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INTRODUKTION  
 
"Politiet skal virke for tryghed, sikkerhed, fred og 
orden i samfundet. Politiet skal fremme dette formål 
gennem forebyggende, hjælpende og håndhævende 
virksomhed."  Politiloven 2004, § 1 
 

Siden begyndelsen af 1900-tallet har politiet skullet sørge for sikkerhed, fred og orden i 
samfundet. I politiloven af 2004 blev også tryghed tilføjet som en opgave for politiet. Det 
udfordrer opfattelsen af, at politiets mest tidskrævende og primære rolle er at bekæmpe 
kriminalitet. Politiet skal også medvirke til at begrænse borgernes oplevelse af utryghed.1 
 
Generelt set opfatter danskerne sig som trygge, hvor de bor. Begrebet tryghed bruges i den 
brede offentlighed som en samlende term for en række faktorer: ikke at opleve sig udsat for 
kriminalitet, at have en forudsigelig, stabil økonomi, at der er et socialt, stærkt netværk, der kan 
træde til, hvis et menneske får behov for hjælp mv. Tryghed er en oplevet størrelse, og trygheden 
italesættes navnlig, når borgere føler sig utrygge. Tryghed kan bedst beskrives og forstås i lyset af 
sin modpol – utryghed. Utryghed kan i et boligområde være en følelsesmæssig reaktion på 
kriminalitet eller normbrydende adfærd eller forhold, der er forbundet hermed.2 
 
Vidensindsamlingen Tryghed i øjenhøjde er dels en opsamling af primært dansk viden om, hvad der 
skaber tryghed og utryghed i almene boligområder, dels eksempler på, hvordan politiet på 
forskellig vis arbejder med relationsskabende tryghedsarbejde. Tryghed i øjenhøjde præsenterer 
dermed eksempler på den rolle som politiet spiller i det danske samfund.  
 
Tryghed i øjenhøjde består af tre dele.  
 

• Del I redegør for det gennemgåede kildemateriale og angiver en læsevejledning til 
eksempelsamlingen og Dropbox-arkivet, og der defineres en række centrale begreber i 
rapporten. 

 
• Del  II præsenterer en række anbefalinger til relationsskabende politiarbejde i almene 

boligområder – best practise – baseret på desk research og interviews med fagpersoner i 
politiet, der arbejder med relationsskabende tryghedsarbejde. Herpå beskrives 
politibetjentens roller i det forebyggende og relationsskabende tryghedsarbejde. Endelig 
gennemgås tre eksempler på roller, som politibetjenten kan påtage sig, afhængigt af 
typen af de konkrete tryghedstiltag, der ønskes etableret i et alment boligområde.  
 

• Del III er en eksempelsamling med 29 eksempler fra dansk politis relationsskabende 
tryghedsarbejde i almene boligområder. Eksempelsamlingen er understøttet og 
suppleret af et Dropbox-arkiv med baggrundslitteratur og eksempler.  

 
 
 
  

                                                                    
1 Volquartzen (2013), Balvig et al. (2011) 
2 CFBU (2012b, 2013c) 
3 Litteraturhenvisninger mærket med * er tilgængelige digitalt i Dropbox-arkivet i mappen Eksempelsamlingen. 2 CFBU (2012b, 2013c) 
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DET GENNEMGÅEDE KILDEMATERIALE 
 
De empiriske eksempler i vidensindsamlingen er primært fundet via desk research af:  
 

§ rapporter 
§ pjecer  
§ hjemmesidemateriale  

 
Det gennemgåede materiale omfatter udgivelser om tryghedsskabelse i almene boligområder fra 
kilder som Det Kriminalpræventive Råd (DKR), Center for Boligsocial Udvikling (CFBU), Det 
Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning (KORA), Den Nationale 
Videns- og Specialrådgivningsorganisation (VISO), Gemeinschaft samt kommunale 
hjemmesider og politiets hjemmesider. 
 
Eksempelsamlingen indeholder tryghedstiltag fundet ud fra søgeord som: boligområde, udsatte, 
kriminalitet, tryghed, utryghed, projekter, tiltag, politi, tryghedsfremmende, samarbejde, børn og 
unge. Tiltag er kun medtaget, hvis de er tryghedsfremmende, foregår i et alment boligområde, og 
politiet i større eller mindre grad er involveret. Vellykkede tryghedsfremmende og 
kriminalpræventive tiltag, hvor det ikke skriftligt er specificeret, om politiet har deltaget eller 
hvordan, er ikke inkluderet. Det gælder flere SSP-partnerskabsaftaler og eksempelvis Get2Sport 
og Natteravnene. Her har politiets involvering muligvis kun været baseret på mundtlige aftaler 
eller på kilder, der ikke er tilgængelige via desk research.  
 
Eksempelsamlingen gengiver politiets egne formuleringer; dog er visse omformuleret, hvor det 
er fundet nødvendigt. 
 
Da en stor del af det danske politis konkrete tryghedsarbejde ikke er tilgængelig via desk 
research, er eksempelsamlingen søgt udvidet via mail- eller telefonisk kontakt til: 
 

§ 12 lokale politikredse  
§ Rigspolitiets Nationale Forskningscenter (NFC) 
§ Sekretariatsleder for Boligsocialt Fællessekretariat i Køge  

(boligområderne Søparken, Karlemosen, Hastrupparken og Ellemarken) 
§ Sekretariatsleder for Social Balance i Værebro Park  
§ Projektleder for Det spirer i Gadehavegård i Høje-Taastrup 

 
Ikke alle af de kontaktede har responderet eller ønsket at bidrage til undersøgelsen. 
 
Det kan derfor konstateres, at det meget ofte er tilfældet, at der ikke foreligger offentlig 
tilgængeligt beskrivelser og materiale om politiets indsatser i almene og udsatte boligområder, og 
at de beskrivelser, der faktisk foreligger, ofte er sparsomme.  
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LÆSEVEJLEDNING TIL EKSEMPELSAMLINGEN 
 
Tredje del af denne vidensindsamling udgøres af eksempelsamlingen med 29 eksempler, der 
beskriver, hvordan dansk politi har arbejdet med relationsskabende tryghedsarbejde i almene 
boligområder de senere år. 
 
Hvert eksempel fylder en side og angiver:  
 

§ Hvor i Danmark eksemplet stammer fra 
§ Hvorvidt der er tale om partnerskab eller co-creation 
§ Hvilken udfordring politiet har stået over for 
§ Hvad tiltaget består af 
§ Om der er foretaget en effektevaluering 
§ Litteraturhenvisninger til videre læsning3 

 
Eksempelsamlingen udgør og kan læses som en del af vidensindsamlingen, men kan også ses 
som et selvstændigt katalog med empiriske eksempler, der kan tjene som inspiration til det 
videre relationsskabende tryghedsarbejde.  
 
 
  

                                                                    
3 Litteraturhenvisninger mærket med * er tilgængelige digitalt i Dropbox-arkivet i mappen Eksempelsamlingen. 
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LÆSEVEJLEDNING TIL DROPBOX-ARKIVET 
 
Det digitale Dropbox-arkiv er et supplement til og understøtter eksempelsamlingen. Formålet 
med arkivet er, at Nordsjællands Politi kan orientere sig og søge dybere viden i det materiale, der 
er sammendraget i vidensindsamlingen. Arkivet kan desuden danne grundlag for Nordsjællands 
Politis fremtidige arkivering af vigtige rapporter om relationsskabende tryghedsarbejde i almene 
boligområder samt empiriske eksempler, der belyser politiets arbejde inden for netop dette 
område. 
 
Dropbox-arkivet består af de to undermapper: Viden om politi-, relations- og tryghedsarbejde og 
Eksempelsamlingen. I hver mappe findes en litteraturliste over det udvalgte materiale.  
 

• Viden om tryghed, relations- og tryghedsarbejde 
Litteraturlisten består af rapporter fra Nordsjællands Politis egen research om utryghed i 
almene boligområder. Denne research er opdateret med anden relevant og nyere 
litteratur inden for emnefeltet.  

 
• Eksempelsamlingen  

Litteraturlisten består af det empiriske materiale, der er grundlag for 
vidensindsamlingens eksempelsamling. Der er direkte links til hjemmesider fra 
litteraturlisten.  
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BEGREBSAFKLARING  
 
I dette afsnit afklares, hvad der menes med:  
 

• Tryghed  
• Almene og særligt udsatte boligområder 
• Relationsskabelse (partnerskaber og co-creation)  

 
Tryghed 
Inden for tryghedsforskning skelnes ofte imellem faktuel, objektiv og subjektiv tryghed. Den 
faktuelle tryghed refererer til, hvorvidt den enkelte borger har været offer for en kriminel hændelse 
eller ej. Objektiv tryghed beregnes statistisk og udtrykker risikoen for, at den enkelte vil blive udsat 
for kriminalitet. Den enkelte borgers subjektive tryghed udtrykker, hvorvidt han eller hun føler sig 
udsat for kriminalitet. Denne vidensindsamling arbejder med den subjektive tryghed, dvs. 
borgeres oplevelse af tryghed.4  
 
Oplevelsen af tryghed skabes i et dynamisk samspil mellem menneskers opfattelser og følelser 
(det mentale), menneskers gøre og laden (det sociale) og steders indretning (det fysiske). 
Tryghed er en følelse mennesker er sammen om at skabe, og noget, som der kan skabes gode 
eller dårlige rammer for. 
 
Tryghedstrekanten 
 

 
 
 
Almene og særligt udsatte boligområder 
Hvert år gennemgår Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter de almene boligområder med 
over 1.000 indbyggere i henhold til fem kriterier.5 De boligområder, der opfylder tre eller flere 
kriterier, bliver karakteriseret som særligt udsatte. Selv om der er forskel på  problematikker med 
utryghed i almene og særligt udsatte boligområder, synes de alligevel ofte at dele kendetegn og 

                                                                    
4 CFBU (2012b, 2013c), Balvig & Holmberg (2004) 
5 De fem kriterier går på beboernes uddannelsesniveau, indkomst og tilknytning til arbejdsmarkedet, andelen af ikke-
vestlige indvandrere og efterkommere af indvandrere samt antal dømte for overtrædelse af straffeloven. 
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mulige politimæssige løsninger. Denne vidensindsamling indeholder derfor empiriske eksempler 
på politimæssige tryghedstiltag fra både almene og særligt udsatte boligområder. 
  
Relationsskabelse 
Politiets relationsskabende tiltag i almene boligområder fordeler sig i to overordnede typer:  
partnerskaber og co-creation. De er karakteriseret af forskellige grader af formalitet og frivilligt 
engagement fra lokale aktører og beboeres side: 
 

• Partnerskaber:  formaliserede former for samarbejde, der finder sted mellem offentlige 
institutioner som fx politiet, skolevæsenet og socialforvaltningen. To eller flere 
institutioner går sammen om at udpege fælles udfordringer på tryghedsområdet, 
beslutte karakteren af tiltag og fordele ansvarsområder mellem de involverede aktører. 
Disse tiltag kan både være individorienterede og områdefokuserede.  
 

• Co-creation:  typisk løst strukturerede og uformelt drevne samarbejdsformer mellem 
politiet og lokale aktører. Præmissen for denne form for samarbejde er, at politiet ikke 
egenhændigt finder løsninger, men fra først til sidst inddrager lokale aktører og 
beboerne i boligområdet. Samarbejdet faciliteres på en måde, hvor beboere og andre 
aktører i lokalområdet kan tilbyde deres ressourcer i tryghedsarbejdet samt udtrykke 
behov for hjælp fra andre i netværket, heriblandt politiet.  
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BEST PRACTISE I RELATIONSSKABENDE POLITIARBEJDE 
 

Vi er med til at støbe kuglerne, efterfølgende skal der så helst 
ikke være brug for politiet mere. Vi bruger ressourcer til at sætte 
det hele i gang, og så bruger vi færre ressourcer sidenhen. Når en 
politienhed går fra at være 30 mand til blot 8, så kan det være 
svært at passe relationsarbejdet også.  
Henning Munk Plum, sektionsleder ved Valby og 
Sydhavnens Lokalpoliti under Københavns Politi.  

 
Centralisering og nedlukning af lokale politistationer er en udvikling, alle politikredse kender til. 
Trods begrænsede ressourcer  viser erfaringerne dog, at politiet på forskellig vis kan være med til 
at udvikle gunstige rammer for relationsskabende tryghedsarbejde i almene boligområder. 
Erfaringer fra flere steder i landet tyder på, at øger politiet prioriteringen af det forebyggende 
tryghedsarbejde, vil der efterfølgende være mindre behov for at opklare kriminalitet. 
 
Følgende anbefalinger til politiets relationsskabende tryghedsarbejde i almene boligområder – 
best practise – er en sammenfatning af eksemplerne og lokale anbefalinger fundet via desk 
research og interviews.  

 
Anbefalinger til det relationsskabende politiarbejde   
  
Identifikation af problemstillingen 
§ Analyser årsagerne til tryghedsproblematikker i dybden, før løsninger formuleres og 

planlægges. 
§ Tag beboernes oplevelser af utryghed og deres forslag til tryghedstiltag alvorligt.  
§ Inddrag de utrygge beboere og områdets ressourcepersoner i identifikationen af 

problematikker og løsningsforslag. Når lokale aktører inddrages, skabes lokalt ejerskab 
og dermed potentiale for lokal forankring af tiltag. Lykkes det, kan politiet flytte 
ressourcer til andre områder. 

§ Sørg for at sikre en fælles forståelse af udfordringerne og af, hvordan trygheden skal 
øges. Misforståelser kan hurtigt forekomme, når der arbejdes tværfagligt og 
tværsektorielt med komplekse problemstillinger i samarbejde med andre aktører. 
 

Samarbejdet på tværs  
§ Arbejd videre med eksisterende samarbejder. Erfaring viser, at det øger beboernes tillid 

og fortrolighed. 
§ Koordiner det politimæssige tryghedsarbejde med lokale aktører i boligområdet. Etabler 

en intern kommunikationsplatform mellem lokale aktører, hvor viden og 
ansvarsområder kan distribueres let og effektivt. Dette kan fx gøres på fælles 
koordineringsmøder af en times varighed hver 14. dag, hvor alle områdets aktører er 
repræsenteret. Hyppige møder skaber relationer imellem og ”sætter ansigt på” aktører 
og bevirker, at det er lettere at handle hurtigt på opståede utryghedsproblematikker, 
fordi den enkelte ved, hvordan og hvem der skal inddrages i en given situation. 
 

Selve tryghedstiltagene 
§ Klæd den relationsskabende politibetjent godt på, således at han eller hun er rustet til at 

takle alt fra uformelle samtaler til tilspidsede situationer i boligområdet. Dette kan i 
nogle tilfælde ske, ved at betjente arbejder teams i stedet for alene. I andre tilfælde kan 
de relationsskabende politibetjente opkvalificeres i konflikthåndtering og 
kulturforståelse. 
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§ Vær bevidst om, at der findes forskellige former for relationsskabende tryghedsarbejde, 
samt hvilke politimæssige roller der passer til forskellige situationer (se side 14).  

§ Inddrag unge i at finde mulige alternativer til deres utryghedsskabende normbrydende 
adfærd. 

§ Sæt aldrig succeskriterierne for et tryghedstiltag højere, end at alle involverede beboere 
kan komme over målstregen. Det gælder om at skabe de små sejre via små projekter og 
herfra gradvis skabe kontakt og tillid til boligområdets beboere. 
 

Kommunikation til boligområdet 
§ Fortæl beboerne, hvad politiet vil gøre, og gør det så. Hvis politiet laver en urealistisk 

målsætning for et tryghedstiltag eller ikke følger projekterne til dørs, vil det smitte af på 
beboernes generelle tillid til politiet.  

§ Sørg for at bakke op om og understøtte de andre aktørers tryghedsarbejde i 
kommunikationen med beboerne i boligområdet. En fælles kommunikeret og ensrettet 
indsats på tværs af lokale aktører kan i sig selv bidrage til at øge trygheden og tilliden i 
boligområdet. 

§ Kortlæg, hvilke informationskanaler beboerne bruger, og hvordan politiet kan formidle 
egne aktiviteter i boligområdet til beboerne ud over mundtlig kommunikation. Det kan 
fx gøres via beboerblade, borgerportaler og sociale medier.  

§ Sørg for at sikre, at kommunikationen også når ikke-dansksprogede beboere i 
multietniske boligområder. 

§ Læg en strategi for, hvor og hvordan borgerne bliver informeret om deres muligheder 
for at henvende sig til politiet, og hvordan politiet vil sikre, at beboere får svar på deres 
henvendelser. 

§ Vær tålmodig – relationsskabende tryghedsarbejde tager tid. 
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POLITIBETJENTENS ROLLER I BOLIGOMRÅDET 
 

Hvad er ’den gode betjent’? Og hvordan sikres tillidsopbygning, samtidig med at politiet skal 
håndhæve lov og orden? Politiets ret til at udøve magt kan stå i modsætning til politiets 
tilstedeværelse som en relations- og tryghedsskabende aktør i boligområdet. Denne 
dobbeltposition kan politiet afbalancere ved at være bevidst om de forskellige roller, som 
betjente kan påtage sig, hvilket vil øge tilliden og trygheden ved deres tilstedeværelse i et 
boligområde.  
 
Ifølge den amerikanske politolog William Ker Muir er den gode og professionelle politibetjent 
en betjent, der vedkender sig nødvendigheden af tvang som en del af politiarbejdet. Den 
professionelle betjent forholder sig til, om og hvordan tvang kan bruges i relation til en konkret 
problemstilling og dens baggrund. Betjenten søger at sætte lovovertræderens handlinger i 
perspektiv og vise, hvordan hans eller hendes handlinger har konsekvenser for andre. Samtidig 
opstiller betjenten lovlige alternativer, så borgeren ikke behøver at tabe ansigt. Betjenten er 
personlig, og borgere, der hidtil ikke har haft noget at tabe, får noget at tabe, nemlig betjentens 
kammeratskab.  
 
Den gode relationsskabende politibetjent kan ses som en sådan professionel betjent, der tager sin 
autoritet som håndhævende magt på sig – i forhold til den konkrete situation og kontekst.  
 
Dansk politis relationsskabende politiarbejde, som det fremgår af eksempelsamlingen, kan 
skitseres som i det, som vi har kaldt F-modellen.  Den professionelle betjent udfører 
tryghedsarbejdet i en eller flere af de tre roller: som formidler, facilitator eller følgesvend. Rollerne 
rummer forskellige udfordringer og muligheder. Man bør derfor afklare, hvilke(n) rolle(r) politiet 
ønsker at indtage forud for og i løbet af ethvert relationsskabende tiltag.  
 
 

F-model l en :  po l i t i e t s  re la t ionsskabende tryghedsarbe jde  

 
 

Facilitator 

Formidler 

Den 
professionelle 

betjent 

Følgesvend 
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Formidler:  Via fysiske møder i boligområdet og på de virtuelle platforme, beboerne bruger, 
formidler politibetjenten politiets arbejde og oplysninger om, hvordan beboerne 
kan henvende sig og hjælpe politiet med at sikre trygheden.  

 
Facilitator:  Ved at være lydhør over for beboeres og andre lokale aktørers problemer i 

forhold til utryghed samt deres løsningsforslag, faciliterer politibetjenten en 
proces, hvor alle aktørers ressourcer inddrages i konkrete og lokalt forankrede 
tryghedstiltag.  

 
Følgesvend:  Via lokalt kendskab og forståelse for beboernes udfordringer laver 

politibetjenten aftaler med en eller flere beboere om at igangsætte aktiviteter, der 
er relevante for dem. Der etableres her en tillidsfuld og fortrolig relation, hvor 
politibetjenten kan få indblik i beboernes udfordringer og hjælpe dem med at 
finde løsninger på dem. 

 

I følgende afsnit gives tre eksempler fra forskellige steder i landet, hvor der arbejdes med 
politibetjenten som henholdsvis formidler, facilitator og følgesvend.  
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POLITIBETJENTEN SOM FORMIDLER 
Case: Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi  

 
Hvor 
Slagelse Nordby og Motalavej i Korsør. 
  
Hvornår 
Opstart i 2014, fortsætter i 2015. 
 
Baggrund for tiltag 
Tryghedsindekset for 2014 viser, at beboerne i boligområderne føler sig utrygge og efterspørger 
et mere synligt politi. Erfaringer peger dog på, at mere synligt politi også kan skabe utryghed, og 
at trygheden bedst skabes via kendskab til politiets arbejde i området. Sydsjællands og Lolland-
Falsters Politi har derfor iværksat en række formidlingstiltag, der skal skabe kendskab til de 
lokale betjente og mere faktuel viden og dermed tryghed. Dette sker via synlig tilstedeværelse i 
boligområderne, fysisk såvel som virtuelt, og med nyhedsbreve til udvalgte netværkspersoner.  
 
Arbejdsmetode 
Der er ansat seks betjente, der har den primære kontakt med boligområderne. Deres 
arbejdsopgaver består dels i, at de går, cykler og patruljerer i bil i områderne. Betjentene har 
desuden længere ophold, hvor de samtaler med boligområdets imam, fædregruppe, 
boligselskabet m.m. Ud over de mellemmenneskelige møder i boligområderne søger politiet med 
virtuelle platforme såsom Facebook og Twitter at formidle politiets overordnede indsats i 
boligområderne. De virtuelle platforme og ligeledes borgermøder giver mulighed for, at politiet 
kan forklare en given utryghedsproblematik og fortælle, hvordan det reelt ser ud i statistikkerne, 
eller kan informere om, hvordan man tager hånd om problemstillingerne. Politikredsen er 
derudover i gang med at udvælge netværkspersoner i lokalområderne, der kan fungere som 
bindeled til politiet. Politiet holder statusmøder med netværkspersonerne, hvor de får 
information om aktuelle problemstillinger i boligområdet, og hvor der kan laves en eventuel 
øget indsats. Politiet udsender desuden nyhedsbreve med informationer, så netværkspersonerne 
kan formidle viden om politiets arbejde i boligområdet. 
  
Kirstine Borch Klukan fra Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi fortæller, at det har været en 
stor udfordring at drive de virtuelle platforme, så beboere har mulighed for at kommentere, og 
politiet samtidig sikrer en god tone uden racistiske kommentarer. Man har endnu ikke fundet en 
løsning på, hvordan man når ud til ikke-dansksprogede beboere med samme viden som til 
dansksprogede. Derudover har man haft problemer med at få beboere til at ”synes godt om” 
politiets side på Facebook. En anden udfordring er, at politibetjentene hidtil ikke har set 
formidlingsrollen som væsentlig for deres arbejde. 
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Lignende cases 
§ Østjyllands Politis Projekt SMS-hjemkaldelse (se eksempel side 27) 
§ Sydøstjyllands Politis Partnerskab i et trygt samfund (se eksempel side 34) 
§ Københavns Vestegns Politis Mobile politistation (se eksempel side 46) 
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POLITIBETJENTEN SOM FACILITATOR  
Case: Midt- og Vestjyllands Politi 
 

 
 
Hvor 
Gullestrup ligger 3 km nord for Herning centrum og har tidligere været på listen over særligt 
udsatte boligområder.  
 
Hvornår 
Opstart i efteråret 2014. Fortsættes, så længe det vurderes at være aktuelt. 
 
Baggrund for tiltag 
Tiltaget søger at udfylde behovet for større nærhed mellem politiet og områdets beboere. Det 
udspringer af det mere overordnede tiltag Tryghedsambassadører, der arbejdes med flere steder i 
politikredsen. Politiet vurderede dog, at der ikke umiddelbart kunne identificeres personer i 
Gullestrup, der havde de rette ressourcer og kompetencer til at tage ambassadørrollen på sig.  
 
Co-cr ea t ion  som arbe jdsmetode 
Midt- og Vestjyllands Politi har indledningsvis taget kontakt til NFC, der har tilbudt ekstern 
konsulenthjælp til at skabe processer, der kan facilitere frugtbar co-creation mellem politiet og 
de lokale aktører i boligområdet. Her er blandt andet forskellige kommunale parter, en 
folkeskole, en produktionsskole, erhvervsdrivende samt boligselskabet i området og udvalgte 
beboere blevet involveret. Det næste skridt er, at politiet inviterer til et kickoffmøde, hvor der i 
samarbejde med eksterne aktører konkretiseres muligheder for tiltag. Politiet har ikke på 
forhånd lagt sig fast på et bestemt udbytte af mødet, ligesom det ikke er besluttet, hvem der skal 
stå for de tiltag, der udspringer af mødet. Det vil afhænge af, hvilke problemstillinger der i 
fællesskab udvælges som indsatsområder, og af de aktiviteter, man ønsker at igangsætte. Midt- 
og Vestsjællands Politi er også indstillet på, at der måske findes løsningsmodeller, hvor politiet 
kun er med til at facilitere igangsættelsen, hvorefter tiltagene drives af lokale aktører.  
 
Ane Friis Christiansen fra Midt- og Vestjyllands Politi mener, at politiet i sådanne co-creation-
processer skal være opmærksom på, at det tidsmæssigt er meget krævende at identificere og 
skabe kontakt til nøglepersoner, der kan være relevante at inddrage i en vurdering af 
løsningsmuligheder. Politiets generelle handlings- og løsningsorienterede arbejdstilgang bliver 
også udfordret, når eksterne aktører skal inddrages i at finde på løsninger. Det er vigtigt, at 
eksterne aktører kan mærke politiets interesse i co-creation fra først til sidst. Det kan politiet vise 
i den indledende fase ved bevidst at invitere til arrangementer uden politiets logo, ligesom 
kickoffmødet faciliteres og kommunikeres på en måde, så det er klart, at politiet ikke har en 
løsning, men at den skal findes i fællesskab.  
 
Lignende cases 

§ Københavns Vestegns Politis Tryghedsnetværket (se eksempel side 31) 
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§ Flere politikredse afholder tryghedsvandringer, og Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi 
har udvidet med fyrværkerivandringer (se eksempel side 36) 

§ Nordsjællands Politi m.fl. Bekymringssamtaler (se eksempel side 48) 
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POLITIBETJENTEN SOM FØLGESVEND 
Case: Københavns Politi  
 

 6 
 
Hvor 
Særligt udsat boligområde i Valby. 
 
Hvornår 
Opstart i 2011. Afsluttet i 2013, da der ikke var en betjent, der ønskede at overtage opgaven.  
 
Baggrund for tiltag 
Footsteps 2500 var et tiltag, der udsprang af Hot Spot-indsatsen i Valby (se eksempel side 39), 
hvor en pædagogisk medarbejder tog initiativ til at starte en løbeklub med nogle af de unge i 
området. Det var især unge, der havde droppet uddannelse, gik arbejdsløse, og som havde brug 
for små, mærkbare succeser og en positiv og tillidsfuld voksenrelation. I lignende eksempler har 
Københavns Politi bidraget med Din Betjent, der kunne gennemføre løbeture med de unge eller 
på anden vis deltage i relationsskabende aktiviteter i øjenhøjde. 
 
Arbejdsmetode 
Politibetjenten løb flere gange hver måned med de unge fra boligområdet. Der var aftalt et 
mødested. Efter hver løbetur drak de unge og politibetjenten en sodavand og spiste en 
sandwich. I dette forum blev der skabt en fortrolighed, hvor drengene og betjenten snakkede 
om dagligdagens problemstillinger. Der blev sat et mål om, at de skulle løbe Berlin Marathon, 
hvilket gav dem en fælles vision. Betjenten havde derudover som opgave at søge sponsorater til 
træningstøj og løbesko. Dette blev vurderet nødvendigt, dels fordi flere unge ikke ville have råd 
til at købe dette selv, dels fordi det ville styrke de unges sammenhold. 
 
Et andet eksempel fra Hot Spot i Valby er, at Din Betjent (se eksempel side 40) dystede i 
Counterstrike med og mod de unge. Eftersom mange unge ikke havde computer derhjemme, 
satte Hot Spot i Akacieparken en række computere og et TV op i en container. Her kunne de 
unge hygge sig og fx se Champions League-fodbold. Engang imellem kom en politibetjent forbi 
og spillede med dem. Sektionsleder fra Københavns Politi Henning Munk Plum beskriver, at 
netop faktum, at politibetjentene tør spille med og tabe til de unge, sætter politiet i en lige 
position, hvor de kan vinde de unges tillid. Samtidig kan de unge se, at politiet er mere end den 
patruljevogn, der kører rundt i området. Dette gælder ligeledes i situationer, hvor en politibetjent 
har tilskyndet de unge til selv at reparere ødelagte ting i deres ungdomsklub mod belønning. 
Belønningen samt det faktum, at politibetjenten selv hjalp til, gav de unge incitament til at 
hjælpe med at forskønne omgivelserne. Der blev skabt ejerskab til stedet, og tilliden til betjenten 
steg. 
 

                                                                    
6 Fotografiet er taget fra et anden case med Københavns Politi, men illustrerer politiets relationsskabende følgesvend-
rolle overfor de unge. 
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Flere aktører udtrykker, at netop denne form for relationsskabende politiarbejde kræver 
politibetjente, der har lyst til relationen med beboerne, og at arbejdet skal være for og med 
beboerne i øjenhøjde. Dette forudsætter, at politibetjenten ud over at være professionel også 
skal være personlig. Den personlige betjent er oftest et velkendt ansigt, som beboerne er på 
fornavn med og har tillid til. Betjenten har lokalt kendskab og ved derfor, hvordan han eller hun 
skal tale med beboerne. Tryghedstiltag, der omfatter denne form for politiarbejde, er ofte knyttet 
til bestemte personer og er derfor sårbare over for ændringer, fx at politiet skifter projektlederen 
ud, eller at en medarbejder holder op. Dette skal så vidt muligt medtænkes og forebygges i 
forbindelse med igangsætning af et tiltag. 
 
Lignende cases 

§ Bornholms Politis Headhunter (se eksempel side 32) 
§ Nordsjællands Politis samarbejde med Kokkedal Ungdomsklub (se eksempel side 51) 
§ For at ”vise nærvær i øjenhøjde” har betjente fra Københavns Vestegns Politi i 

Brøndby flere gange spillet mod områdets drenge i en klubfodboldturnering.  
§ I Værebro har Københavns Vestegns Politis Lokalnetværk for Unge (LFU) søgt at 

skabe nye positive relationer til unge og hjælpe dem til et alternativ til 
bandekriminaliteten. Det er blandt andet sket ved at besøge unge, der er sat i 
detentionen, og snakke med dem i denne sårbare situation.   
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Borgerinddragende netværk i særligt udsatte boligområder 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Gellerupparken og Toveshøj i Aarhus. 
 
Samarbejde 
Tiltaget er et samarbejde mellem Aarhus Kommune, Østjyllands Politi, institutioner, 
erhvervsdrivende og beboere i boligområderne. 
 
Udfordring  
En kombination af mange ressourcesvage børnefamilier, et stort antal børn og unge samt mange 
arbejdsløse i særligt udsatte boligområder bevirker, at mange personer er i den kriminelle 
risikozone. I disse områder er der signifikant mere borgervendt kriminalitet end i andre almene 
boligområder, hvilket skaber utryghed.  
 
Kort om tiltaget 
Via synlighed, dialog og respektfuld adfærd øger politiet tilliden til områdets beboere. Dette øger 
beboernes villighed til at involvere sig i det lokale, kriminalpræventive arbejde, hvilket bevirker, 
at trygheden øges. 
 
Tiltaget består i  
En lokal politistation placeres i butikscenteret i Gellerupplanen, hvor et fast korps af betjente 
med særlig indsigt i kulturelle baggrunde og værdisæt skaber synlighed, genkendelighed, tillid og 
dialog. Det skaber grobund for at inddrage beboere i forebyggelse og opklaring. Politiet 
formulerer en kommunikationsstrategi, så misforståelser kan undgås, og tillid opbygges. Beboere 
får mulighed for at få ansvar for aktiviteter, lokaler og arrangementer. Dette skaber liv i 
området, øger den uformelle sociale kontrol og dermed trygheden. 
 
Tiltaget er organiseret i to beslutningsdygtige enheder: 

 
§ Samvirket er et forum for alle beboere i boligområdet samt institutioner og 

erhvervsdrivende, som dels vil bidrage med viden, dels informeres om det 
kriminalpræventive samarbejde. Samvirket mødes hvert kvartal, hvor politiet informerer 
om prioriteringer og særlige indsatser.  
 

§ Beredskabet er en lille enhed af centrale beslutningstagere, der gør det muligt ved 
specifikke hændelser at mobilisere 50 personer i løbet af en time og forhindre, at en 
situation eskalerer. Beredskabet deltager i møder med Samvirket og har typisk fokus på 
langsigtet forebyggelse som fx koordinerede indsatser i den kriminelle risikozone, 
problemramte familier eller fysiske forbedringer.  

 
Effektevaluering 
Med statistik fra www.politistatistik.dk skriver CFBU (2011b) at, den borgervendte kriminalitet i 
boligområdet er faldet med 35 % fra 2007-2010, og at det kan sandsynliggøres, at faldet i 
borgervendt kriminalitet skyldes det flerårige kriminalpræventive samarbejde og opprioriteringen 
af nærpolitiindsatsen i boligområdet. 
 
Litteratur 

§ Beredskabet i Gellerup – en effektiv strategi mod kriminalitet i et udsat boligområde. 
Center for Boligsocial Udvikling 2011b* 

§ Mindre kriminalitet i udsatte boligområder. En effektiv strategi fra Gellerup/Toveshøj. 
Center for Boligsocial Udvikling 2012e* 

 



 24 

 

360-graders eftersyn i Gellerup – en bredspektret 
tværmyndighedsindsats i et boligområde 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor  
Gellerupparken, Toveshøj og Bispehaven i Aarhus. 
 
Samarbejde 
Tiltaget er et samarbejde mellem Østjyllands Politi, Kriminalforsorgen, SKAT, Aarhus 
Kommune og boligforeningerne. 
 
Udfordring 
Tiltagende kriminalitet og utryghedsskabende adfærd blandt en gruppe unge mænd i 
boligområderne.  
 
Kort om tiltaget 
Tiltaget har til formål at motivere den enkelte unge mand (fokuspersonen) og hans familie 
(fokusfamilien) til at træffe fornuftige beslutninger om deres egen adfærd og på den måde vælge 
kriminelle handlinger fra for at forbedre deres belastede, sociale forhold.  
 
Tiltaget består i 
Tiltaget er et særligt tværsektorielt samarbejde, der inden for rammerne af retsplejelovens § 115 
retter sig mod socialt og kriminalitetsmæssigt belastede familier i særligt udsatte boligområder. 
Det såkaldte 360-graders eftersyn består af en grundig gennemgang af alle relevante forhold hos 
fokuspersonerne og -familierne, udført af den enkelte forvaltningsmyndighed inden for et 
myndighedsområde. På dette grundlag bliver der iværksat koordinerede initiativer, der tilpasses 
specifikt til fokuspersonens og -familiens forhold.  
 
For at den tværsektorielle indsats kan have den ønskede virkning, er det vigtigt, at de berørte 
fokuspersoner og -familier på et passende tidspunkt gøres bekendt med myndighedernes øgede 
fokus på dem, baggrunden for dette øgede fokus og ikke mindst, hvilke adfærdsændringer 
indsatsen sigter imod. Et succesfuldt samarbejde mellem fokuspersonen og myndighederne 
forudsætter, at der er god kommunikation mellem alle parter.  
 
Effektevaluering 
Der foreligger ingen effektevaluering, da tiltaget stadig er i gang og under udvikling.  
 
Litteratur 

§ Beretning om Østjyllands Politis virke i 2012* 
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Tværgående Ungesamarbejder (TUS) 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor  
Indsats i Aarhus Kommune, herunder i Gellerupparken og Toveshøj. 
 
Samarbejde 
Østjyllands Politi har igangsat TUS, der er et samarbejde mellem politiet, PPR (pædagogisk, 
psykologisk rådgivning), UU (Ungdommens Uddannelsesvejledning) og sociale myndigheder. 
Det faste team inddrager derudover den udsatte unges familie og øvrige netværk samt andre 
relevante samarbejdspartnere, der har viden om og er relevante i den unges liv. 
 
Udfordring  
Unge i alderen 14-18 år, der er på vej ind på en kriminel løbebane, har mange mindre forseelser 
bag sig eller har begået alvorlig førstegangskriminalitet. Derudover visiteres unge, der har en 
urovækkende adfærd, og som fx samtidig har et højt skolefravær, misbrug eller indgår i en 
negativ omgangskreds. 
 
Kort om tiltaget  
TUS er en helhedsorienteret indsats rettet mod unge, der er på vej ind på en kriminel løbebane. 
Tiltaget forudsætter, at den unge og dennes familie udgør en afgørende og aktiv del af det 
kriminalpræventive samarbejde. 
 
Tiltaget består i  
Erfaring viser, at en hurtig og koordineret hjælp til kriminelle unge er afgørende for, at en 
begyndende kriminel løbebane kan brydes. Derfor arbejdes der i TUS med at sikre, at den unge 
og dennes familie møder en mere helhedsorienteret og hurtigere sagsbehandling gennem en 
koordineret og tværgående indsats. 
 
Repræsentanterne fra politiet og kommunen i TUS-teamet laver en fælles handleplan sammen 
med den unge og dennes familie. Handleplanen beskriver de mål, indsatser og 
samarbejdspartnere, der skal indgå i forløbet omkring den unge. TUS-teamet kan også foreslå 
indsatser inden for dets respektive forvaltninger, som kunne være til gavn for den unge. 
 
Den unge og dennes familie bidrager aktivt til formulering af egen handleplan og inddrages altid 
i de tværfaglige møder. I samarbejdet mellem TUS, den unge og dennes familie skabes der en 
rammesættende hverdag ved hjælp af indsatser, der skal sikre, at den unge ikke involveres i 
kriminalitet. Der kan være tale om arbejdspraktik, mentorordning, kontaktperson, 
misbrugsbehandling og psykologiske udredninger. Det vigtige er, at alle involverede tager aktiv 
del i og holdes orienteret om den fælles besluttede handleplan. 
 
Effektevaluering  
Der foreligger ingen effektevaluering. 
 
Litteratur 

§ Oversigt over samarbejdsaftaler mellem Aarhus Kommune og Østjyllands Politi* 
§ Pjece om TUS, Østjyllands Politi* 
§ https://www.aarhus.dk/da/omkommunen/organisation/Sociale-Forhold-og-

Beskaeftigelse/Socialforvaltningen/Organisering/Familier-Boern-og-Unge/For-
professionelle/Det-Tvaergaaende-Ungesamarbejde-TUS.aspx 
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Projekt SMS-hjemkaldelse 
 
Relationstype 
Co-creation 
 
Hvor 
Aarhus, især politikredsens særligt udsatte boligområder som Gellerupparken og Toveshøj. 
 
Samarbejde 
SMS-gruppe mellem forældre i boligområderne og Østjyllands Politi. 
 
Udfordring  
Mange unge bliver involveret i hændelser, der skaber utryghed, og som kunne have været 
undgået, hvis de ikke havde været i området, da urolighederne fandt sted.  
 
Kort om tiltaget 
Tiltaget indebærer, at politiet ved optræk til uroligheder, herunder i politikredsens særligt udsatte 
boligområder, kan sende en SMS-besked om situationen til forældre i området. Forældrene kan 
derefter kalde deres børn og unge hjem.  
 
Tiltaget består i  
Formålet med tiltaget er, at politiet ved optræk til uroligheder kan sende SMS-beskeder om 
situationen til forældre i området, således at forældrene får en mulighed for at kalde deres børn 
hjem og dermed undgå, at børnene bliver involveret i urolighederne. Politiet står for 
etableringen af SMS-platformen og skal sørge for at inddrage de relevante familier. Denne form 
for netværk inddrager forældrene som en aktiv del i tryghedsarbejdet. Det kan desuden betyde, 
at forældrenes kontakt til deres børn og unge bliver styrket, og forældrene bliver mindre 
bekymrede, idet de ved, at de bliver underrettet af politiet i tilfælde af uroligheder i området. 
 
Effektevaluering 
Der foreligger ingen effektevaluering. 
 
Litteratur 

§ http://www.mynewsdesk.com/dk/rigspolitiet/pressreleases/politiet-gaar-nye-veje-i-
forebyggelsen-af-kriminalitet-948184 
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Youth Offending Team (YOT)  
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Gellerupparken, Bispehaven og Holmstrup i Aarhus. 
 
Samarbejde 
Tiltaget er et samarbejde mellem Sydøstjyllands Politi og Aarhus Kommune. 
  
Udfordring 
Unge mellem 14 og 18 år, der har begået førstegangskriminalitet, gentagen alvorlig kriminalitet 
eller personfarlig kriminalitet, eller som medvirker til at anstifte uro og utryghed i 
boligområderne. 
 
Kort om tiltag 
Tiltaget har til formål at skabe en effektiv og målrettet sagsbehandling. Derudover skal tiltaget 
støtte og følge op på sager med kriminelle unge.  
 
Tiltaget består i  
Der sammensættes et team med en politibetjent, to-tre socialarbejdere, en UU-vejleder 
(Ungdommens Uddannelsesvejledning) og en PPR-medarbejder (pædagogisk, psykologisk 
rådgivning). Derudover tilknyttes et jobcenter med henblik på beskæftigelsesindsatsen. På denne 
måde kan politi og kommune arbejde hurtigere og mere koordineret sammen på alle de 
områder, der har betydning for, at den enkelte unge holder fast i et liv uden kriminalitet. Det 
drejer sig om en social og kriminalpræventiv indsats i samarbejde med forældrene, hjælp til 
skolegang eller jobsøgning samt pædagogisk og/eller psykologisk støtte.  
 
YOT etableres efter inspiration fra den såkaldte London-model, hvor myndighederne har gode 
erfaringer med at organisere indsatsen mod ungdomskriminalitet i Youth Offending Teams. 
YOT vil benytte og udvikle en række redskaber, hvoraf flere er blevet anbefalet af regeringens 
ungdomskommission. Viften af redskaber dækker blandt andet:  
 

§ Konfliktråd, hvor offer og gerningsmand mødes under tilstedeværelse af neutral 
mægler.  

§ Skadeudbedring, hvor gerningsmand indvilger i fx afvaskning af graffiti.  
§ Mobil misbrugsbehandling, så kriminelle med misbrugsproblemer får let adgang til 

behandling i nærmiljøet.  
§ Kognitive adfærdsprogrammer, fx undervisning i at kontrollere sin vrede (anger 

management).  
§ Ungdomskontrakter, som vil blive brugt i videst mulig omfang efter gældende 

lovgivning.  
 

Effektevaluering 
Der foreligger ingen effektevaluering. 
 
Litteratur 

§ http://skraeppebladet.dk/2010/02/politi-og-kommune-bag-nyt-ungdoms-team-for-
gellerup-og-holmstrup/  

§ https://www.politi.dk/Oestjylland/da/lokalnyt/Nyheder/YOT_040210.htm 
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Nærpoliti 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Det særligt udsatte boligområde Trekanten i Holstebro. Der er to lignende eksempler med 
nærpoliti i Lindholm i Nykøbing Falster og i Vollsmose i Odense.  
 
Samarbejde  
Samarbejde mellem nærpolitiet i bl.a. Holstebro, diverse beboerforeninger, klubber, skoler, 
forældre, viceværter, kommunens SSP-konsulent i boligområdet. 
 
Udfordring  
Stor utryghed blandt beboerne i boligområdet. Samtidig er der svag tillid mellem beboere og 
politi, og beboerne opfatter ikke politiet som en mulig samarbejdspartner i forbedringen af 
trygheden i området. 
 
Kort om tiltaget 
Nærpoliti fokuserer på det dialogsøgende og synlige politiarbejde, hvor det handler om at 
opbygge og fastholde et personligt kendskab til børn og unge i særligt udsatte boligområder. 
 
Tiltaget består i 
Nærpolitiets rolle i Trekanten har været at identificere og skabe relationer til de mange 
boligsociale nøgleinteressenter og -personer samt kommunens integrationsafsnit. Tilliden 
mellem de forskellige institutioner og personer har dannet grobund for et stærkt samarbejde.  
 
Nærpolitiet i Trekanten har især haft et tillidsfuldt samarbejde med byens boligorganisationer. Et 
konkret resultat af samarbejdet med boligorganisationer viser sig fx ved, at nærpolitibetjenten 
har været med til at finde fritidsjobs til flere unge i Trekanten, hvor de unge aflønnes af 
boligselskabet for blandt andet at rydde op i området og holde det i pæn stand.  
 
Effektevaluering 
På grund af mørketal kan det ikke siges, om nærpolitiet har ført til en reduktion af borgervendt 
kriminalitet. Tiltaget synes dog have en tryghedsskabende effekt blandt beboerne  i Trekanten, 
Lindholm og Vollsmose. Beboerne oplever at have større tillid til politiet end før tiltaget. Dette 
gavner dialogen og det fremtidige samarbejde mellem politi og beboere i nærområdet. 
 
Litteratur 

§ Problemorienteret politiarbejde. Kortlægning og effektmåling af problemorienterede 
politiindsatser i udsatte boligområder. Center for Boligsocial Udvikling 2012c* 
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Problemorienteret politiarbejde i særligt udsatte boligområder 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Fem særligt udsatte boligområder i Sønderborg og Herlev. 
 
Samarbejde  
Tiltaget består af et samarbejde mellem den lokale politistation i henholdsvis Sønderborg og 
Herlev og lokale aktører såsom boligforeninger, boligsociale medarbejdere, socialforvaltningen, 
ungdomsklubber og skoler. 
 
Udfordring  
Beboere i de særligt udsatte boligområder føler sig mere utrygge end andre danskere.  
 
Kort om tiltaget 
POA (Problemorienteret politiarbejde) er en kriminalitetsforebyggende metode, der har fokus 
på at flytte politiets ressourcer fra at opklare kriminelle hændelser til at forebygge gennem 
analyse og påvirkning af årsagerne til kriminalitet og utryghedsskabende adfærd. 
 
Tiltaget består i 
Et hovedformål i POA-indsatserne er at spotte de første tegn på en utryghedsskabende eller 
kriminel adfærd hos børn og unge. Formålet med et tæt samarbejde med boligområdet er at tage 
forebyggende indsatser i brug og således løse problemerne tidligt.  
 
Politiet indtager den bærende rolle i POA og er ansvarlig for projekternes fremdrift. POA 
overlapper med SSP som samarbejdsform. Det adskiller sig dog på flere punkter ved at være 
mere løst struktureret samt at have primært fokus på de særligt udsatte boligområder og sociale 
grupperinger, som de unge i risikozonen indgår i. Der fokuseres på de sociale aspekter af 
årsagerne til kriminalitet frem for de individuelle aspekter.  
 
I POA arbejdes der ud fra SARA-modellen, der kan bruges til at beslutte, hvordan der skal 
sættes ind over for en given problemstilling. Fremgangsmåden ved SARA-modellen er: 
 

§ Scanning af problemstillingen: Hvad er omfanget, og hvor kan der hentes information? 
§ Analyse af problemstillingen: Kræver den handling, og hvem skal involveres og 

informeres? 
§ Respons på problemstillingen: Hvem gør hvad og hvornår? 
§ Evaluering (assessment) af håndteringen af problemstillingen: Blev beboere mere 

trygge, og blev kriminaliteten reduceret? 
 

Effektevaluering 
Det fremhæves hos politiet i både Herlev og Sønderborg, at det er en virkningsfuld 
fremgangsmåde i forhold til både det meget tidlige kriminalitetsforebyggende arbejde med børn 
og unge i boligområderne og til at få etableret et netværk af de relevante interessenter.  
I Sønderborg konstateres det, at POA-indsatserne skaber en øget tillid mellem politi 
og beboere i de særligt udsatte boligområder, hvilket har en effekt på beboernes oplevelse af 
tryghed. 
 
Litteratur 

§ Politiarbejde. Kortlægning og effektmåling af problemorienterede politiindsatser i 
udsatte boligområder. Center for Boligsocial Udvikling 2012c* 

§ Problemorienteret politiarbejde. Metode til kriminalprævention i udsatte boligområder.  
Center for Boligsocial Udvikling 2012e* 
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 Tryghedsnetværket (tidligere Trygge opmærksomhedsfællesskaber) 
 
Relationstype 
Co-creation 
 
Hvor 
Gadehavegård i Høje-Taastrup Kommune. 
 
Samarbejde 
Samarbejdet foregår mellem Københavns Vestegns Politi, andre myndigheder og lokale aktører. 
 
Udfordring 
Høje kriminalitetsrater, der skaber stor utryghed blandt beboerne i boligområdet. 
 
Kort om tiltaget 
Tiltaget har til formål at danne grobund for et samarbejde mellem politi og lokale aktører, der på 
længere sigt skal drives på lokal, frivillig basis. Tryghedsinitiativer skal forankres lokalt i form af 
lokale frivillige for at dem socialt bæredygtige. 
 
Tiltaget består i 
I samarbejde med Københavns Vestegns Politi gennemførtes pilotprojektet Trygge 
opmærksomhedsfællesskaber. Her blev en række faggrupper såsom postbuddet, 
madudbringningen, hjemmehjælpen, renovationen, foreningerne m.v. inddraget som lokal 
ressource i det kriminalpræventive og tryghedsskabende arbejde i samarbejde med politiet. Der 
blev etableret et tryghedsnetværk og en styregruppe med repræsentanter fra lokalpolitiet, 
kommunens boligsociale indsats, herunder SSP- og gadeplanssamarbejdet, samt 
boligforeningens ejendomskontor. Derefter blev der foretaget en kortlægning af utrygheden og 
kriminaliteten i det særligt udsatte boligområde, hvorefter netværkets samarbejdsmuligheder og 
indhold blev drøftet. Der blev udarbejdet samarbejdsaftaler og kontaktmateriale, hvorefter 
samarbejdet kunne starte op i praksis. Projektet gik i gang, og de første lokale, frivillige indsatser 
er etableret. 
 
Effektevaluering 
Der foreligger iflg. Københavns Vestegns Politi ingen effektevaluering. I en artikel fra juli 2014 
påpeges det dog, at kriminalitetsregistreringen i boligområdet er den laveste i syv år og mere end 
halveret siden 2013. 
 
Litteratur 

§ Tryghedsnetværk: Kriminalpræventivt og tryghedsskabende samarbejde mellem politi 
og fagpersoner i udsatte boligområder. Idékatalog. Den Trygge Kommune & 
Gemeinschaft 2013a* 

§ Et arbejde med tryghed: Sådan kan du som fagperson indgå i en kriminalpræventiv og 
tryghedsskabende indsats i Gadehavegård. Rapport. Gemeinschaft 2013* 

§ http://sn.dk/Lokalavisen-Taastrup/Kriminaliteten-i-Gadehavegaard-er-historisk-
lav/artikel/419575 
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Headhunter 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Bornholm. 
 
Samarbejde 
Projektet er initieret af beredskabsmyndighederne, herunder politiet. 
 
Udfordring 
Der er stor risiko for, at udsatte unge vil indgå i kriminelle miljøer. 
 
Kort om tiltaget 
De unge hjælpes gennem forpligtende fællesskaber, hvor de tager og får tildelt ansvar. 
Målgruppen er udsatte unge i alderen 13-25 år. 
 
Tiltaget består i 
Headhunter er et mentorprojekt, hvor udsatte unge, der identificeres af SSP og sociale 
myndigheder, får tilbudt en mentor, der kan hjælpe dem med at opbygge et socialt netværk i 
form af tilmelding til arrangementer, indmelding i foreninger eller ved at få et fritidsjob. 
Opbygningen af et socialt netværk mindsker risikoen for, at den unge vil indgå i kriminelle 
handlinger. Mentoren skal være en rollemodel i lokalområdet, som den unge på forhånd kender 
til.  
 
Effektevaluering 
Der foreligger ingen effektevaluering. Det skal dog nævnes, at størstedelen af de adspurgte unge 
har en oplevelse af, at Headhunter har hjulpet dem til at opbygge et positivt, socialt netværk. 
Flere unge siger, at det er vigtigt, at mentorerne hjælper med at finde noget, som de unge selv 
ønsker at engagere sig i.  
 
Litteratur 

§ http://www.revisionen.dk/artikel/unge-headhuntes-til-ansvar 
§ https://www.youtube.com/watch?v=m9Er4nN6Wfk 

 
  
 
 



 32 

Nabohjælp 
 
Relationstype 
Co-creation 
 
Hvor 
Tiltaget eksisterer på nationalt plan, blandt andet i særligt udsatte boligområder som 
Vejleåparken i Ishøj. 
 
Samarbejde 
Samarbejdet kan foregå på flere planer fra rent borgersamarbejde til et samarbejde mellem lokale 
borgere, politiet og boligorganisationer. 
 
Udfordring 
Der er brug for etablerede fællesskaber, der kan gøre borgerne mere resiliente over for indbrud 
og andre utryghedsskabende problemstillinger. 
 
Kort om tiltaget 
Nabohjælp skaber forbindelse mellem borgere og engagerer dem, så de kan holde øje med 
hinandens hjem og henvende sig til hinanden i tilfælde af mistanke om indbrud. 
 
Tiltaget består i 
Et antal borgere i et boligområde går sammen om at tilmelde sig Nabohjælp. De modtager 
klistermærker, som de sætter på deres hoveddør for at markere, at de er tilmeldt Nabohjælp. 
Nabohjælp informerer dem om, hvordan de kan hjælpe hinanden. Grundejerforeninger og 
boligforeninger kan tage kontakt til politiet og få orientering om kriminalpræventive tiltag. 
Politiet kan i samme ombæring blive bedt om at informere om, hvor borgere skal henvende sig, 
hvis de har oplevet indbrud og har brug for krisehjælp. 
 
Nabohjælp har en virtuel platform i form af en gratis Nabohjælps mobilapplikation, som giver 
hurtigt adgang til Nabohjælp. Borgere kan blandt andet invitere nabohjælpere, orientere om 
ferier eller sende beskeder og advarsler til andre nabohjælpere i nærområdet. Mobilapplikationen 
indeholder endvidere gode råd til, hvad man som borger selv kan gøre i tilfælde af indbrud.  
 
Effektevaluering 
Foruden en forøgelse af trygheden reduceres indbrud og hærværk med 26 % i et boligområde, 
hvor der er Nabohjælp iflg. Det Kriminalpræventive Råd. 
 
Litteratur 

§ Tryghed i parcelhusområder. SBI 2006* 
§ Vejleåparkens sociale helhedsplan 2013-2017* 
§ http://www.dkr.dk/organiseret-nabohj%C3%A6lp 
§ http://www.xn--nabohjlp-o0a.dk// 
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Partnerskab i et trygt samfund 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Horsens Kommune. 
 
Samarbejde  
Samarbejde mellem Sydøstjyllands Politi og ungdomsskolen i Horsens. 
 
Udfordring 
Rekruttering til rocker- og bandemiljøer er primært lokalt forankret i en række almene 
boligområder. 
 
Kort om tiltaget 
Partnerskab i et trygt samfund er en del af en større målrettet indsats mod rockerkriminalitet i 
Horsens. Formålet med tiltaget er at mindske de unges fascination af rockermiljøet ved at 
nedbryde fortællingerne om rockeres ære, respekt og magt. 
 
Tiltaget består i 
Som en del af en større indsats mod at bekæmpe rockermiljøet i Horsens har politiet og 
ungdomsskolen i Horsens besøgt mere end 20 skoler for at fortælle om bagsiden af 
rockermiljøet. De unge er blevet præsenteret for barske realiteter som eksempelvis udnyttelse af 
piger, stofmisbrug og udfordringerne ved at komme ud af rockermiljøet igen. De unge er 
ydermere blevet fortalt om rockeres taktik med at invitere dem til fester med meget billige 
stoffer og langsomt opbygge en afhængighed og gæld. 
 
Effektevaluering 
Ifølge Sydøstjyllands Politis egen pjece synes tiltaget at have haft gode resultater. Fra 2003 til 
2004 faldt kriminaliteten i Horsens med knap 16 %, og for rockermiljøet alene var faldet på 
knap 40 %. I samme periode er tre ud af de fire klubhuse lukket, rygmærkerne forsvundet fra 
gaden, og blandt borgere er der generelt stærk modstand mod rockere.  
 
Litteratur 

§ Pjece udgivet af Sydøstjyllands Politi* 
§ Rigspolitiets rapport om rockere og bander 2012* 
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Tryghedsprojektet – forebyggelse af indbrud 
 
Relationstype 
Co-creation 
 
Hvor 
Hedensted og Vejle Kommuner. 
 
Samarbejde  
Samarbejde mellem Sydøstjyllands Politi, Hedensted og Vejle Kommuner samt beboerne i de 
tilknyttede boligområder. 
 
Udfordring  
Stigende antal indbrud, der skaber utryghed blandt beboerne i boligområderne. 
 
Kort om tiltaget 
Tryghedsprojektet forholder sig til det samlede boligkvarter og inddragelse af den enkelte borger 
og orienterer borgerne om, hvordan de kan hjælpe hinanden med at forebygge indbrud og skabe 
tryghed. 
 
Tiltaget består i 
Beboerne er dem, der kan gøre mest for at forhindre indbrud. Sydøstjyllands Politi har derfor 
fokus på samspillet mellem borger og politi i bestræbelserne på at forebygge indbrud.  
Tryghedsprojektet består af tre elementer, der alle inddrager beboerne: 

 
§ Fagfolk og sikkerhedsspecialister vurderer den enkelte borgers bolig i forhold til risiko 

for indbrud. På baggrund af vurderingen optimeres boligens fysiske sikring ved 
implementering af kriminalpræventive tiltag 

§ Der gennemføres tryghedsvandringer i boligområderne med fokus på at implementere 
forebyggende tiltag. Tryghedsvandringerne fører typisk til beskæring af beplantning, 
forbedring af gadebelysning og ændring af vej- og stiforløb med henblik på at forebygge 
kriminalitet. 

§ Borgere introduceres til Nabohjælp, da borgernetværk generelt har vist sig at være 
hensigtsmæssige til forebyggelse af indbrud. Borgere i et boligområde kan med fordel 
hjælpe hinanden med at få boliger til at se mere beboede ud under ferierejser mv., 
ligesom de kan orientere hinanden om mistænkelige forhold i området.  

      
 
Effektevaluering 
Beboerne har reageret positivt på projektet og har ifølge effektevalueringen i stort omfang 
efterlevet anbefalingerne. Der har dog ikke været muligt at få adgang til denne effektevaluering. 
 
Litteratur 

§ Årsberetning 2012. Sydøstjyllands Politi* 
§ Program for Den Kriminalpræventive Dag 2013* 
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Tryghedsvandringer og fyrværkerivandringer 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Der er udført tryghedsvandringer i særligt udsatte boligområder, blandt andet Gellerupparken og 
Bispehaven i Aarhus, Vollsmose i Odense, Vildtbanegård og Vejleåparken i Ishøj samt 
Ryparken, Tingbjerg, Indre og Ydre Nørrebro i København. I Sydsjællands og Lolland-Falsters 
politikreds går politiet to årlige tryghedsvandringer i boligområder i Korsør og Slagelse samt en 
årlig fyrværkerivandring umiddelbart før nytår.  
 
Samarbejde 
Samarbejdet kan foregå på flere planer. Beboere kan selv tage initiativ til en tryghedsvandring, 
men typisk igangsættes tryghedsvandringer i samarbejde mellem politi, beboere og 
boligorganisationer. 
 
Udfordring 
Utryghedsproblematikker i særligt udsatte boligområder, der har sammenhæng med fysiske 
forhold i boligområderne.  
 
Kort om tiltaget 
Tryghedsvandringer gør de deltagende aktører i stand til i fællesskab at koble den oplevede 
utryghed i boligområdet med utryghedsskabende faktorer og problemer samt at pege på 
konkrete tryghedsfremmende løsninger. 
 
Tiltaget består i  
Tryghedsvandringer er oprindelig en svensk metode, som efterhånden anvendes mange steder i 
Danmark, blandt andet i særligt udsatte boligområder. En tryghedsvandring består af en planlagt 
vandring gennem et boligområde, hvor tryghedsrelaterede udfordringer og løsninger udpeges og 
registreres, så de ansvarlige efterfølgende kan udbedre forholdene. På en tryghedsvandring 
deltager beboere, ansvarlige for boligområdets vedligeholdelse, repræsentanter fra kommunen 
og politiet eller andre med interesse i det lokale tryghedsarbejde.  
 
For politiet er hensigten med at afholde eller deltage i tryghedsvandringer kriminalpræventiv. 
Politiet har blandt andet et ønske om at formidle viden til lokalsamfundet om, hvad der typisk er 
med til at skabe utryghed. På den måde ønsker politiet at gøre beboerne i stand til selv at være 
aktive i forhold til tryghedsfremmende tiltag. 
 
De beboere, der deltager i tryghedsvandringerne, deltager typisk i det lokale beboerdemokrati. 
Set fra deres perspektiv er den primære motivation for at deltage, at man her har mulighed for at 
komme i en struktureret dialog med politi, boligselskab og kommune omkring utryghed og 
problemer i nærmiljøet. 
 
Effektevaluering 
Ifølge CFBU’s rapport (2013) er næsten ni ud af ti deltagere tilfredse eller meget tilfredse med 
tryghedsvandringerne. Deltagernes tilfredshed skyldes især, at tryghedsvandringer er et 
velfungerende lokaldemokratisk redskab, der danner ramme om en åben dialog mellem 
professionelle myndighedspersoner og beboerrepræsentanter om konkrete løsninger på 
utryghed i boligområdet.  
 
Litteratur 

§ Tryghedsvandringer. Resultater og erfaringer fra 29 tryghedsvandringer i udsatte 
boligområder 2010-2012. Center for Boligsocial Udvikling 2013* 

§ Interview med udviklingskonsulent Kirstine Borch Klukan, Sydsjællands og Lolland-
Falsters Politi 
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Enheden for Trygge Boligområder 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Egedalsvænge i Kokkedal i Fredensborg Kommune.  
 
Samarbejde 
Samarbejde mellem Nordsjællands Politi og Fredensborg Kommune. 
 
Udfordring 
Mange beboere i Egedalsvænge føler sig utrygge på grund af kriminaliteten i området. 
 
Kort om tiltaget 
Tiltaget er en individorienteret indsats, der søger at motivere personer, der indgår i kriminelle 
handlinger, til at ændre adfærd. Samtidig tilstræber tiltaget at modvirke utryghedsskabende 
gruppers rekruttering af nye medlemmer. 
 
Tiltaget består i 
Nordsjællands Politi oprettede enheden ETB, Enheden for Trygge Boligområder, i juli 2012. 
Enheden fungerer som en slags mobile nærbetjente, der taler med og lærer de unges navne at 
kende. Der opstår således en ansigt til ansigt-relation mellem politi og unge, hvilket øger tilliden. 
Der holdes ugentligt møde mellem enheden og kommunen, hvor unge med utryghedsskabende 
adfærd samt løsninger diskuteres. Tiltaget har to målgrupper: unge fra 12 til 17 år og unge over 
18 år. Tiltaget består af følgende initiativer: 
 

§ Akutindsats mod særligt udpegede kriminalitetstruede familier. 
§ Opfølgningsmøder med unge, der har været involveret i kriminelle handlinger, og med 

de unges forældre. 
§ Ungeindsats med kontaktpersonordninger og opsøgende teams. 
§ Partnerskab med Fredensborg Kommune omkring drift af ungdomsklub i området, 

hvortil der er knyttet både kommunalt personale og politipersonale. 
§ Forældreinddragende tiltag. 
§ Tværsektorielle møder til identificering af unge, der indgår i kriminelle handlinger og 

sikring af rettidig kriminalpræventiv indsats. Herunder: 
-‐ Ugentlige ”bekymringsmøder” med deltagelse af repræsentanter fra 

Fredensborg Kommune og efter behov andre relevante interessenter, herunder 
SKAT og Kriminalforsorgen, med henblik på drøftelse af koordineret 
myndighedsfokus og -indsats.  

-‐ Månedlige møder med boligselskaber, institutioner, SSP, skoler, 
ungdomsklubber, opsøgende teams og socialforvaltning til belysning af 
situationen i området. 

-‐ Lokalrådsmøder og SSP-netværksmøder, hvor den tværsektorielle indsats 
koordineres. 

-‐ Netværksmøder med forretningsdrivende. 
 
Effektevaluering 
Der foreligger ingen effektevaluering. 
 
Litteratur 
Spørgsmål nr. 174 fra Folketingets Retsudvalg til justitsministeren, december 2014*
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Tryk Politi 
 
Relationstype 
Co-creation 
 
Hvor 
Alle 13 kommuner i Nordsjælland er en del af tiltaget. 
 
Samarbejde  
Samarbejde mellem Nordsjællands Politi og borgere. 
 
Udfordring  
Manglende nærhed mellem borgere og politi. 
 
Kort om tiltaget 
Tryk Politi er en SMS-ordning, hvor Nordsjællands Politi videregiver oplysninger vedrørende en 
politisag via SMS til borgere. Borgere kan således hjælpe politiet med at ”patruljere” blot ved at 
være opmærksomme i deres dagligdag.  
 
Tiltaget består i 
Tryk Politi er en SMS-ordning, som lokale borgere i Nordsjælland kan tilmelde sig. De tilmeldte 
borgere vil modtage en SMS fra politiet, hvis politiet har brug for borgernes hjælp eller 
opmærksomhed i en politisag. Det kan eksempelvis dreje sig om en savnet borger, eller hvis der 
indberettes tricktyve i borgerens lokalområde. Gensidig kommunikation kan bidrage til, at en 
savnet borger findes hurtigere, ligesom dialogen kan skabe øget tryghed. I den besked, borgerne 
modtager, er der en kort beskrivelse af, hvad borgeren skal holde særligt øje med, og hvordan 
borgeren skal kontakte politiet. Politiet har været ude i butikscentre og hverve borgere til 
ordningen, ligesom der gøres opmærksom på tiltaget via hjemmesiden www.hjaelppolitiet.dk. 
 
Effektevaluering 
Der foreligger ingen effektevaluering. Det skal dog nævnes, at tiltaget er blevet modtaget godt af 
borgere, og pr. 1. maj 2014 var der cirka 27.000 tilmeldte borgere til Tryk Politi.  
 
Litteratur 

§ https://www.hjaelppolitiet.dk 



 38 

Hotspotmodellen – en områdefokuseret indsats i Valby 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Områderne omkring Akacieparken og Sjælør Boulevard er udvalgt som hotspotområder i 
København. 
 
Samarbejde 
Hotspot er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Politi, beboere, kommunen, frivillige, 
boligforeninger m.fl. 
 
Udfordring 
Høje kriminalitetsrater skaber utryghed blandt beboerne i særligt udsatte boligområder. 
 
Kort om tiltaget 
Hotspot er et tiltag i særligt udsatte boligområder, der via en intensiveret områdebaseret indsats 
forsøger at skaber mere tryghed for områdets beboere. 
 
Tiltaget består i  
Hotspot er en koordinering af allerede eksisterende indsatser med det formål at styrke udbyttet. 
Tiltaget tager afsæt i forskning og forsøg med kriminalitetsforebyggelse og tryghed blandt andet 
fra hotspotindsatser i Rotterdam i Holland. Erfaringer herfra viser, at kriminalitet i høj grad sker 
i bestemte områder, og at en indsats med fokus på disse områder kan reducere kriminaliteten og 
øge trygheden. 
 
I Hotspot Valby er den primære målgruppe kriminalitetstruede børn og unge. Politiet indgår i 
Hotspot Valby ved at være repræsenteret i både fremdriftsgruppen og ledergruppen med 
henholdsvis lokalpolitichefen og en repræsentant fra den kriminalpræventive afdeling, der har rig 
information om de kriminalitetstruede børn og unge i områderne. Hotspotindsatsen er del af et 
tæt politimæssigt samarbejde i lokalmiljøet, der især omfatter dialog med de områdeansvarlige 
betjente i hotspotområderne, der møder de unge på patruljer, og når de kaldes ud i 
boligområderne. Desuden sætter man ind over for de problemer, som beboerne mener, er 
størst.  
 
Ud over de koordinerende aktiviteter er Hotspot også initiativtager til en række aktiviteter i 
byrummet, herunder et massivt gadeplansarbejde. Beboerne inddrages i udviklingen af indsatsen, 
så den målrettes beboernes behov.  
 
Effektevaluering 
Der foreligger ingen effektevaluering af indsatsen Hotspot Valby. Det skal dog fremhæves, at 
Hotspot Valby modtog Integrationsprisen i 2009, og at forsøget som helhed møder positiv 
respons blandt de lokale beboere. De giver udtryk for, at de mærker en klar forbedring af 
eksisterende forhold i særdeleshed i forhold til den kriminalitetsforebyggende indsats, som 
udgør et hovedelement i hotspotindsatsen. 
 
I Rotterdam har hotspotmodellen medvirket til at nedbringe kriminalitet og øge trygheden for 
byens borgere siden 1999. 
 
Litteratur 

 
§ Hotspot: Metodebeskrivelse af en områdefokuseret indsats i Valby. Rambøll 2009* 
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Din betjent 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Akacieparken og Folehaven i København. 
 
Samarbejde 
Samarbejde mellem nærpolitiet, beboere, institutioner og erhvervsdrivende i boligområderne.  
 
Udfordring 
Der er stor utryghed og høje kriminalitetsrater i de særligt udsatte boligområder i København. 
Samtidig er der blandt områdernes beboere en opfattelse af, at politiet er utilnærmeligt og 
”ansigtsløst”. 
 
Kort om tiltaget 
Din betjent fungerer som en kriminalpræventiv indsats ved at skabe tillidsfulde ansigt til ansigt-
relationer mellem politi og beboere i blandt andet boligområder.  
 
Tiltaget består i 
Din betjent er en del af tryghedsfremmende og kriminalpræventive indsatser i særligt udsatte 
boligområder i København. Metoden skal styrke lokalpolitiets kriminalpræventive indsatser. 
Ideen er, at den enkelte betjent er tilknyttet sit eget sektorinddelte område, eksempelvis et særligt 
udsat boligområde, for at blive bekendt med beboerne og skabe tillid mellem dem og politiet. 
Konceptet har til formål at bringe politiet tættere på lokalsamfundet og styrke relationen mellem 
politi og beboere, det lokale erhvervsliv, de kommunale myndigheder og boligselskaberne for at 
fremme trygheden og forebygge kriminalitet.  
 
Nærbetjentenes synlighed og opsøgende tilgang i Akacieparken og Folehaven har været med til 
at mindske utryghed, uro, hærværk og kriminalitet i områderne.  
 
Effektevaluering 
Der er ikke foretaget nogen decideret effektevaluering af Din betjent-indsatserne i de særligt 
udsatte boligområder. Dog er det det vigtigt at påpege, at indbrudsraterne i Folehaven er faldet 
med over 50 % siden 2013, hvor Din betjent blev en del af den kriminalpræventive indsats. 
Trygheden er desuden steget i Akacieparken efter Din betjent-indsatsen blev iværksat.  
”Din Betjent” vandt derudover European Crime Prevention Award 2012 (ECPA 2012). 
 
Litteratur 

§ https://www.politi.dk/Koebenhavn/da/omos/din_betjent/  
§ http://org101.lejerbo.dk/Global/News%20module/2013/8/Nærpoliti%20hjælper%20

til%20tryghed%20i%20Akacieparken.aspx 
§ http://www.mynewsdesk.com/dk/koebenhavns-politi/pressreleases/faerre-indbrud-i-

folehaven-1050422 
§ http://www.kk.dk/artikel/din-betjent 
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Projekt Modning 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Holmbladsgadekvarteret i København. 
 
Samarbejde  
Tiltaget er finansieret af Københavns Kommune og er et samarbejde mellem Børne- og 
Ungdomsforvaltningen og Socialforvaltningen og er forankret i SSP-samarbejdet.  
 
Udfordring  
En ungdomsgruppe på 15-20 drenge på Amager indgår i kriminelle handlinger eller udviser på 
anden måde problematisk adfærd, hvilket har en uhensigtsmæssig indvirkning på andre unge og 
lokalområdet som helhed.  
 
Kort om tiltaget 
I Projekt Modning skabes en bæredygtig og langvarig kontakt til ungdomsgrupperinger, der 
opholder sig meget på gaden. Målet at få de unge til at agere inden for samfundets normer og 
regler samt at give dem en hverdag uden konflikter med sig selv og andre. 
 
Tiltaget består i 
Projekt Modning er rettet mod udsatte drenge i alderen 14-17 år, og projektet blev igangsat i 
slutningen af 2006. Formålet med projektet er på kort sigt at mindske kriminalitet og hærværk 
og dermed øge trygheden i lokalområdet. Projektets langsigtede formål er at tilbyde de unge 
drenge en række værktøjer til at skabe sig en fremtid baseret på uddannelse og job frem for 
kriminalitet og offentlig forsørgelse.  
 
Projektets metode er en opsøgende positiv voksenkontakt, hvor følgende elementer indgår: 

§ Sportsaktiviteter: Projektet har sin primære base i Idrætshuset Prismen, hvor der to 
gange om ugen lånes lokaler i tre timer. 

§ Præsentation af andre idræts- og fritidsaktiviteter i lokalområdet med henblik på 
medlemskab. 

§ Weekendarrangementer ud af lokalområdet: Der har blandt andet været arrangeret en 
overlevelsestur til Uggeløse Skov. Enkelte aktiviteter har været gennemført i samarbejde 
med politiet med henblik på at forbedre relationerne mellem de unge drenge og politiet. 

§ Individuel rådgivning af drengene og deres forældre i forhold til skole, fritidsaktiviteter 
og fritidsjobs: Fem af de mest udsatte drenge i gruppen har fået tildelt en fast støtte- og 
kontaktperson fra Ungerådgivningen. 

 
Effektevaluering 
Der foreligger ingen effektevaluering. 
 
Litteratur 

§ Projektbasen en fortsættelse: boligselskaberne i samarbejde med Københavns 
Kommune 2008* 

§ http://boligsocialnet.dk/aktuelt/2013/stafetter/stafetten-projekt-modning 
§ http://www.dkr.dk/projekt-modning 
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Projekt Tryg By  
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Odense, særligt i Vollsmose. 
 
Samarbejde  
Samarbejde mellem Fyns Politi, Odense Kommune og boligorganisationer. 
 
Udfordring  
Høj kriminalitetsbelastning og utryghed i byens særligt udsatte boligområder samt utryghed i 
Odenses natteliv. 
 
Kort om tiltaget 
I september 2010 blev Projekt Tryg By iværksat på baggrund af et politisk ønske om at sætte 
tryghed på dagsordenen i Odense. Det overordnede formål har været at styrke fælles strategier, 
analyser og koordination i forhold til kommunens forebyggelse af og indsats mod kriminalitet og 
generel utryghed. 
 
Tiltaget består i 
Som led i tiltaget foretages målinger af borgernes oplevede tryghed, der sammenlignes med den 
faktiske kriminalitet i områderne, og resultaterne bruges som et redskab til at prioritere og 
målrette tryghedsskabende indsatser. Projektet omfatter også følgende indsatser:  
 

§ Unge, der begår eller deltager i kriminelle handlinger, skal hjælpes af en koordineret, 
tværsektoriel indsats. Alle fagfolk, der indgår i indsatsen, skal være i dialog med 
hinanden og arbejde ud fra en samlet strategi. 

§ I Odense midtby er der en særlig udfordring, da der både skal være plads til erhverv, 
byliv og borgere. Der er derfor iværksat pilotprojekter, der vil udvikle værktøjer til at 
øge trygheden i byen. 

§ Da kommuners tryghedsskabende indsatser ofte er uigennemskuelige, ønsker Projekt 
Tryg By at tydeliggøre fagfolkenes arbejde ved at formidle viden om de 
tryghedsskabende indsatser til borgere i området. 

§ Der lægges et koordineret pres på og opsyn med bandemiljøet og den organiserede 
kriminalitet i Odense. Det skal ikke være attraktivt at ernære sig ved kriminalitet, og 
kriminelle skal ikke have mulighed for at agere rollemodeller for unge i Odense. 

 
Effektevaluering 
Der foreligger ingen effektevaluering. Dog er der evalueringer af forskellige tiltag i projektet, 
herunder evaluering af hotspotindsatsen i Vollsmose. 
 
Litteratur 

§ Tryg By-projektet 2010-2012. Dokumentation for fokusområder, handlinger og effekt, 
Odense Kommune* 

§ http://www.odense.dk/topmenu/borger/bolig%20og%20byggeri/boligstrategisk%20i
ndsats/tryg%20by 
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Formidling på fysiske og virtuelle platforme 
 
Relationstype 
Co-creation 
 
Hvor 
Slagelse Nordby og Motalavej i Korsør. 
 
Samarbejde 
Tiltaget udføres i samarbejde mellem Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi og lokale aktører 
såsom boligområdets imam, en fædregruppe, boligselskabet og udvalgte netværkspersoner. 
 
Udfordring  
Tryghedsindekset for 2014 viste, at beboerne i boligområderne følte sig utrygge, og at de 
efterspurgte et mere synligt politi. Erfaringer peger dog på, at mere synligt politi også kan skabe 
utryghed, og at trygheden bedst skabes via kendskab til politiets arbejde i området.  
 
Kort om tiltaget 
Politiet har fra 2014 iværksat en række formidlingstiltag, der skal øge kendskab og kontakt 
mellem de lokale borgere og de lokale betjente for dermed at øge trygheden. Tiltaget består i 
mere synlig tilstedeværelse i boligområderne, såvel fysisk som virtuelt på Facebook og Twitter. 
Politiet udsender desuden nyhedsbreve med informationer, så netværkspersoner kan formidle 
viden om politiets arbejde i boligområdet. 
 
Tiltaget består i  
I forbindelse med tiltaget er der ansat seks betjente, der varetager den primære kontakt med 
boligområderne. Deres arbejdsopgaver består dels i, at de går, cykler og patruljerer i bil i 
områderne. Betjentene har desuden længere ophold, hvor de samtaler med boligområdets imam, 
fædregruppe, boligselskabet m.m. Ud over de mellemmenneskelige møder i boligområderne 
søger politiet med virtuelle platforme såsom Facebook og Twitter at formidle politiets 
overordnede indsats i boligområderne. De virtuelle platforme og ligeledes borgermøder giver 
mulighed for, at politiet kan forklare en given utryghedsproblematik og fortælle, hvordan det 
reelt ser ud i statistikkerne, eller kan informere om, hvordan man arbejder med 
problemstillingerne. Politikredsen er derudover i gang med at udvælge netværkspersoner i 
lokalområderne, der kan formidle viden fra politiet til boligområderne. Politiet holder 
statusmøder med netværkspersonerne, hvor de får information om aktuelle problemstillinger i 
boligområdet, og hvor der planlægges fremtidige indsatser.  
 
 
Effektevaluering 
Der foreligger inden effektevaluering, da tiltaget stadig er i gang. 
 
Litteratur 

§ Interview med udviklingskonsulent Kirstine Borch Klukan, Sydsjællands og Lolland-
Falsters Politi 
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Borgerinddragende kickoffmøde 
  
Relationstype 
Co-creation 
 
Hvor 
Gullestrup i Herning, der tidligere har været på listen over særligt udsatte boligområder. 
 
Samarbejde 
Tiltaget udføres i samarbejde mellem Midt- og Vestjyllands Politi og lokale aktører såsom skoler, 
erhvervsdrivende, boligselskabet og beboere i boligområdet.  
 
Udfordring  
I Gullestrup er mange beboere utrygge over grupper af menneskers normbrydende adfærd i 
området. Mange forældre har ikke tillid til politiet eller kommunen og søger derfor ikke støtte til 
at få deres børn og unge væk fra gaden og ud af risikozonen for kriminalitet. 
 
Kort om tiltaget 
Politiet har længe samarbejdet med kommunen, og boligområdet har været tænkt inkluderet 
under et tryghedsambassadørprojekt. Det har dog ikke været muligt for politiet at identificere 
nøglepersoner, der kan fungere som tryghedsambassadører. Der er derfor brug for at tænke i 
alternative måder at inkludere beboernes ressourcer på. 
 
Tiltaget består i  
Tiltaget bygger på et allerede velfungerende samarbejde mellem politi, boligselskabet og de 
mange borgere, der gerne vil gerne hjælpe med at øge trygheden i området. Der er fra alle 
parters side stort fokus på at skabe bedre og mere tillidsfuld dialog mellem beboere og politi. 
Politiet har kontakt til NFC, der har tilbudt ekstern konsulenthjælp til at facilitere en co-
creation-proces mellem politiet og de lokale aktører i boligområdet. Her er blandt andet 
forskellige kommunale parter, en folkeskole, en produktionsskole, erhvervsdrivende samt 
boligselskabet i området og udvalgte lokale blevet involveret. Det næste skridt er, at politiet 
inviterer til et kickoffmøde, hvor der i samarbejde med eksterne aktører konkretiseres 
muligheder for tiltag. Politiet har ikke på forhånd lagt sig fast på, hvem der skal stå for de tiltag, 
der udspringer af mødet. Det vil afhænge af, hvilke problemstillinger der i fællesskab udvælges 
som indsatsområder, og af de aktiviteter, man ønsker at igangsætte. Politiet er også indstillet på, 
at der måske findes løsningsmodeller, hvor politiet kun er med i opstartsfasen, hvorefter 
tiltagene drives af lokale aktører. 
 
Effektevaluering 
Der foreligger ingen effektevaluering, da tiltaget stadig er i opstartsfasen. 
 
Litteratur 

§ Interview med projektleder Ane Friis Christiansen, Midt- og Vestjyllands Politi 
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Street Team 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Horsens Kommune. 
 
Samarbejde 
Street Team er en enhed under SSP-samarbejdet etableret med afsæt i ungdomsskolen. Teamet 
er organisatorisk placeret i ungdomsskolen med direkte reference til ungdomsskolens ledelse. 
 
Udfordring  
Unge i den kriminelle risikozone, der er på vej ind i kriminalitet eller stofmisbrug. Der er især 
tale om psykisk sårbare unge, der mistrives og befinder sig uden for skolens og andre 
institutioners rækkevidde og derfor kræver en anden form for tiltag. 
 
Kort om tiltaget 
Street Team er et forebyggende og opsøgende beredskab på gadeplan under SSP. Gennem 
teamets kendskab til systemets muligheder samt dets kontakt til den pågældende unge kan 
teamet inddrage fagpersoner såsom politiet og andre aktører, når det vurderes gavnligt for den 
unge. 
 
Tiltaget består i  
Street Team består af tre medarbejdere, som arbejder på fuld tid med fleksible arbejdstider. 
Teamet kan trække på specialister i forbindelse med afklaring eller støtte til unge med psykiske 
problemer. Teamet vurderer, hvornår og hvordan politiet skal involveres. 
 
Street Teams opgaver: 

§ Skaber kontakt og formidler viden til politiet eller kommunale medarbejdere, hvis 
teamet oplever problemer med unge. 

§ Tager ud på skoler og institutioner for at orientere unge og forældre som et led i en 
generel kriminalpræventiv indsats. 

§ Tager på hjemmebesøg i samarbejde med socialrådgivere eller politiet.  
§ Tager med de unge i retten, hvis der er behov for støtte, ligesom medarbejderne kan 

benyttes som kontaktpersoner i tilfælde, hvor der oprettes ungdomskontrakter, eller 
som tilsyn ved andre domme. 

§ Tilkaldes sammen med bagvagten i forbindelse med afhøringer af unge under 18 år.  
 
Effektevaluering 
Der foreligger ingen effektevaluering. 
 
Litteratur 

§ http://www.unghorsens.dk/ssp/street_team/  
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Den mobile politistation  
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Den mobile politistation har opereret i flere særligt udsatte boligområder, blandt andet Værebro 
i Gladsaxe, Friheden i Hvidovre, Hjortegården i Herlev og Gadehavegård i Taastrup.  
 
Samarbejde 
Københavns Vestegns Politi i samarbejde med kommunen og boligorganisationerne.  
 
Udfordring  
Utryghed og høje kriminalitetsrater i de særligt udsatte boligområder på Vestegnen. 
 
Kort om tiltaget 
Centraliseringen af politistationer har skabt en distance mellem politi og borgere. Ved at gøre 
politistationen mobil kommer politiet tættere på de områder, hvor problemerne skal løses.  
 
Tiltaget består i  
Den mobile politistation var et pilotprojekt, der havde til formål at skabe synlighed og tryghed i 
særligt udsatte boligområder. Københavns Vestegnes Politi har fået midler til at kunne 
videreføre tiltaget i 2014 og 2015. Ved at sætte hjul under politistationen kunne politiet sætte ind 
i områder med behov for en øget indsats. Hvis kriminaliteten flytter rundt, flytter stationen med. 
Den mobile politistation fungerede således som base for patruljeringen i boligområdet og blev 
også en kommunikationsplatform, hvor politiet kunne møde beboerne, informere om sit arbejde 
og give råd til at undgå indbrud. Som følge af den øgede tilstedeværelse i de særligt udsatte 
boligområder har politiet haft stor succes med at etablere et bedre forhold til 
boligorganisationer, lokale aktører og beboere. 
 
Effektevaluering  
I Københavns Vestegns Politis årsrapport fra 2013 pointeres der, at politiets tilstedeværelse og 
synlighed generelt set havde trygheds- og tillidsskabende effekt, men at der også var eksempler 
på, at netop politiets synlighed i boligområdet var kilde til selve utrygheden. 
 
Litteratur 

§ Københavns Vestegns Politis årsrapport 2013* 
§ Tryghed og den mobile politistation. En samlet afrapportering af tryghed i 

Hjortegården og Gadehavegård samt evaluering af den mobile politistation. 
Kriminalpræventiv Sektion i Københavns Vestegns Politi 2014.  

§ http://www.mynewsdesk.com/dk/rigspolitiet/pressreleases/politiet-gaar-nye-veje-i-
forebyggelsen-af-kriminalitet-948184  

§ http://dinby.dk/lokalavisen-taastrup/politistation-bliver-rullende  
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Tryghedsambassadører 
 
Relationstype 
Co-creation 
 
Hvor 
I almene og særligt udsatte boligområder i Midt- og Vestjyllands politikreds. 
 
Samarbejde 
Samarbejdet foregår mellem Midt- og Vestjyllands Politi og et korps af lokale borgere. 
 
Udfordring  
Dele af befolkningen i Midt- og Vestjyllands politikreds har oplevelsen af, at politiet er 
distanceret fra dem og deres hverdag. Denne oplevelse kan risikere at slå om i utryghed og 
utilfredshed, og det kan blive svært at optimere det forebyggende arbejde sammen med 
borgerne. 
 
Kort om tiltaget 
Tryghedsambassadørerne er i dialog med politiet om lokalt relevante informationer, faktuelle 
oplysninger om politiets arbejde samt viden, der kan øge eller bevare borgernes tryghed. 
 
Tiltaget består i  
Tiltaget er igangsat i 2014, og de første tryghedsambassadører er fundet i begyndelsen af 2015. 
Hensigten er, at borgerne skal opleve større nærhed til politiet, og at trygheden dermed øges.  
 
En tryghedsambassadør er en borger, der har en vis rækkevidde i et lokalt netværk. Via dette 
netværk har tryghedsambassadøren mulighed for at formidle informationer om fx politiets 
arbejde, lokalt relevante oplysninger, kampagner samt service, som politiet tilbyder. Derudover 
har tryghedsambassadøren mulighed for at kontakte den betjent, der er indgået aftale med, hvis 
han eller hun eller andre fra lokalområdet oplever ændringer i normalbilledet, hvis der opstår 
utryghed, eller der er generelle spørgsmål angående politiets arbejde.  
 
Politiet får altså en lokal ”platform” i lokalområdet gennem tryghedsambassadørens netværk, og 
tryghedsambassadører bidrager formentlig til, at politiet opleves som mere tilgængeligt for 
borgerne.  
 
Effektevaluering  
Der foreligger ingen effektevaluering, da tiltaget stadig er i gang.  
 
Litteratur 

§ Pjece om Tryghedsambassadørerne. Midt- og Vestjyllands Politi* 
§ http://www.mynewsdesk.com/dk/rigspolitiet/pressreleases/politiet-gaar-nye-veje-i-

forebyggelsen-af-kriminalitet-948184 
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Bekymringssamtaler 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Bekymringssamtaler anvendes blandt andet i Vollsmose, Odense, samt boligområder i Greve og 
Køge Kommuner. Enheden for Trygge Boligområder under Nordsjællands Politi anvender også 
denne samtaletype i deres arbejde. 
 
Samarbejde 
Som oftest foregår samarbejdet imellem kommunen og politiet. 
 
Udfordring  
Børn og unge har potentielt større chance for at slå ind på en kriminel løbebane, hvis de 
opholder sig på udsatte steder med udsatte grupper på bestemte tidspunkter af døgnet. 
 
Kort om tiltaget 
Der foretages samtaler med børn og unge og deres familier for at tilkendegive bekymring for 
den unges negative udvikling. 
 
Tiltaget består i  
Bekymringssamtaler vedrører hovedsageligt børn og unge under 18 år, der har begået 
kriminalitet eller færdes ude på tidspunkter, på steder eller med personer, der øger deres risiko 
for at blive involveret i kriminalitet og/eller giver anledning til anden bekymring. I langt de fleste 
tilfælde involveres forældrene i samtalerne. 
 
Bekymringssamtalen er ideelt set et struktureret værktøj, der omfatter bestemte spørgsmål og 
problemområder, der belyses og diskuteres under samtalen. Samtalen er egnet i mindre alvorlige 
tilfælde, hvor det er åbenbart, at den unge og forældrene vil tage ansvar for, at adfærden ændrer 
sig. Der er tre faser i samtalen: 

§ Kortlægning: Gennem samtalen kortlægges den unges situation samt mulige årsager og 
risiko for gentagelse af kriminaliteten. 

§ Ansvarliggørelse: Konsekvenserne af adfærden tydeliggøres for den unge. Den unge 
bliver opfordret til at undgå situationer, som kan føre til lovbrud. 

§ Tiltag: Der kan i løbet af samtalen foreslås tiltag i forhold til familie, skole og fritid, som 
skal bidrage til mulige lovlige alternativer for den unges videre færden. 

 
Der udarbejdes et referat af samtalerne, som politiet kan bruge ved opfølgningsarbejdet. 
Gennem en opfølgningssamtale kan politiet give udtryk for eventuel fortsat bekymring over 
kriminel adfærd og tydeliggøre konsekvenserne af denne adfærd. Fremgangsmåden i 
bekymringssamtaler kan variere. Mange professionelle lader sig inspirere af narrative, 
anerkendende og løsningsfokuserede tilgange, som de bruger i det øvrige børne- og ungearbejde. 
 
Effektevaluering  
Justitsministeriet har gennemført en evaluering af bekymringssamtaler, der viser, at det ikke er 
muligt at konkludere, om bekymringssamtaler har en kriminalpræventiv effekt eller ej. 
Bekymringssamtaler er dog fortsat en populær metode, der i høj grad anvendes til at skabe 
kontakt og tillid mellem politi, udsatte børn og unge og deres familier. 
 
Litteratur 

§ Kortlægning og evaluering af politiets brug af bekymringssamtaler og -breve. 
Justitsministeriets forskningskontor* 

§ http://www.dkr.dk/bekymringssamtaler  
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PANTHER-modellen  
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Særligt udsatte boligområder i Sydøstjyllands politikreds. 
 
Samarbejde 
Samarbejdet foregår typisk mellem Sydøstjyllands Politi, sociale myndigheder og 
boligorganisationer for at fremme en helhedsorienteret fremgangsmåde. 
 
Udfordring  
Mange særligt udsatte boligområder er primære platforme for rocker- og banderekruttering. 
Dette skaber stor utryghed i de områder, hvor rocker- og bandegrupper holder til. 
 
Kort om tiltaget 
Metoden er dels individorienteret med udgangspunkt i den enkelte person, dels 
helhedsorienteret med blik for alt fra socialt bedrageri, skatteskyldighed og anden form for 
kriminalitet til eventuelle ønsker om exit. 
 
Tiltaget består i  
Tiltaget tager udgangspunkt i individorienterede netværksanalyser, der skal medvirke til at 
afdække, hvordan kriminelle organisationer og netværk opererer og udvikler sig. Dette udgør 
grundstammen for den efterfølgende indsats mod og efterforskning af de kriminelle miljøer. 
 
PANTHER (Preventive Analysis about Network Targets for a Holistic Enforcement Response) 
er som metode udviklet af det svenske politi med EU-midler. PANTHER-modellen rummer 
konkrete metoder til, hvordan politiet i tæt samarbejde med kommunerne, SKAT og andre 
samarbejdspartnere hurtigt og enkelt kan screene rocker- og bandemedlemmers økonomiske 
forhold. Herudover indeholder modellen metoder til, hvordan politiet effektivt kan iværksætte 
exitprogrammer for rocker- og bandemedlemmer, der ønsker at komme ud af de kriminelle 
miljøer, samt metoder til at forhindre, at unge mennesker rekrutteres af rockere og bander.  
       
Effektevaluering  
Der foreligger ingen effektevaluering. 
 
Litteratur 

§ Samarbejdsplan for Kredsrådet, Sydøstjyllands Politi 2013* 
§ Sydøstjyllands Politis årsberetning 2012* 
§ http://www.mynewsdesk.com/dk/rigspolitiet/pressreleases/politiet-gaar-nye-veje-i-

forebyggelsen-af-kriminalitet-948184  
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Hele vejen rundt 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
De særligt udsatte boligområder Karlemosen og Ellemarken i Køge Kommune og Askerød i 
Greve Kommune.  
 
Samarbejde 
Samarbejdet foregår mellem Midt- og Vestsjællands Politi, sociale myndigheder og udsatte børn 
og unge og deres familier. 
 
Udfordring  
Børn og unge, der udviser utryghedsskabende adfærd eller har direkte forbindelse til rocker- eller 
banderelateret kriminalitet i boligområderne. 
 
Kort om tiltaget 
Projektet skal undersøge, om tidlig kontakt mellem kriminalitetstruede børn og unge og politiet 
har en kriminalpræventiv effekt.  
 
Tiltaget består i  
Projekt Hele vejen rundt består blandt andet af relationssamtaler med børn og unge. Projektets 
formål er at tilbyde og gennemføre relationssamtaler med børn og unge og deres familier i 
særligt udsatte boligområder for at undersøge, om et tidligt, positivt bekendtskab med 
myndighederne fremmer en positiv udvikling blandt kriminalitetstruede børn og unge. 
 
Kontakten mellem politi og familierne etableres via et tilbud om en samtale. Oplevelsen af 
samtalen evalueres efterfølgende af både forældrene og myndighederne. Det er hensigten at 
gennemføre opfølgende evalueringssamtaler for at undersøge, om samtalerne har haft en positiv, 
kriminalpræventiv effekt.  
      
Effektevaluering  
Der er ikke foretaget nogen effektevaluering. 
 
Litteratur 

§ Midt- og Vestjyllands Politis strategi 2014* 
§ http://www.mynewsdesk.com/dk/midt-og-vestsjaellands-politi/pressreleases/det-vil-

dit-politi-i-2014-969761  
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Kokkedal Ungdomsklub 
 

Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Kokkedal Ungdomsklub ligger i kanten af det særligt udsatte boligområde Egedalsvænge i 
Kokkedal, Fredensborg Kommune. 
 
Samarbejde 
Nordsjællands Politi har i 2013 etableret en partnerskabsaftale med Fredensborg Kommune om 
ungdomsklubben.  
 
Udfordring  
Uro og hærværk i området omkring det særligt udsatte boligområde Egedalsvænge i Kokkedal. 
Beboerne føler sig i høj grad utrygge.  
 
Kort om tiltaget 
Tiltaget skal skabe et tilholdssted for 13-17-årige i Kokkedal med positive oplevelser og tilbud 
samt styrke de unges kendskab og tillid til politiet. 
 
Tiltaget består i  
Formålet med ungdomsklubben er at skabe en positiv udvikling i lokalområdet, at fremme 
trivsel og udvikling i målgruppen (13-17-årige), forebygge kriminalitet og styrke forståelsen af 
demokrati blandt børn og unge i Kokkedal. Dette skal blandt andet opnås ved at skabe et 
levedygtigt og spændende pædagogisk tilbud til målgruppen, at de unge har positive 
rollemodeller i klubbens medarbejdere, at samarbejdet med lokale aktører styrkes, og at klubben 
bidrager til en nedgang i uro og hærværk i området omkring klubben.  
 
Samarbejdsaftalen mellem Fredensborg Kommune og Nordsjællands Politi indeholder, at 
politiet stiller en politiuddannet medarbejder til rådighed, som indgår i klubbens personale. 
Politiets tilstedeværelse har som udgangspunkt en pædagogisk funktion for at fremme forholdet 
mellem de unge og politiet. 
      
Effektevaluering  
Der foreligger ingen effektevaluering. 
 
Litteratur 

§ http://www.boernogunge.dk/internet/boernogunge.nsf/0/2623CD5059CD7527C125
7CFC003F42E8?opendocument  

§ http://www.dansk-politi.dk/artikler/2014/november/paa-jagt-efter-trygheden-i-
kokkedal.aspx#.VPXWksY06KM  
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Mægling mellem unge 
 
Relationstype 
Partnerskab 
 
Hvor 
Køge Kommune med særligt fokus på unge i særligt udsatte boligområder.  
 
Samarbejde 
I forbindelse med konfliktmæglingsprojektet blev der uddannet et antal mæglere blandt lærere, 
pædagoger, socialrådgivere, gadeplansmedarbejdere og politibetjente. Køge Kommune har siden 
videreført og udviklet mæglerkorpset, der aktuelt består af ca. 30 uddannede mæglere. 
 
Udfordring  
Konfliktmægling blev sat på Køge Kommunes dagsorden på grund af optrappende konflikter 
mellem unge i kommunen, hvilket skabte utryghed blandt de unge og kommunens øvrige 
borgere.  
 
Kort om tiltaget 
Formålet med tiltaget er at hjælpe parterne i en tilspidset konflikt med at finde en konstruktiv og 
retfærdig løsning via upartisk tredjepartsmægling. Målgruppen er 12-17-årige, som har alvorlige 
konflikter med andre unge og med voksne.  
 
Tiltaget består i  
Tiltaget består i udviklingen af et mæglerkorps, hvis deltagere modtager undervisning i 
konfliktløsning. I Køge blev kurset udbudt til blandt andre SSP-medarbejdere. I forlængelse af 
dette udviklede man konceptet for skolemægling i samarbejde med Center for Konfliktløsning. I 
2013 afholdt Køge Kommune en elevmæglerkonference, som havde deltagelse af 85 
elevmæglere. Der findes ikke eksakte opgørelser over omfanget af unge- og elevmæglinger, men 
SSP skønner, at der på månedsbasis i gennemsnit er ca. tre ungemæglinger og ca. fem 
elevmæglinger på de aktive skoler.  
     
Tilbuddet om konfliktråd organiseret af Sekretariat for Konfliktråd under Rigspolitiet blev gjort 
permanent og landsdækkende i 2010, herunder også i forbindelse med vold m.m., hvor parterne 
er under 18 år. Der er i den forbindelse udpeget konfliktrådskoordinatorer og ansat 
konfliktrådsmæglere i alle 12 politikredse. Ved at uddanne betjente i konfliktløsning får politiet 
mulighed for at varetage den upartiske tredjepartsmægling, der er brug for i tilspidsede 
konflikter.   
    
Effektevaluering  
Metoden er i en dansk sammenhæng evalueret af Det Kriminalpræventive Råd i en undersøgelse 
med fokus på 12-14-årige. Der findes generelt gode resultater i den forstand, at de konflikter, 
der har været genstand for mægling, typisk ikke genopstår. Effekten af mæglingsmetoden som 
sådan finder betydelig støtte i den internationale forskningslitteratur. Eksempelvis har et svensk 
kontrolleret lodtrækningsforsøg fra 2009 vist, at risikoen for tilbagefald til kriminalitet var 
dobbelt så høj hos de unge i kontrolgruppen sammenlignet med de unge, som havde medvirket i 
mægling.  
 
Litteratur 

§ Forebyggelse af kriminalitet blandt børn og unge– en metode- og 
implementeringsguide. Socialstyrelsen 2014* 

§ http://sspkoege.dk/unge/maegling-download/ 
§ http://www.dkr.dk/konfliktm%C3%A6gling-12-15-%C3%A5rige   
§ http://dcum.dk/brug-konflikten/elevmaegling-0 
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AFSLUTTENDE KOMMENTARER 
 
Med denne vidensindsamling er der forsøgt givet et indblik i, hvordan politiet arbejder med 
relationsskabende tryghedstiltag i almene boligområder landet over via en række eksempler på 
politimæssige tryghedstiltag. 
  
Politiets arbejde med relationsskabende tryghedsarbejde i almene boligområder synes generelt 
set at udtrykke et paradigmeskifte fra traditionelt efterforskningsarbejde til mere forebyggende 
og kriminalpræventivt tryghedsarbejde. Politiet arbejder på ganske forskellig vis med at skabe 
nærhed og tillid i relationen med beboere i almene boligområder, hvilket vores F-model 
beskriver. Denne model viser tre overordnede roller, politiet kan påtage sig i relationsarbejdet: 
formidler, facilitator og følgesvend. Modellen kan bidrage til klarere at identificere, hvilken rolle 
politiet spiller i allerede eksisterende tiltag og som et prioriteringsværktøj i forhold til nye tiltag. 
Dvs. modellen kan bidrage til dels at beslutte, hvordan et konkret utryghedsfænomen skal løses, 
dels med at undersøge og afklare, hvilke muligheder og udfordringer der ligger i forskellige 
former for relationsskabende politiarbejde i et boligområde. 
 
Intentionen med denne vidensindsamling – inklusive de nævnte best practise-anbefalinger om 
konkrete politimæssige tryghedstiltag – er, at den kan bistå politiet med at vælge metoder og 
tiltag gennem inspiration fra andre politienheder, herunder bygge videre på allerede eksisterende 
og velfungerende relationer. 
 
Det bør endelig igen anføres, at det er tankevækkende, at der ikke findes dybdegående, skriftlige 
beskrivelser af de mange tiltag, politiet udfører. Ligeledes er kun få af de tiltag, der er sat i værk, 
effektevalueret. Formidlingen synes bredt set at glimre ved sit fravær. Det kan derfor anbefales, 
at politiets relationsskabende arbejde beskrives og nedfældes i større grad, og at man nærmere 
undersøger dels beboeres opfattelse af den gode relation til politiet, dels beboeres internt 
anvendte kommunikationsplatforme. Beboeres oplevelser af politiets arbejde og deres egne 
kommunikationsveje kan blive en ressource i politiets videre relationsskabende tryghedsarbejde i 
almene og udsatte boligområder.  
 
Afslutningsvist skal nævnes tre anbefalinger: Opdatering, opfølgende supplering og kvalitativ 
undersøgelse. Det anbefales 
 

• At vidensindsamlingen opdateres løbende, bl.a. via kontakt med andre kredse, fx via 
spørgeskemaer, således at det til enhver tid er muligt at være opdateret om nye og 
relevante tiltag, man kan lære af og derved spare tid og ressourcer.  
 

• At vidensindsamlingen suppleres af opfølgende spørgsmål til kredse, der anvender 
udvalgte, interessante tiltag, hvilket giver mulighed for at få en uddybende forståelse af 
tiltaget og relevansen i forhold til givne problemstillinger. Nærværende 
vidensindsamling har godtgjort, at desk research alene sjældent er tilstrækkeligt. 

 
• At vidensindsamlingen understøttes og udvides af en kvalitativ undersøgelse og 

dokumentation af det relationsskabende og erfaringsbaserede politiarbejde, som 
betjente i almene boligområder faktisk foretager: Hvad er de gode eksempler, og 
hvordan gør de helt konkret? Dette gøres mhp. læring, værktøjsudvikling og branding. 
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