
 

 

Politiets brug af 

Bekymringssamtaler og  -breve 
 

 

Odense Congress Center d. 3. december 2013  

Maria Libak Pedersen 

 



Baggrund 

• Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet 

 

 […] at brugen og effekten af bekymringssamtaler og -

breve kortlægges med henblik på at overveje, om brugen 

af bekymringssamtaler og -breve bør udbredes og evt. 

ensartes i Danmark.   

 

 

(Betænkning nr. 1508) 

 

 



Data og metode 

• Kortlægning 

• Interview med politikredsene (n=32) 

• Registrerede bekymringssamtaler og –breve 

 

• Effektevaluering  

• Recidivundersøgelse 

• Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 

• Sigtelser og mistanker af samtlige 10-17-årige 

 



2011-2012 

Samtaler Breve 

København 2.181 2 

Københavns Vestegn 60 1 

Nordsjælland 138 178 

Midt- og Vestsjælland 213 149 

Sydsjælland Lolland-Falster 340 30 

Fyn 58 1 

Syd- og Sønderjylland 482 4 

Sydøstjylland 373 10 

Midt- og Vestjylland 637 0 

Østjylland 129 0 

Nordjylland 155 4 



 

 

Kortlægning 
 



Målgruppe 

• Hovedsageligt børn og unge under 18 år 

• Kriminel eller anden bekymrende adfærd 

• Retningslinjer, ingen objektive kriterier 

• Kan fravælges hvis familien ikke er modtagelig   

 

 



Bekymringssamtaler 

• Vedrører den unge og forældrene 

• Kriminalpræventive medarbejdere 

• Andre relevante aktører kan deltage 

• Finder sted i hjemmet eller hos politiet, kommunen m.v. 

• Kortlægning af den unges situation: familie, skole, fritid 

• ”Hjælp til selvhjælp” 

 

 



Formål 

At ændre den unges adfærd 

Formålet må være at få barnet rettet ind på den rigtige bane igen – 

og så få det til at blive derinde. At få det til at forstå, hvad det skal 

gøre for at undgå, at det igen kommer derud, hvor det ikke kan 

bunde. Det kan både være, hvis det er almindelig uro og uorden, men 

det kan også være strafbare forhold som butikstyveri, hærværk, eller 

hvad det nu er, de laver. At de undgår at komme i den situation, der 

bringer dem i strafbare forhold, risikofyldte selskaber osv. Det er 

den fornemmeste opgave i det her med bekymringssamtaler, men det 

er svært, og det er ikke sikkert, at det lykkes første gang, men så må 

man blive ved og prøve igen, igen og igen. 



Formål 

At inddrage forældrene 

Formålet er jo også, at få bragt forældrene med ind i spillet, fordi 

mange gange så er der forældre, der giver udtryk for, at det 

overrasker dem, det politiet står og fortæller dem. De har haft en 

aftale, og de har haft stor tillid til, at deres barn har gjort det, som de 

tror, og så viser det sig, at deres barn har brudt aftalen og tilliden.  

 



Holdninger og erfaringer 

• Overvejende positive 

• Uenighed om målgruppen 

• Faglige udfordringer  

• Manglende handlemuligheder 

• Praktiske problemstillinger 

• Reaktion hurtigt efter hændelse 

• Lovgivning, tavshedspligt   

• Ressourcepersoner i den unges netværk 

 

 

 

 



 

 

Effektevaluering  



Datamateriale 

• Eksperimentalgruppe 

 1.214 børn og unge i alderen 10-17 år 

 Registreret for kriminalitet  

 Har været til bekymringssamtale 
 

• Kontrolgruppe 

 12.462 børn og unge i alderen 10-17 år 

 Registreret for kriminalitet 

 Har ikke været til bekymringssamtale  



Karakteristika  

Eksperimentalgruppe Kontrolgruppe 

Drenge (pct.)* 76  73 

Indeksalder (år)*** 14,0  15,0 

Observationsperiode (mdr.) 14,7 14,6 

Tidligere kriminelle forhold (antal)*** 1,5 0,4 

Indekskriminalitet: Straffelov (pct.)*** 80 45  

Recidiv (pct.)*** 38 30 



Recidiv 

Sig. Exp (B) 

Eksperimentalgruppe 0,423 1,061 

Drenge 0,000 2,844 

Indeksalder 0,000 1,213 

Længden af  
observationsperioden 

0,000 1,097 

Antal tidligere  
kriminelle forhold 

0,000 1,411 

Indekskriminalitet:  
straffelovsovertrædelse 

0,000 1,988 



Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 
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Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 
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Udviklingen i børne- og ungdomskriminalitet 
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