de ry-
ger hash, og de har en lav selvkontrol. 
Det er tre faktorer, som vi bør være 
særligt opmærksomme på,” siger hun. 

Børneforløbsundersøgelsen viser for 
eksempel, at det blandt drenge fra høj-
risikogruppen, som både pjækker fra 
skole, har prøvet at ryge hash og som 
også har en lav selvkontrol, er hele 64 
pct., der senere i ungdommen ender 
med at begå alvorlig kriminalitet. 
Til gengæld er det blot 8 pct. af dren-
gene fra højrisikogruppen, som har en 
god selvkontrol og som hverken pjæk-
ker eller ryger hash, der senere bliver 
kriminelle. 

”Der er ingen lette løsninger, men me-
get tyder på, at det fx vil være en god 
idé med indsatser, som understøtter, 
at de unge får mere selvkontrol, eller 
motiverer dem til at møde i skole i ste-
det for at pjække. Det er nogle af de ri-
sikofaktorer, vi skal have fokus på, hvis 
vi skal have færre unge til at ende i kri-
minalitet,” siger Rikke Fuglsang Olsen.

del 2 - motivations- og risikofaktorer
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Hvad gør unge i vesten til 
islamistiske terrorister?
FOR AT FORSTÅ HVORDAN EKSTREMISTISKE TERRORGRUPPER KAN TILTRÆK-
KE UNGE MUSLIMSKE MÆND, BØR VI IKKE KUN INTERESSERE OS FOR, HVOR-
DAN DE UNGE MÆND TÆNKER, MEN OGSÅ FOR, HVORDAN DE FØLER.  

Hvordan kan det være at unge menne-
sker, der endda kan være opvokset i 
vesten, bliver islamistiske terrorister? 
Hvad er det, der motiverer de unge of-
test mænd til at vende de vestlige vær-
dier ryggen og melde sig under faner-
ne i ISIL eller andre ekstremistiske 
terrorgrupper?
Det er spørgsmål, som forskere over 
hele verden har forsøgt at finde svare-
ne på i takt med, at den internationale 
terrortrussel og radikaliseringen af 
unge muslimer rundt omkring i Europa 
og andre steder verden i løbet af de 
senere årtier er kommet til at udgøre 
et stort og stigende problem. 
En af de forskere, der beskæftiger sig 
med, hvorfor nogle unge mennesker 
ender med at lade sig lokke af terror-
gruppernes propaganda, er den briti-
ske professor i kriminologi ved Køben-
havns Universitet, Keith Hayward. 

hvad terroristerne føler

”En stor del af den forskning, der er la-
vet på området, har først og fremmest 
været fokuseret på at finde frem til, 
hvordan terroristerne tænker. Jeg me-
ner, det er mindst lige så vigtigt at finde 
svar på, hvordan terroristerne føler,” si-
ger Keith Hayward, der mener, at de 
fleste unge, der bliver terrorister, ofte 
ikke primært er interesserede i de reli-
giøse elementer i jihadismen. 

”Der er ingen tvivl om, at religion spil-
ler en vigtig rolle, men jihadisme skyl-
des ikke alene islam. Når muslimske 
unge mænd bliver jihadister, sker det 
oftest som en reaktion på deres egen 
nederlagsfølelse af manglende succes 
i livet. Det betyder ikke, at islamisme 
som voldelig ideologi ikke spiller en rol-
le. Tværtimod bruges den af jihadister-
ne til at retfærdiggøre, at de har lov til 

at overskride civiliserede moralske 
grænser og begå vold og terror”.

motivationsfaktorer

Keith Hayward mener, at det er vigtigt 
at være opmærksom på, at der også er 
en række andre eksistentielle grunde 
til, at unge muslimske mænd i vesten 
ender med at lade sig engagere til ter-
rorisme. 

”En væsentlig motivationsfaktor er, at 
de unge muslimske mænd slet og ret 
søger spænding i livet. Spændingen er 
ikke kun et tilfældigt biprodukt af deres 
terroraktivitet. For mange er søgen ef-
ter spænding en vigtig del af motivatio-
nen til at blive terrorist,” siger han. 
En anden faktor, der motiverer unge til 
at blive jihadister, handler om en søgen 
efter en mening med livet. 

”Ved at gå i hellig krig får de en følelse 
af at være en del af noget, der er stør-
re end dem selv, og som pludselig gør 
deres egne problemer i livet banale og 
ligegyldige,” siger Keith Hayward. 

En tredje motivationsfaktor handler 
ifølge den britiske professor om, at ji-
hadismen ses som en vej til at blive 
heltegjort. Han peger på, at unge mus-
limer fra vesten, der bliver ”foreign 
fighters” og rejser til konfliktområder 
for at kæmpe sammen med lokale op-
rørs- eller terrorgrupper, gerne ser sig 
selv som heroiske oprørere på linje 
med fortidens muslimske krigere, der 
erobrede halvdelen af verden i det sy-
vende århundrede, eller med Muja-
hedinerne, der besejrede Sovjetunio-
nen i Afghanistan i 1980’erne.

”Uanset om det gælder terrorister, der 
bomber vestlige byer, eller unge, der 

rejser til Irak for at kæmpe, gør de det 
ikke så meget, fordi de er interessere-
de i teologiske debatter men mere for 
at udleve deres heroiske fantasier. De 
er vrede og fremmedgjorte individer, 
og nogle af dem ender så med at blive 
tiltrukket af et verdensbillede som radi-
kal jihadisme, der lover dem en me-
ning med livet,” siger Keith Hayward.

Kendt fra bandemiljøet

Den britiske kriminolog er internationalt 
en ledende figurer inden for forsknings-
området ’kulturel kriminologi’. I sin 
forskning beskæftiger han sig især 
med, hvordan kultur, kriminalitet og kri-
minalitetsbekæmpelse påvirker hinan-
den indbyrdes. Han mener, at han kan 
genkende de motivationsfaktorer, der 
gælder for unge jihadister, fra andre vol-
delige og kriminelle ungdomsgrupper. 

”Det er nogle af de samme motivati-
onsfaktorer, som vi også har kendt tid-
ligere fra gangsterverdenen og i forbin-
delse med rekrutteringen af unge til 
voldelige kriminelle bander. Man kan 
sige, at jihadisme er tidens superban-
de,” siger Keith Hayward.

Han understreger, at han ikke ønsker 
at deltage i nogen form for glamourise-
ring af jihadismen. 

”Jeg forsøger blot at forklare, hvorfor 
jihadismen kan være så tiltrækkende 
for nogle unge muslimer i vesten. Det 
er frustrerede muslimske unge mænd i 
vesten, som ser sig selv som ofre, og 
mener, at de er blevet udstødt fra sam-
fundet. Nogle ender så med at søge al-
ternative og voldelige fællesskaber i et 
desperat håb om, at det kan blive en 
vej til succes i livet,” siger han. 

del 2 - motivations- og risikofaktorer
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PROFESSOR I KRIMINOLOGI KEITH 
HAYWARD FRA KØBENHAVNS 
UNIVERSITET TALTE OM, HVAD DER 
MOTIVERER UNGE MUSLIMSKE 
MÆND TIL AT BLIVE ISLAMISTISKE 
TERRORISTER. 

del 2 - motivations- og risikofaktorer
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Tidlig forebyggelse virker 

Forskning har vist, at tidlig forebyggel-
se betaler sig. Jo tidligere man sætter 
ind med en indsats overfor børn og 
unge i risiko, des bedre kan man und-
gå, at problemerne vokser sig større. 

”Undersøgelser fra perioden 2010 og 
2012 foretaget af KORA, Det Nationale 
Institut for Kommuners og Regioners 
Analyse og Forskning viste, at Dan-
mark havde en langt dyrere og i hvert 
fald ikke bedre indsats på området for 
udsatte børn og unge end Sverige. KO-
RAs undersøgelser pegede også på, at 
Sverigesmodellen var mere effektiv og 
tidligere forebyggende end den måde, 
man hidtil havde arbejdet på i danske 
kommuner,” siger fuldmægtig Anne Lei 
Jacobsen fra Socialstyrelsen.

Derfor er en række tiltag blevet sat i 
gang i Danmark. Blandt andet har 
Rambøll for Socialstyrelsen i 2016 gen-
nemført en kortlægning af den eksiste-
rende viden om lovende tidlige fore-
byggende indsatser for socialt udsatte 
børn og unge.

”Kortlægningen kan bruges som inspi-
ration i kommunerne, når de skal gen-
nemføre en tidlig forebyggende ind-
sats. De Utrolige År er et eksempel på 
et forældrerettet tiltag, der ifølge kort-
lægningen virker. Forældreprogrammet 
giver en øget tilknytning mellem foræl-
dre og barn, og forældrenes omsorg 
understøtter en positiv udvikling hos 
barnet,” siger Anne Lei Jacobsen.

Hjælp til forældrene

I Holstebro Kommune har sundheds-
plejerske Birthe Sand Knudsen arbej-
det med De Utrolige År i de seneste 
12 år, hvor i alt 500 forældre har været 
igennem programmet.
”Programmet har en tydelig positiv ef-
fekt på børnenes adfærd – og det hol-
der faktisk ved. Vi evaluerer ikke kun 
lige efter kurset, men også efter 3, 6 
og 12 måneder, og evalueringer viser, 
at børnene fortsætter med at have en 
langt mere positiv adfærd,” siger Birthe 
Sand Knudsen.

I De Utrolige År hjælper man forældre 
til børn på 3-6 år med at blive tydelige 
voksne, der også er gode rollemodeller 
for, hvordan man opfører sig. 

”De første leveår er utrolig vigtige for 
et barn, for det er her, det skal lære at 
begå sig i sociale sammenhænge og 
møde andre mennesker på en respekt-
fuld måde. I den forbindelse spiller for-
ældrene en fuldstændig central rolle,” 
siger Birthe Sand Knudsen.

Usikre på forældrerollen

I Holstebro Kommune er det ofte for-
ældrene selv, der henvender sig for at 
være med i programmet, fordi de kan 
mærke, at tingene udvikler sig i en 
skæv retning, og de er havnet i en ne-
gativ spiral, hvor de skælder ud kon-
stant. Forældrene fortæller som regel, 
at deres barn fylder meget, har svært 
ved at lytte og holde opmærksomhe-
den. Børnene respekterer ikke regler 
hverken hjemme eller i børnehavnen, 
de får pludselige raserianfald og har 
svært ved det sociale.

500 FORÆLDRE FRA HOLSTEBRO KOMMUNE HAR GENNEMFØRT FORÆLDRE-
PROGRAMMET ”DE UTROLIGE ÅR”, DER ER EN AF DE TIDLIGE INDSATSER, SOM 
SOCIALSTYRELSEN HAR KORTLAGT, OG SOM HAR EN GOD OG DOKUMENTERET 
EFFEKT.

”Det er som regel helt almindelige 
forældre, der henvender sig. De er 
usikre og utydelige i forældrerollen, 
og de tør ikke stille krav til deres børn, 
fordi børnene så protesterer. Foræl-
drene mangler ofte selv nogle positive 
rollemodeller, og de har måske selv 
haft en svær opvækst,” fortæller Bir-
the Sand Knudsen.

Fokus på det positive

De Utrolige År er først og fremmest et 
handlekursus, hvor forældrene øver 
sig i at gøre tingene anderledes og få 
nogle nye rutiner ind i kroppen bl.a. 
gennem rollespil. De lærer og øver sig 
i, hvordan de hjælper barnet med at 
opøve tålmodighed og vedholdenhed. 
Forældrene lærer også at følge bar-
nets initiativ og benævne dets handlin-
ger i stedet for at stille spørgsmål eller 
kritisere.

”Noget af det helt grundlæggende ved 
kurset er, at vi ikke fokuserer på det ne-
gative, men flytter opmærksomheden 
til den positive adfærd, som barnet har. 
For vi ved, at det man fokuserer på, 
får man mere af,” siger Birthe Sand 
Knudsen.

del 3 - indsatser og tilgange
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GENOPRETTENDE RETFÆRDIGHED ER FOR ALVOR VED AT BREDE SIG SOM 
PRAKSIS I DANMARK FOR EKSEMPEL TIL SKOLERNE. ERFARINGER FRA AL-
BERTSLUND KOMMUNE VISER, AT METODEN REDUCERER NEGATIV OPFØRSEL, 
VOLD OG MOBNING, STYRKER FÆLLESSKABET OG SKABER BEDRE TRIVSEL 
BLANDT ELEVERNE.

Effektiv metode 
til konfliktløsning 

Grundtanken i genoprettende retfær-
dighed er, at alle personer, der er be-
rørt af en konflikt eller krænkelse, skal 
mødes for at have en dialog om det, 
der er sket. I fællesskab skal de forsø-
ge at finde ud af, hvad der skal gøres, 
for at de kan komme videre på den 
bedst mulige måde.

Den genoprettende retfærdighed kan 
blandt andet bruges som et alternativ 
til den traditionelle strafferet over for 
kriminelle unge eller i arbejdet med 
børn og unge generelt, hvor metoden 
også har bredt sig til folkeskolen. Et af 
de steder, hvor man har gode erfarin-
ger med den genoprettende praksis i 
skoleregi, er i Albertslund Kommune. 

”Genoprettende praksis passer godt til 
den danske folkeskole, fordi det stem-
mer godt overens med den inkluderen-
de tankegang, som vi har,” siger leder 
af social koordination i Gladsaxe Kom-
mune, Mikkel Nielsen. Indtil for nyligt 
var han ansat i Albertslund Kommune, 
hvor metoden både bliver brugt til at 
opbygge social kapital, styrke relationer-
ne i skoleklasserne og til at håndtere 
konkrete konflikter.

Det har en effekt

Med indførelsen af den genoprettende 
praksis får alle lærerne den samme til-
gang, når de skal løse konflikter – og 
det er vel at mærke en evidensbaseret 
metode.

”Det er et stort skridt, for i skolerne har 
vi ingen tradition for at have den sam-
me metode til at løse konflikter og alli-
gevel har hver enkelt af os en tendens 
til at bruge den metode, vi plejer, igen 
og igen, selvom den ikke virker. Med 
genoprettende retfærdighed får vi den 
samme evidensbaserede metode,” si-
ger Mikkel Nielsen.

Brugen af genoprettende praksis i sko-
len har vist sig effektiv i forhold til at re-
ducere negativ opførsel, mobning, vold 
og kriminalitet blandt elever og til at 
forbedre det generelle klima for læring.

”Hidtidige resultater med genopretten-
de praksis har vist, at eleverne får min-
dre sygefravær, og lærerne færre syge-
dage. Der sker færre bortvisninger, 
trivslen og arbejdsklimaet bliver forbed-
ret, og eleverne opnår bedre faglige re-
sultater,” fortæller Mikkel Nielsen.

Flere formål

I Albertslund Kommune bliver den gen-
oprettende praksis brugt i cirkelproces-
ser i klasserne.

”Når vi sidder i en cirkel er vi ligeværdi-
ge, og så bruger vi både metoden til at 
styrke relationerne i klassen og til at 
løse konkrete konflikter,” siger Mikkel 
Nielsen.

Når han brugte metoden til at opbyg-
ge den social kapital i klassen, sad 
eleverne i cirkel og fortalte fx på skift, 

hvad der var deres livret, yndlings tv-
serie eller hvor de gerne ville rejse hen i 
verden.

”Det styrker elevernes relationer og 
ofte får de øje på, at de faktisk har me-
get til fælles,” siger Mikkel Nielsen.

Men først og fremmest bliver den gen-
oprettende praksis brugt til at tale om 
krænkelser eller konflikter, hvor elever-
ne taler om, hvad der er sket, hvordan 
de blev påvirket af det, og hvordan de 
mener, at de kan komme videre på den 
bedst mulige måde.

”Konflikter er et livsvilkår, men med 
den genoprettende praksis dysser vi 
ikke bare konflikterne ned. Vi får genop-
rettet den skade, der er sket, gennem 
processer, som involverer alle de berør-
te parter, og alle tager et ansvar for at 
løse konflikten,” siger Mikkel Nielsen.

del 3 - indsatser og tilgange
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Lokale projekter hjælper 
unge flygtninge
DET ER VIGTIGT, AT BØRN OG UNGE MED FLYGTNINGEBAGGRUND FÅR HJÆLP 
TIL AT FOREBYGGE PSYKISK OG SOCIAL MISTRIVSEL.

Børn og unge fra flygtningefamilier har 
det ofte svært på grund af de omvælt-
ninger, der er sket i deres og forældre-
nes liv. Derfor kan det ud fra et krimi-
nalpræventivt perspektiv give god 
mening, at børn og unge fra flygtninge-
familier bliver tilbudt den rette hjælp og 
støtte for at forebygge psykisk og so-
cial mistrivsel. 

Både i DIGNITY, Dansk Institut mod 
Tortur, og hos Dansk Flygtningehjælp 
arbejder man med projekter, der hjæl-
per børn og unge med flygtningebag-
grund med at komme videre i livet på 
en god måde. 

aktører mangler viden

Målet med DIGNITYs Projekt FLyV, 
som er støttet af blandt andre Social-
styrelsen og Det Kriminalpræventive 
Råd, er at øge trivsel for traumeramte 
flygtningefamilier i henholdsvis Mjøl-
nerparken i København og i Gellerup-
Toveshøj i Aarhus. Det sker blandt an-
det ved at opkvalificerede profes-
sionelle aktører, der i det daglige mø-
der de traumatiserede flygtningefamili-
er i fx skoler, daginstitutioner og fami-
lierådgivning. 

”Vi har erfaret, at mange af de aktører, 
der møder familier med flygtningebag-
grund i det daglige, mangler viden om 
de særlige forhold, der er forbundet 
med at leve med traumer og med et liv 
i eksil - eksempelvis hvor dybt det kan 
påvirke et barn, at faderen måske lider 
af PTSD, eller at familien på anden 
måde er præget af de voldsomme op-
levelser, som mange flygtningefamilier 
har med i bagagen. Her vil vi gerne 
byde ind med den faglige ekspertise 
om traumatiserede flygtninge, som vi i 
DIGNITY har opbygget gennem årene. 
Vores arbejde med de professionelle 

aktører drejer sig derfor om at tilveje-
bringe denne viden samt om at øge 
det tværfaglige og tværsektorielle sam-
arbejde omkring familierne. Herigen-
nem er vi med til at skabe nye handle-
muligheder for de professionelle til 
gavn for familierne” siger antropolog i 
DIGNITY Thomas Højmark Fegar, der 
er projektleder på Projekt FLyV. 

Frygt og berøringsangst

Johanne Gregersen, der er socialrådgi-
ver i DIGNITY understreger, at det ikke 
er nødvendigt, at hverken de professio-
nelle eller civilsamfundsaktører, der 
møder traumeramte familier med flygt-
ningebaggrund, ligefrem er specialister 
i PTSD og traumer. 

Men det er vigtigt, at de har en grund-
læggende nysgerrighed i deres tilgang 
til flygtningene, og at de ikke er bange 
for at spørge ind til deres situation af 
frygt for, at de går i stykker.

”Mange af de aktører, der gennem de-
res arbejde kommer i kontakt med 
flygtningefamilier, fortæller, at de har 
berøringsangst og tør ikke spørge ind 
til for eksempel forældrenes baggrund 
i hjemlandet eller familiernes liv i Dan-
mark. Der er helt sikkert et stort behov 
for at give aktørerne et mere nuance-
ret billede af de traumatiserede flygt-
ninge. For eksempel gør vi meget ud 
af, at vi ikke skal betragte flygtningene 
som ofre, men til gengæld se dem 
som overlevere. Det gør en verden til 
forskel” siger Johanne Gregersen. 

Udover undervisning af lærere, pæda-
goger, familierådgivere og andre aktø-
rer byder projektet også på specialise-
rede familieforløb for traumaramte 
flygtningefamilier. I projektet er der 
desuden fokus på lave særlige indsat-

ser for at understøtte identitetsskaben-
de fællesskaber i lokalsamfundene i 
København og Aarhus. 

Det er målet, at der ud fra erfaringerne 
fra Mjølnerparken og Gellerup skal ud-
vikles metoder, der kan videreføres i 
kommunalt og boligsocialt regi, når 
projektet slutter ved udgangen af 2018. 

Grupper i hele landet 

I Dansk Flygtningehjælps projekt Mind-
Spring er det først og fremmest flygt-
ningene selv, der er i fokus. 

MindSpring kører som gruppeforløb, 
hvor et hold på omkring ti flygtninge 
mødes i alt ni gange á to timer. Projek-
tet har kørt i Danmark siden 2010, hvor 
der har været gruppeforløb i mere end 
40 kommuner over hele landet. Der er 
både forløb for grupper af flygtninge-
forældre, for unge mellem 16-30 år og 
senest også forløb for flygtningebørn 
helt ned til 9 års alderen.

”Alle flygtninge er rystede over den 
omvæltning, der er sket i deres liv. De 
har ofte voldsomme oplevelser i baga-
gen, også selvom de ikke har udviklet 
en diagnose. De har oplevet utryghed 
og hjælpeløshed, og det har de brug 
for at forholde sig til og bearbejde” si-
ger konsulent Anna Mathilde Jensen 
fra Dansk Flygtningehjælp.

Får sat ord på problemer

MindSpring er en metode, der oprinde-
lig er udviklet i Holland til at hjælpe asyl-
ansøgere. Gruppeforløbene kører efter 
en fastlagt manual og arbejder med 
peer-to-peer-metoden. Det er således 
frivillige flygtninge selv, der leder grup-
peforløbene. 

del 3 - indsatser og tilgange
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Forinden er de blevet uddannet til at 
være ’MindSpring-trænere’ af Dansk 
Flygtningehjælp. Sammen med ’Mind-
Spring-træneren’ deltager også en 
’medtræner’ fra kommunen under for-
løbet for at sikre den lokale forankring 
af projektet. 

MindSpring tager udgangspunkt i den 
enkelte fl ygtnings egen konkrete situa-
tion. På gruppeforløbene deler de unge 

fl ygtninge deres erfaringer om temaer 
som for eksempel kulturelle normer, 
kønsforståelse og seksualitet, social 
kontrol og ensomhed og fællesskab.

”Noget af det, der fungerer så godt i 
MindSpring er, at fl ygtningene får sat 
ord på deres problemer og tanker. De 
oplever også, at de ikke er alene, når 
de udveksler erfaringer med andre 
unge fl ygtninge. Samtidig får de et net-

værk og et fællesskab med de andre 
deltagere, som i sig selv kan være 
med til at forebygge psykiske og socia-
le problemer” siger Anna Mathilde 
Jensen. 

PROJEKTLEDER THOMAS HØJMARK FEGAR OG SOCIALRÅDGIVER 
JOHANNE GREGERSEN FRA DIGNITY FORTALTE OM ERFARINGERNE 
FRA ”PROJEKT FLYV” OM TRAUMATISEREDE FLYGTNINGEFAMILIER 
I UDSATTE BOLIGOMRÅDER, MENS KONSULENT ANNA MATHILDE 
JENSEN FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP PRÆSENTEREDE DEN 
GRUPPEBASEREDE METODE ”MINDSPRING”. 

del 3 - indsatser og tilgange
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Svensk praksis fungerer 
godt i Herning

Børn, hvis forældre svigter eller ikke 
magter dem, har brug for samfundets 
hjælp. I Danmark ender hjælpen til de 
udsatte børn dog ofte med, at børnene 
bliver fjernet fra deres familier og an-
bragt på institutioner. Det er dyrt for 
kommunerne, og det er ikke sikkert, at 
institutionsanbringelse er den bedste 
løsning for børnene. 

Det viser erfaringer fra Herning Kom-
mune, som netop er blevet beskrevet i 
en ny rapport fra Det Nationale Institut 
for Kommuners og Regioners Analyse 
og Forskning (KORA).

”I Herning har man styrket indsatsen 
over for udsatte børn med færre børne-
sager pr. sagsbehandler og mere tvær-
fagligt samarbejde i kommunen. Det 
har både betydet bedre sagsgange og 
færre anbragte børn samtidigt med, at 
kommunen har sparet penge,” siger 
projektchef i KORA, Hanne Søndergård 
Pedersen. 

Hun står bag KORAs evaluering af de 
første to år med ’Sverigesmodellen’ i 
Herning, og hun fremlagde resultater-
ne på Den Kriminalpræventive Dag 
2017.

Inspireret af sverige

De store og gennemgribende foran-
dringer i Herning Kommunes indsats 
over for udsatte børn, unge og deres 
familier, er direkte inspireret af erfarin-
ger fra Sverige. Her har man tradition 
for at bruge markant færre penge på 
anbringelser af børn og unge end i 
Danmark. Vel at mærke uden at noget 
tyder på, at kvaliteten af indsatsen i 
Sverige er ringere end herhjemme. 

I Herning tog man hul på at ændre sin 
anbringelsespraksis med et projekt, 
der blev indledt i 2013. 

Projektet bygger videre på, hvordan 
man gør tingene i den svenske by 
Borås, hvor man har fokus på tidlige, 
forebyggende indsatser, tæt opfølg-
ning på sagerne og på at vælge foran-
staltninger, som griber så lidt ind i bar-
nets hverdagsliv som muligt. Projekt-
perioden i Herning kørte fra 2013 til 
2015, hvor Sverigesmodellen blev af-
prøvet i en mindre del af kommunen. 
Efterfølgende har politikerne i Herning 
besluttet, at Sverigesmodellen skal rul-
les ud i hele kommunen, hvilket nu er i 
fuld gang med at ske. 

Et almindeligt hverdagsliv

Kort fortalt går Sverigesmodellen i Her-
ning ud på, at kommunen har ændret 
sin anbringelsespraksis, så udsatte 
børn og unge ikke længere som ud-
gangspunkt anbringes på institutioner. 
I stedet skal børnene hellere anbringes 
hos en plejefamilie eller allerhelst hjæl-
pes i hjemmet ved hjælp af støtte og 
forebyggende indsatser, inden proble-
merne vokser sig for store.

”I Herning Kommune har det handlet 
om, at barnet skal have mulighed for at 
leve et så normalt og almindeligt liv 
som muligt. Derfor vælger kommunen 
foranstaltninger, som griber mindst ind 
i barnets almindelige hverdagsliv,” si-
ger Hanne Søndergård Pedersen.
Det kræver for eksempel, at kommu-
nens socialrådgivere, sundhedsplejer-
sker og andre faggrupper er gode til at 
opspore de udsatte børn og deres fa-
milier, så man med en tidlig forebyg-

HERNING KOMMUNE HAR SUCCES MED AT STYRKE INDSATSEN OVER FOR UD-
SATTE BØRN, DER ER I RISIKO FOR ANBRINGELSE UDEN FOR HJEMMET. FÆRRE 
ANBRAGTE BØRN BETYDER, AT KOMMUNEN SPARER PENGE.

gende indsats helt kan undgå, at der 
bliver behov for at anbringe barnet 
uden for familien. 

Når det alligevel vurderes, at et barn 
har brug for at blive anbragt, så er det 
vigtigt, at kommunen gør en særlig 
indsats for at finde den helt rette pleje-
familie til barnet, og at kommunen 
også er klar til at gå ind med ekstra 
støtte til både barnet og plejefamilien, 
så anbringelsen kan blive en succes. 

”Hvis det skal lykkes, er det vigtigt, at 
alle kommunens fagpersoner omkring 
barnet arbejder mod samme mål” si-
ger Hanne Søndergård Pedersen.

En god investering

Hun peger på, at det har været afgø-
rende, at politikerne i kommunen har 
bakket op om projektet og har investe-
ret tæt på tre millioner kroner om året 
blandt andet til at ansætte flere social-
rådgivere, så antallet af børnesager pr. 
socialrådgiver i kommunen kan blive 
skåret kraftigt ned. 

”Tidligere kunne en socialrådgiver i 
Herning nemt have ansvaret for 45-50 
børnesager. Det er nu skåret ned til 
omkring 20-25 børnesager pr. rådgiver, 
hvilket er helt nødvendigt for at sags-
behandleren kan følge det enkelte barn 
tættere” siger hun. 

Selvom der er brugt ekstra penge til 
flere socialrådgivere, så er Sveriges-
modellen som ventet en god forretning 
for kommunen. 

del 3 - indsatser og tilgange
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Allerede i 2015, hvor det stadig kun var 
en mindre del af kommunen, der var 
med, blev der i Herning brugt 6,7 milli-
oner kroner mindre til anbringelser 
sammenlignet med året før, projektet 
gik i gang. 

Behov for mere viden

Faktisk var faldet i antallet af instituti-
onsanbragte børn og unge så markant, 
at der ved projektets afslutning ikke 
længere var nogle børn, der var an-
bragt på institution i den del af kom-
munen, som var med i projektet. I ste-
det var fl ere børn og unge blevet 
anbragt i plejefamilie. 

Det store spørgsmål er selvfølgelig, 
hvordan Sverigesmodellen og foran-
dringerne i kommunens indsats har på-
virket de udsatte børn i Herning. Det 
giver evalueringen ikke noget klart svar 
på, fordi datagrundlaget ifølge KORA 
ikke er solidt nok. 

”Vi kan desværre ikke sige noget for-
nuftigt om, hvad det betyder for børne-
nes trivsel, og det er faktisk rigtigt ær-
gerligt. Ikke mindst i lyset af, at 
modellen fra Herning allerede er i fuld 
gang med at blive implementeret i en 
lang række andre danske kommuner,” 
siger Hanne Søndergård Pedersen.

Det er derfor KORAs anbefaling, at der 
bliver lavet systematiske målinger på 
udviklingen af børnenes trivsel i nogle 
af de andre kommuner, der nu er i 
gang med at gennemføre de samme 
forandringer i anbringelsesindsatsen 
som i Herning. 

”På den måde kan vi få noget mere 
solid viden om, hvilken betydning mo-
dellen har på børnenes og de unges 
trivsel,” siger Hanne Søndergård Pe-
dersen.

PROJEKTCHEF I KORA, HANNE SØNDERGÅRD PEDER-
SEN FORTALTE SAMMEN MED TEAMLEDER PIA H. 
ANDERSEN FRA HERNING KOMMUNE OM ERFARINGER-
NE MED SVERIGESMODELLEN. 

del 3 - indsatser og tilgange
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Civilsamfundet mangler i 
lokalrådene
DET ER ET PROBLEM, AT DE FLESTE LOKALRÅD KUN BESTÅR AF MEDLEMMER 
FRA POLITIET OG KOMMUNERNE.

Siden 2007 har der været lokalråd i lan-
dets kommuner. Lokalrådene blev 
skabt i forbindelse med politireformen 
blandt andet for sikre, at de nye store 
politikredse ikke mistede kontakten til 
lokalsamfundet. 

Selvom det er oplagt for politiet og 
kommunerne at bruge lokalrådene til 
at inddrage boligselskaber, idrætsfor-
eninger, handelstandsforeninger og an-
dre repræsentanter fra civilsamfundet i 
den kriminalpræventive indsats, er det 
alligevel i de fleste kommuner udeluk-
kende politifolk og kommunale medar-
bejdere, der sidder med i lokalrådene. 
Repræsentanter fra civilsamfundet 
mangler i lokalrådene, mener ph.d.-sti-
pendiat Andreas Hagedorn Krogh, der 
har forsket i, hvordan lokalrådene fun-
gerer. 

Store forskelle

”Da lokalrådene blev indført, var for-
målet blandt andet at sikre det brede 
samarbejde og inddragelse af lokal-
samfundet. Men i de fleste kommuner 
er det ikke rigtig sket,” siger han. 

Hans forskning bygger blandt andet på 
feltstudier i tre kommuner i Midt- og 
Vestsjællands Politikreds, hvor han har 
set nærmere på, hvordan lokalrådene 
fungerer i praksis. Netop i Midt- og 
Vestsjællands Politikreds har man valgt 
at inddrage civilsamfundet i alle lokal-
råd. Der er dog alligevel forskel på, 
hvor meget civilsamfundet er på banen 
fra lokalråd til lokalråd. 

”I de lokalråd, hvor det fungerer bedst, 
formår politi og kommune at facilitere 
idéskabende processer, som fører til, 
at der udvikles nye præventive løsnin-
ger. I de lokalråd, hvor det fungerer 
mindre godt, er politiet dagsordensæt-

tende og ordførende stort set hele ve-
jen igennem. Det er ledelsen af lokalrå-
dene, der gør forskellen mellem sam-
arbejde og orientering,” siger forskeren. 

En god platform

Det er landets politidirektører, der i 
samråd med kommunerne definerer lo-
kalrådenes konkrete sammensætning, 
og Andreas Hagedorn Krogh peger på, 
at lovgivningen faktisk giver dem et 
stort råderum til selv at definere, hvad 
man lokalt vil bruge lokalrådene til. 
I forbindelse med sin forskning har han 
oplevet, hvordan lokalrådene i nogle 
kommuner bliver brugt som en rigtig 
god platform for samarbejde og net-
værksdannelse på tværs af myndighe-
der, forvaltninger, institutioner, forenin-
ger og andre relevante interessenter i 
lokalsamfundet.

”Jeg vil anbefale, at man i politikredse-
ne og i kommunerne genovervejer, 
hvad det egentlig er, de vil med lokalrå-
dene, og hvordan de kan blive bedre til 
at inddrage flere repræsentanter fra ci-
vilsamfundet,” siger han. 

Et godt eksempel

Fremlæggelsen af resultaterne fra 
forskningsprojektet om lokalrådene 
blev efterfulgt af en paneldebat med 
en række lokalrådsmedlemmer fra for-
skellige kommuner. 

I panelet var der udbredt opbakning til, 
at det vil være godt, hvis repræsen-
tanter fra boligselskaber og andre fra 
civilsamfundet i højere grad kunne bli-
ve inddraget i lokalrådene landet over. 
Blandt andet kom politikommissær 
Kuno Urban Sønderby Jensen fra Syd-
østjyllands Politi, med et konkret ek-
sempel fra et lokalråd i politikredsen, 
hvor også de lokale boligselskaber er 

repræsenteret. I forbindelse med et 
omfattende renoveringsprojekt i et bo-
ligselskab, der samtidig oplevede store 
problemer med en gruppe unge små-
kriminelle, blev der via lokalrådet lavet 
et særligt initiativ, som fik de unge ud 
af kriminalitet blandt andet ved, at de 
fik lærepladser i de håndværkerfirmaer, 
som deltog i renoveringen. 

”Det var et fantastisk projekt, hvor vi 
sammen fik taget hånd om en gruppe 
unge ballademagere, der ellers måske 
var endt i kriminalitet. Hvis boligselska-
bet ikke havde siddet med i lokalrådet, 
var projektet nok aldrig blevet til no-
get,” siger Kuno Urban Sønderby Jen-
sen.

FAKTA

I 75 ud af landets 97 lokalråd er det 
udelukkende politifolk og kommunale 
medarbejdere, der sidder med i lokal-
rådene. Der er kun repræsentanter fra 
civilsamfundet med i 22 lokalråd. 

Blandt medlemmer af alle lokalrådene 
tilsammen er det blot 12 procent, der 
repræsenterer civilsamfundet. 

Kilde: Ph.d.-stipendiat Andreas Ha-
gedorn Krogh.

del 4 - samarbejde og organisering
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Faglighed og økonomi 
skal gå hånd i hånd 

”Vi står midt i et skifte, hvor det ikke 
længere blot handler om at få flest mu-
lige mennesker kørt igennem syste-
met, til at vi i højere grad måler på kva-
liteten og effekten af den indsats, som 
bliver sat i gang,” siger Bettina Brønd-
sted, der er chef for myndighedsområ-
det i Odense Kommune.

Hun mener, at det derfor lige nu hand-
ler om at finde balancen mellem øko-
nomi og faglighed i styringen af det so-
ciale arbejde. Det kræver, at kvalitets-
sikring, ledelsestilsyn og tæt opfølg-
ning kommer til at spille en endnu stør-
re rolle.

”Det handler om at skabe en tæt sam-
menhæng mellem den faglige styring 
og den økonomiske styring, og det er 
ikke en nem opgave,” siger Bettina 
Brøndsted.

I Odense Kommune har de derfor gen-
nemført en lang række tiltag for at sæt-
te fagligheden endnu mere i fokus, og 
samtidig er økonomien kommet helt 
ud til den enkelte socialrådgiver.

Mål faglig kvalitet 

Odense Kommune har opsat en række 
succeskriterier, der skal sikre den fagli-
ge kvalitet i sagsbehandlingen. Det 
handler både om, at afgørelserne skal 
overholde loven, at der skal være en 
sammenhæng mellem underretningen, 
den børnefaglige undersøgelse og den 
handleplan der iværksættes, og at den 
faglige viden og de politiske strategier 
skal kunne mærkes og ses i sagerne.

”Det er meget vigtigt, at vi ikke bare 
måler for at måle, men at vi finder en 
tilgang, hvor vi måler på en måde, så vi 
bliver bedre til at skabe de resultater 
for børnene, som vi er forpligtet til. I 
Odense Kommune har vi skrevet ar-
bejdsgange ned skridt for skridt, vi har 
måleskemaer, som vi bruger til at få 
systematisk faglig kvalitet ind i sagsbe-
handlingen, vi følge op på vores afgø-
relser og tjekker, om de er sat i værk 
og hvordan det går, og vi har gennem-
gang af sagerne en gang i kvartalet,” 
siger Bettina Brøndsted.

For at følge med i den nyeste faglige 
udvikling og lovgivning på området, har 
kommunen også oprettet interne læ-
ringsmiljøer, som skal sikre, at medar-
bejderne hele tiden udvikler sig på om-
rådet.

ansvar for budgettet

Bettina Brøndsted mener, at faglighed 
og økonomi er tæt forbundet, og at det 
skal skabe mest værdi for børnene, de 
unge og deres familier. Derfor er det 
vigtigt, at både ledere og medarbejde-
re har en sikker forståelse for de sty-
ringsmæssige rammer og bevillinger. I 
Odense Kommune har man bl.a. bragt 
økonomien helt ud til socialrådgiverne 
for at sikre større sammenhæng mel-
lem faglighed og økonomi.

”Ansvaret for budgettet placeres bedst 
der, hvor de daglige beslutninger træf-
fes. Det er her fagligheden er, det er 
her den bedste indsigt er, og det er her 
der er viden om prioritering af aktivite-

STYRING AF DET SOCIALE ARBEJDE I KOMMUNERNE ER VED AT BLIVE NYTÆNKT, 
SÅ DET I HØJERE GRAD ER KVALITETEN OG EFFEKTEN, DER TÆLLER. DET BETY-
DER, AT FAGLIGHED OG ØKONOMI SKAL GÅ HÅND I HÅND PÅ EN NY MÅDE.

ter, og dermed også den mest effekti-
ve anvendelse af ressourcerne. I 
Odense har socialrådgiverne derfor 
kompetence til at bevilge rigtig meget, 
og det giver en gevinst både fagligt og 
økonomisk,” siger Bettina Brøndsted.

For at sikre balancen mellem økonomi 
og faglighed, er det ikke kun vigtigt, at 
socialrådgiverne har økonomisk ind-
sigt. Økonomifolkene skal også have 
indsigt i fagligheden, og hvad kvalitet 
er i sagsbehandlingen. 

”Det er afgørende for en optimal an-
vendelse af ressourcerne, at alle ni-
veauer har indsigt, fokus og styring i 
forhold til det faglige. Selv økonomi-
medarbejderne skal have viden om, 
hvordan man skaber de bedste løsnin-
ger til børn og unge, mens socialrådgi-
verne også skal have indsigt i, hvad det 
koster,” siger Bettina Brøndsted.

del 4 - samarbejde og organisering



BETTINA BRØNDSTED FORTALTE OM 
FAGLIGHED OG ØKONOMI. HUN ER 
CHEF FOR MYNDIGHEDSOMRÅDET I 
ODENSE KOMMUNE.
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”Dit liv på nettet” vandt 
Den Kriminalpræventive 
Pris

På Den Kriminalpræventive Dag 2017 
uddelte Justitsminister Søren Pape 
Poulsen Den Kriminalpræventive Pris 
og 50.000 kroner til årets vinder, pro-
jektet ”Dit liv på nettet”, som er udvik-
let af Skoleforvaltningen og SSP-sam-
arbejdet i Aalborg Kommune sammen 
med Center for Digital Pædagogik.

”I er vinderne af Den Kriminalpræventi-
ve Pris, fordi internettet fylder rigtig 
meget i de unges liv, og internettet 
glemmer ikke. Derfor er det enormt 
vigtigt, at de unge lærer at begå sig på 
nettet,” sagde Søren Pape Poulsen.

DEN KRIMINALPRÆVENTIVE PRIS GIK TIL PROJEKTET ”DIT LIV PÅ NETTET”, 
SOM STYRKER SKOLEELEVERS ETISKE FILTER PÅ NETTET OG GØR FORÆLDRENE 
OPMÆRKSOMME PÅ DE UNGES DIGITALE LIV.

Brugt af 8.000 elever

”Dit liv på nettet” er et undervisnings-
materiale, som bliver brugt af SSP-
samarbejdet til både elever og foræl-
dre, og som består af film, cases, fakta 
og historier fra det virkelige liv. 
Materialet får skoleeleverne til at re-
flektere over deres handlinger på net-
tet og øger samtidig forældrenes op-
mærksomhed på de unges digitale liv.
Materialet er blevet brugt af 8.000 ele-
ver på skolerne i Aalborg Kommune og 
har nu bredt sig, så det også bliver 
brugt i de øvrige kommuner i Nordjyl-
lands Politikreds.

Formålet med prisen er generelt at 
sætte fokus på kriminalitetsforebyg-
gende arbejde i lokalomraderne, herun-
der at opmuntre til kriminalitetsfore-
byggende initiativer samt at øge 
bevidstheden om vigtigheden af krimi-
nalitetsforebyggelse både hos enkelt-
personer og hos organisationer, for-
eninger og myndigheder.

På billedet ses justitsminister Søren 
Pape Poulsen sammen med vinderhol-
det fra  Aalborg Kommune og Center 
for Digital Pædagogik.
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