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Civilsamfundets potentiale i 
kriminalitetsforebyggelse og 
i at øge trygheden



Hvorfor interesserer sig for hvad der sker i de udsatte 

boligområder?

• Kriminalitet bevæger sig på tværs af geografi

• Men det geografiske fokus gør at vi (måske) kan:

• blive en smule klogere på udfordringerne og deres kompleksitet

• få inspiration til at finde løsninger på tværs af kommune, politi og 

civilsamfundet

• øge indløsningen af civilsamfundets potentiale



Faktuelt

➢ Højere forekomst af kriminel aktivitet 

blandt børn og unge i udsatte 

boligområder end i befolkningen 

generelt. 

➢ Men nedadgående tendens

➢ Lavere grad af tryghed og trivsel i de 

udsatte boligområder end i 

befolkningen generelt.

➢ Men 7 ud af 10 beboere er 

grundlæggende trygge i deres 

boligområde
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Antal sigtelser for overtrædelser af straffeloven, 
våbenloven eller lov om euforiserende stoffer pr. 1.000 15-
17-årige. Særskilt for støttede områder, almene områder 
og befolkningen



Komplekse sammenhænge

4

Høj utryghed

Få anmeldelser el
Få sigtelser/domme

Høj tryghed

Mange anmeldelser 
el. mange
Sigtelser/domme

• Forhold som vi ikke systematisk kan observere og 
dermed ikke tage højde for 

• Det vanskeliggør tilrettelæggelsen af indsatser, der 
skal øge tryghed og reducere kriminalitet 

• Det vanskeliggør udbredelsen af lovende indsatser til 
forskellige kontekster



Kriminalitet og tryghed
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• Kriminalitet og tryghed hænger sammen; men

• mindre kriminalitet giver ikke pr automatik øget tryghed

• øget tryghed reducerer ikke pr automatik kriminalitet

• Forskellige erfaringer med kriminalitet og vi håndterer erfaringer 

forskelligt – handler om vores egne ressourcer, dispositioner og 

kontekst

• Noget kriminalitet er mere synligt end andet og vi reagerer forskelligt 

på en afbrændt bil og graffiti 

• Fortællinger i områderne om kriminalitet; fortællinger vækkes nemt til 

live.



 I høj eller i  

nogen grad 

I mindre 

grad 

Slet ikke Ved ikke 

Kriminalitet 50 36 13 2 

Støjende adfærd 40 48 13  

Utryghed blandt beboerne 53 39 7  

Konflikter mellem beboere 11 41 4 2  

Unge, der ikke har noget sted at være i deres fritid 78 20  2 

For få socialt aktive beboere 81 20   

Manglende tilknytning til området blandt beboerne 59 32 9  

Manglende integration af etniske minoriteter 77 20  2 

Dårligt omdømme i medier og offentlighed 66 27 5 2 

 

Tryghed og trivsel set med professionelles blik
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Anm.: N = 56.
Kilde: Projektleder-survey gennemført af SBi.



Tryghed og trivsel i alle helhedsplaner og i befolkningen
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Surveyen udsendt til 400 beboere i alderen 25 år og opefter fra hvert boligområde, i alt 26.400 personer. Svarprocent: 38,4 pct.

National stikprøve: 2.060 blevet spurgt, og en svarprocent på 50 pct.



Mønstre i tryghed og trivsel
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Lav grad af oplevet tryghed, kollektiv handlekraft, tillid og social 
sammenhængskraft:

➢ Borgere, der hverken er i uddannelse eller beskæftigelse

Lav grad af livskvalitet og lav kollektiv handlekraft men høj tilfredshed 
med området og høj social sammenhængskraft:

➢ Ikke-vestlige indvandrere og efterkommere

Høj grad af livskvalitet, mindre tilfredse med området, men har højere 
social sammenhængskraft:

➢ Børnefamilier 

Lav tillid til offentlige institutioner, men høj social sammenhængskraft:

➢ Beboere med sigtelser og/eller domme har

Høj tilfredsheds og høj grad af kollektiv handlekraft og tillid:

➢ Ældre beboere (65+ årige)



Risikofaktorer – større risiko for kriminel aktivitet
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• drenge end for piger

• ikke-vestlige unge end for danske unge

• enlig forældre end begge forældre

• tre el flere skift i familierelationer end færre skift 

• Jo større udsathed: 

(1) mindst en forælder har haft et alkohol- eller stofmisbrug, 

(2) mindst en forælder har haft en psykisk lidelse, 

(3) mindst en forælder har en betinget eller ubetinget dom, 

(4) har en søskende med en registreret mistanke, en sigtelse eller en 

betinget eller ubetinget dom og 

(5) har en søskende, der har haft en psykisk lidelse

• Mere end 10 pct. fravær  end mindre fravær

• Jo lavere trivsel i skole jo højere risiko

70 pct. af forskellen i forekomsten af kriminalitet (målt 
som sigtelser) kan forklares ved forskellig forekomst 
af borgere, der har disse risikofaktorer

30 pct. af forskellen skyldes andre forhold vi ikke kan 
observere, fx gruppedynamik, diskrimination, 
boligområdet som et særligt gunstigt sted, personlige 
coping-strategier og dispositioner



Kriminalitetsforebyggende og tryghedsskabende indsatser

Effektfulde indsatser til at forebygge og 

reducere kriminalitet

• Samfundsorienteret politiarbejde

• Problemorienteret politiarbejde

• Borgerakademier for politiarbejde

• Styrkelse af lokale kompetencer i forhold 

til at skabe et mere trygt boligkvarter

• Kobling af familiers og læreres interesser

• Styrkelse af selvkontrol

• Indsats til fredelig konfliktløsning

• Lærende underholdning

• Sommerjobs/fritidsjobs

• Kæmp imod et misbrug

• Lokalområdet tager ansvar for at dæmme 

op for unges adgang til alkohol

• Mobilisering af lokalsamfund mod alkohol

• GITS: "gå din vej, ignorer, tal om det, søg 

hjælp

Tryghedsskabende indsatser

• Beredskabsindsatser 

• Aktiviteter målrettet grupper, der virker 

utryghedsskabende

• Tryghedsvandringer, fællesskabsdannede 

aktiviteter

• Nultolerance ift tegn på normbrud  

• Synlig politi i områderne
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Selv de bedste indsatser har svære betingelser for 
gennemslagskraft, hvis:

• Indsatsen ikke matcher målgruppen/den enkelte 
unge – et godt match forudsætter et 
helhedsorienteret blik på den unge

• Indsatsen ikke implementeres og organiseres med 
de rette aktører



Civilsamfundets potentiale
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• Løsninger på komplekse problemer findes måske i hybride 

organiseringer

 

 



Hybrid praksis for at løse komplekse problemer
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• På strategisk/ledelsesmæssigt niveau mellem samarbejdspartnere (fx 

kommune, politi, boligorganisation og civilsamfundet) er en fælles 

forståelse af behovet for en fælles opgaveløsning

• Forudsætter en klar afgrænsning af, hvad der er en kommunal og 

politimæssig myndighedsopgave, og hvad der er en 

boligsocial/civilsamfundsmæssig opgave. Kende eget afsæt og egne 

rammer samt anerkende de andres afsæt og rammer

• Den boligsocial/civilsamfundsmæssige opgave kan ikke varetage eller 

træde ind over den kommunale myndighedsopgave eller politiets 

opgave, men rundt om har civilsamfundet en opgave (sammen med 

udførende kommunale aktører og boligsociale aktører) i forhold til at 

styrke målgruppens tilknytning til skolen og fritids- og foreningsliv. 



Et fælles strategisk narrativ
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Kommunale aktører:

Den boligsociale indsats kan være med til at være brobyggende i forhold til 

forældrene. Skole er den ene del af børns liv, og den anden del er deres fritidsliv, 

som jo i høj grad foregår i boligområderne. De boligsociale aktiviteter har en stor 

rolle, fordi det er jo der, vi som kommune ikke er. Og så er et samarbejde med den 

boligsociale indsats vigtig, fordi vi er nødt til at få det hele – altså deres skole, fritid 

og hjemmeliv – til at hænge sammen i børnenes liv.

Boligsociale aktører:

Den boligsociale indsats kan ikke stå alene. Selvom det er en positiv ting, at den 

boligsociale indsats hjælper et barn med at starte til eksempelvis fodbold, så kan 

den boligsociale indsats ikke stå alene, hvis barnet samtidig har udfordringer i 

skolen, eller hvis forældrene mangler overskud til at påtage sig forældrerollen. Det 

kræver derimod en fælles og koordineret indsats mellem forskellige kommunale 

aktører, frivillige foreninger og den boligsociale indsats.



Hybrid praksis 
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• Det kan være svært at skelne mellem, hvem der gør hvad – flydende 

roller kan være en forudsætning for, at der opstår synergi i samarbejdet 

til gavn for den enkelte unge

• Det er væsentligt, at rolle- og arbejdsdelingen er fleksibel nok til at 

kunne tilpasses den enkelte unge/gruppen og den konkrete kontekst 

frem for at hænge fast i fast etablerede strukturer og afgrænsede roller.

• Dette forudsætter, at man fra involverede parters side er villige til at 

bøje sig imod hinandens forskellige mål og sikre sig, at ingen borgere 

”falder mellem to stole”.



Hovedpointer

• I vid udstrækning er er det de samme forhold, der påvirker forekomsten 

af kriminalitet i de udsatte boligområder og alle andre steder

• Når tryghed og trivsel er lavere og når der er højere 

kriminalitetshyppighed i de udsatte boligområder ser ud til at hænge 

sammen med, at der er en større koncentration af socialt udsathed i de 

udsatte boligområder

• Der er gode erfaringer med løsninger opstået i hybride praksisser med 

mulighed for løbende tilpasninger. De hybride praksisser kan være på 

tværs af forvaltninger, politi, boligsociale helhedsplaner og 

civilsamfundsaktører.



Tak for ordet!

Alle er altid velkomne til at kontakte:

guc@vive.dk

Mob: 5338 1411


