
Problemskabende ungdomsgrupper  
i Danmark 

SSP Samrådets konference, Ungegrupperinger og bander?, d.3.12.2013 



Nu skal I høre om… 

Nr. Tema 

1 DKRs undersøgelse 

2 Problemskabende ungdomsgrupper i danske kommuner 

3 Indikatorer og faktorer til at vurdere en gruppe 

4 Forebyggelse afhængig af udfordring  
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DKRs undersøgelse  

• Fokus på problemskabende ungdomsgrupper – som grupper 

 

• Kvalitative fokusgruppeinterview med fagpersoner 

 

• 12 områder i Danmark (heraf fem i Storkøbenhavn) 

 

 

 
Hansen & Bislev (2013), Problemskabende ungdomsgrupper i Danmark 
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  Anvendelsesområder   

• Skærpe vores analytiske fokus på grupper 

 

• Give måder at italesætte og diskutere grupper på 

 

• Skabe nuancerede, flersidede, fælles og 
realistiske billeder af forskellige       
grupperelaterede udfordringer 

  

Hvad snakker vi egentlig om?  Overblik svært! 
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”Vi er ikke med i nogen bandekrig. Men vi har våben, så vi 
altid kan forsvare os, hvis det er nødvendigt, forklarer de 
unge, der ikke vil kaldes en bande. Vi er en gruppe, der 
holder sammen.” 

4. december 2013  Side 5 

Ekstra Bladet, juli 2010 

Berlingske, juli 2010 

Hvem sætter ord på? Inde-/udefra? 



Vi skal også omkring… 

• At pege tidligt og systematisk på tegn på mulige 
problemer 

 

• Ideer til forebyggende indsatser 

 

• Fordele ved tværsektorielt samarbejde og 
koordinering 

 

 

  Se også Mannov (2011) ”Indsatser mod rekruttering til bander” via dkr.dk  

 

4. december 2013  Side 6 



         Problemskabende ungdomsgrupper  

i nogle danske kommuner 



Hvad er problemskabende ungdomsgrupper? 

 

Indledende definition: 

 

Grupper af unge, der 

• primært mødes på gaden 

• har en uroskabende adfærd og  

• er i risikozonen for at begå, eller 
sammen begår, kriminalitet 
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Faste grupper eller løse netværk? 

• Zapperkultur – unge indgår ofte i flere og skiftende grupper   

 

• Kan som grupper bestå i længere tid trods flow og variation i 
personkredsen 

 

• Problemskabende ungdomsgrupper er tit dynamiske 
(omskiftelige) og situationelt betingede 

 

• Ofte en løs struktur og organisation og skiftende lederskab  

 

>< 

     Voksne rocker- og bandegrupperinger med en høj grad af 
organisering og et relativt alvorligt og profitorienteret kriminali-
tetsmønster. Undgå at ”mærke”, fascinere og stigmatisere unge 
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Forskellige typer af grupper 
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Risikokontinuum Lav Høj 

Bekymrende 
vennegrupper  

Territorielle, 
uroskabende 

ungdomsgrupper 

Kriminelle 
ungdomsgrupper 

Fordeling af grupper. Alle besøgte områder 

0% 100%

Sårbare vennegrupper Territorielle, uroskabende ungdomsgrupper Kriminelle ungdomsgrupper

NB! Ikke en trinvis 
model, men kvalitativt 
forskellige.  
Dog ikke gensidigt 
udelukkende – overlap. 



Bekymrende vennegrupper  

• Primært unge med dansk oprindelse  

• Kommer ofte fra socialt belastede hjem 

• 12-17 år 

• Finder typisk sammen om rusmidler 

• Begår hovedsageligt berigelseskriminalitet 

• Mest synlige i sommermånederne 

• Har ikke et særligt område, men socialiserer på gaden og i 
offentligheden 

• Skaber utryghed i bycentre, nabolag, på biblioteker osv. ved 
en tilstedeværelse, der kan opleves som uregerlig og 
konfronterende 

 

 

 
4. december 2013  Side 11 



Territorielle, uroskabende ungdomsgrupper 

• Består primært af personer med anden etnisk oprindelse end 
dansk 

• Altid knyttet til et boligområde, kvarter eller bydel 

• 13-23 år 

• Kender hinanden fra opvækst samme sted 

• Gruppestørrelse, kriminel belastning og omfanget af 
uroskabende adfærd kan variere fra periode til periode 

• Typisk forventning om, at man ”stiller op” hvis det skulle 
komme til konfrontationer med unge fra andre områder 

• Ingen formel organisering 

• Kriminalitet sjældent planlagt – impulsiv og spontan 

• Opleves som  utryghedsskabende ved at være mange unge 
samlet, være højrøstede, køre ulovligt på knallert og fremstå 
konfliktsøgende 
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Kriminelle ungdomsgrupper 

Ligner på mange måder de territorielle, uroskabende 
ungdomsgrupper, men de adskiller sig ved, at: 

 

• Have tættere relationer til voksne kriminelle fra rocker- og 
bandemiljøet 

 

• Begå alvorligere kriminalitet. Det kan være bank- og 
gaderøverier, pengeafpresning, videresalg af euforiserende 
stoffer (til andre end venner) samt kriminalitet for de mere 
organiserede kriminelle 

 

• Kan ”forsvare” kriminelle markeder i eget område 
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Spørgsmål til jer 
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• Hvordan beskriver og forstår I jeres grupper af 
unge? 

 

• Er der enighed på tværs af professioner og 
forvaltninger om eksistens, karakter og omfang?  

 

• Har denne/disse forståelse(r) nogen implikationer?  

 

 

 
 

 

       



 
 
 

Indikatorer og faktorer 

til at vurdere en gruppes karaktér og opståen 

4. december 2013  Side 15 



(Risiko)Indikatorer for problemskabende 
ungdomsgrupper - med gruppen som eksisterende præmis 
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Tegn (indikator) Spørgsmål Lav Middel Høj 

Indikator Spørgsmål Lav Middel Høj Kriminalitet Hvor alvorlig kriminalitet 
begår de unge i 
gruppen? 

Butikstyverier, 
hærværk, brugstyveri 
af knallert mv.  

Indbrud, vold og 
overfald, brugstyveri 
af biler mv. 

Bank- og gaderøverier, 
omfattende handel med 
euforiserende stoffer , 
pengeafpresning mv. 

Relation til 
voksne kriminelle 
(fra rocker- og 
bandemiljøet) 

Hvor tætte relationer har 
gruppen til voksne 
kriminelle (fra rocker- og 
bandemiljø)? 

Ingen kontakt til 
voksne kriminelle fra 
rocker- og 
bandemiljøet 

Løse relationer og 
kendskab til voksne 
kriminelle fra rocker- 
og bandemiljøet 

Tætte relationer til voksne 
kriminelle fra rocker- og 
bandemiljøet. Kan tage mod 
’ordre’ oppefra (fx om salg af 
stoffer eller agere vagtværn) 

Territoriel 
hævdelse 

Hvor stærkt er gruppens 
tilhørsforhold og 
hævdelse af et bestemt  
område? 

Hævder ikke et 
særligt område, men 
socialiserer på gaden 
og i offentligheden 

’Forsvarer’ området 
(og unge fra området) 
i konfliktsituationer 

Forsvarer de kriminelle 
markeder i området (fx 
narkotikamarked) 

Netværk i tilfælde 
af konflikt 

Hvor mange ’støtter’ kan 
mobiliseres i tilfælde af 
konflikt med unge fra 
andre grupper? 

Kan kun mobilisere 
de nærmeste venner 

Kan mobilisere unge 
fra eget område, også 
nogle af dem som 
normalt ikke deltager i 
ulovlige aktiviteter  

Kan mobilisere 
problemskabende grupper og 
unge fra andre byer eller 
bydele 



Fællesskabets opståen – én forståelsesramme 
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Socioøkonomiske forskelle – De unges forældrebaggrund  

-  Uden uddannelsestradition 

-  Uden arbejde el. pensionerede 

-  Uden indgående sprogligt og kulturelt kendskab 

  De unge agerer ”ikke lige som andre”?  

                                            ”Afvigelse og devaluering” 

Reaktion? 

-  Marginaliserede børn og unge, der ikke passer ind ifølge normen, 
kan finde styrke i en fælles ”oppositionel” identitet med 
alternative veje til magt og anerkendelse. Dobbeltroller. 
 

”Internalisering af stigma – det alternative samfund, gadens regler”    
 

CEFU (2007) Gadedrenge   

NB. Etniciteten i grupperne 
afspejler som oftest den 
etniske sammensætning i 
det givne område; ofte 
storbyområder med 
arbejdsløshed og 
fattigdom. 



Gadeliv – én definerende faktor i forhold 
til problemskabende ungdomsgrupper 
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•  De unge kan ikke være derhjemme (ej plads, for mange, vil/må ikke) 

•  Finder ikke accept/plads i etablerede fritidstilbud og lign. 

 

  Færdes på gaden  

     

  Mulig øget risiko for negativ påvirkning fra og identifikation med 

andre unge – uden voksenopsyn/indblanding. Sammenhold og loyalitet. 

 

  Potentielt højere risiko for involvering i kriminalitet,  men ikke 
automatisk. Drenge i grupper bliver af mange associeret med bander.  

     



Risikofaktorer for involvering i kriminel gruppe  
Se tidlige tegn på mulige problemer, og søg at hindre problemerne 
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• Manglende voksen rollemodel og forældreopsyn 

• Psykisk sygdom i familien og negative livsbegivenheder 

• Ringe skoletilhør og –præstation 

• Uroskabende eller kriminelle kammerater 

• Brug af stoffer og alkohol 

• Gadeorienteret livsstil (særlig tid/sted)  

• Hyperaktivitet  

• Ringe evne til at sige fra 

• Kontekst af arbejdsløshed og racisme 

• Tilgængelighed af stoffer og våben i lokalområdet 

• Nærhed til kriminelle grupperinger i opvæksten 

- Og ofte vil de mødes af negative forventninger fra deres omgivelser 
 

Kilder: Bl.a. White (2007) Anti-gang Strategies and Interventions; Justitsministeriets Forskningskontor. 

Brugen af stoffer kan 
medføre øget ”paranoia” 
–et hyppigt kendetegn 
ved ”kulturen” i kriminelle 
ungdomsgrupper.  



Incitamenter til at være med i en (kriminel) gruppe 
Opfylde behov og indfri interesser, som svært i andre sammenhænge 

• Venner og fællesskab 

• Substitutfamilier og faderfigurer 

• Følelsen af at høre til et sted 

• Støtte, kærlighed og anerkendelse 

• Identitet og status 

• Sikkerhed/beskyttelse 

• Økonomiske muligheder 

• Spænding 
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Grupper et problem? – Kun problemadfærd 
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• Unge orienterer sig naturligt mod hinanden  

• Venner fra samme boligområde, fælles interesser m.v. 

• Dækker behov hos hinanden – støtte og anerkendelse 

• Gruppeplatform med muligheder – retningen ej fikseret 

 

 

NB. Unge begår oftest kriminalitet flere sammen. 
 

      Unge i problemskabende ungdomsgrupper begår oftere  

      og alvorligere kriminalitet, end andre tilsvarende unge. 

 



Forebyggelse afhængig af udfordring  
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HUSK 
”Social problems such as gangs are  

multi-dimensional in nature and cause.” 
 

(Baker et al. 1995) 
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Familie Skole 

Lokal-
samfund 

Venner og 
fritid 

Individ Sammenhæng og samspil 
mellem mange dimensioner    
af børn og unges liv fordrer 
samarbejde på tværs. 



Programmer, som ikke håndterer drivkræfterne bag 
ved kriminaliteten, vil højst have begrænset effekt. 
Det samme gælder håndteringen af problemskabende 
ungdomsgrupper.” 

(Frit oversat fra The Centre for Social Justive (2009), Dying to Belong. An In-Depth Review of Street Gangs in Britain)  
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De fleste risikofaktorer = 
risikofaktorer for 
kriminalitet generelt 



Beskyttende faktorer for ungdomskriminalitet 
Sæt ind og medvirk til en positiv ungdomsudvikling 

• Positiv selvopfattelse 

• Sociale færdigheder 

• Intellektuelle færdigheder og boglig interesse 

• Evnen til at planlægge ud i fremtiden 

• Tilegnelse af konventionelle værdier 

• Konsekvent opdragelse og forældreopsyn 

• Positive rollemodeller 

• Varme, støttende relationer til forældre og          
andre betydningsfulde voksne 

• Prosociale venner 
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Forskellige handlemuligheder for forskellige udfordringer 
Mange muligheder – vurdér løbende timing og egnethed! 

 

 

 

 

 

 

 

 Akutberedskaber (i tilfælde af 
konfliktsituationer) 

 Målrettet politiindsats (mod 
toneangivende personer) 

 Opmærksomhed på 
bandesymboler 

 Neutrale zoner 

 Misbrugsbehandling 

 Terapi 

 ”Exit”-programmer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Konfliktmægling 

 Tryghedsvandringer 

 Byplanlægning 

 Civil patruljering 

 Dialogmøder og opbyggende 
projekter (ml. unge og andre 
beboere, boligselskab mv.) 

 Bekymringssamtaler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Arbejd med flertals-
misforståelser (fx ift. rusmidler) 

 Skoleindsatser (fx socialråd-
givere på skolen, skolefeer, 
indsats for godt skoleklima, 
færdighedsprogrammer) 

 Indsatser målrettet tilholds-
steder (fx ungdomsboliger eller 
voksenmisbrugeres lejligheder, 
hvor der foregår stofsalg) 

 Bekymringssamtaler 

Bekymrende 
vennegrupper 

Territorielle, 
uroskabende 

ungdomsgrupper 

Kriminelle 
ungdomsgrupper 

 Sundhedsplejersker før/efter fødsel  

 Forældrenetværk 

 Familierådslagning og netværksmøder 

   Intensive familieprogrammer (FFT, MTFC, MST)  

 

 Opsøgende gadeplansarbejde, koordineret 

 Fritids- og/el. mentorindsatser, koordineret 

 Uddannelses- og jobvejledning m.m. 

 Spredning af gruppe (fx via efterskoleophold) 

 

 Samarbejde  og koordinering på tværs af myndigheder, forvaltninger, institutioner mv. 
 Screening – systematisk gennemgang af unge . Hvilke kombinerede udfordringer har de? 

K
o
o
rd

in
e
rin

g
 

In
d
s
a
ts

e
r 



 Analysehjulet 
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Relevante 
forhold?  

Person, venner, 
familie, skole, 
netværk, lokal-

område, 
samfund? 

Målgruppen? 
Målet? 

Alder, ressourcer, 
behov, risikograd? 
Social, emotionel, 
kognitiv udvikling? Hvilken indsats? 

Lær bl.a. af tidligere 
indsamlet viden.  

Tid, økonomi, 
faciliteter, personale 

og kompetencer? 
Passende struktur og 
kulturel og politisk 

accept?  

 

Implementér, 
dokumentér og 

evaluér 

Skræddersy, involvér, 
organisér, koordinér og 
indfør. Afviges der fra 

planen? Hvad forandres? 
Nås målet? 

Udfordringen? 

Set fra flere 
synsvinkler/kilder? 
Med viden skabt 

over tid? 

Hvordan 
vælger 
vi indsats? 



Eksempler på indsatser med forældreinddragelse 

Unge skal også forstås i forhold til situationen i hjemmet. Familien har en 
afgørende rolle, et ansvar, en interesse og er oftest en blivende relation.  

 

Familierådslagning – hvis motivation og familieressourcer nok 

Familie, slægt og venner mødes og diskuterer, hvordan den unge kan få 
det bedre. Sagsbehandler trænes i metode. Familien får medejerskab til 
handleplan. God ift. skolefravær. 

 

Netværksmøder – hvis motivation og ressourcer nok 

Relevante myndigheder, familien og den unges netværk 

samles i en målrettet indsats med jævne mellemrum. God  

ift. mindre søskende. Skaber tydelig ansvarsfordeling ml.  

professionelle, og professionelle og forældrene. Får mere indsigt 

i familier. Adfærd forbedret for 7-13-årige i flygtningefamilier. 
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Flere eksempler på  
mulige indsatser: 

Forældrenetværk 

SSP-konsulent indkalder til møder blandt forældre til unge 
drengegrupper, som begynder at udvise 
misbrugsproblemer, uroskabende eller kriminel adfærd.  

Skaber netværk blandt forældrene og søger tillid, åbenhed 
og tilgivelse mellem forældre og barn.  

Samtidig skal forældres mulige følelse af magtesløshed 
forandres til en følelse af handekraft og ansvar. 
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Kombineret mentor- og fritidsindsats  

– Projekt Modning 

Gadeplansarbejde med risikogrupper. Vil skabe en 
langvarig kontakt til ungdomsgrupper på gaden og arbejde 
hen imod overholdelse af samfundets normer og styrkelse 
af personligt ansvar og udvikling. Indsatsen specialiseres 
alt efter alder og risikograd. En gademedarbejder knyttes 
til gruppen og bygger relationer op til de enkelte unge samt 
deres familier. Formidler også kontakt til andre 
samarbejdspartnere i kommunen. Fælles ture giver 
mulighed for at aflæse gruppedynamikker og indføre 
særlige gruppe- og individuelle aktiviteter.  

Opsøgende arbejde kan tage tid – op til 30 ganges kontakt 
i UK-projekt! 
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Generelle anbefalinger 

• Konsensus omkring definitioner og indsatsmål 

• Se tidlige tegn på problemer 

• Læg langsigtede og sammenhængende planer 

• Differentiér og målret indsatser 

• Koordinér og samarbejd omkring indsatser 

• Helhedsorienteret tilgang med samspillende strategier 
(skole, venner, familie, lokalsamfund) 

• Indsatser med flere komponenter – nå flere domæner  

• Kontinuitet i indsats og tydelige formål, roller og ansvar 

• Tilstrækkelig tid og fleksibilitet til skræddersyning og effekt  
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Anbefalinger til indsatsfokus 

• Øg forældreopsyn, -støtte og gode rollemodeller 

• Skab trygge boligområder med udviklende fritidstilbud 

• Styrk børn og unges livsfærdigheder – fx modstå 
gruppepres – og sikr trivsel i skolens fællesskab 

• Udskyd og reducér deres brug af alkohol og stoffer 

• Modvirk ”social kapning” – at bånd til ”mainstream-
fællesskaber” m.m. kappes, så de unge udelukkende beror 
på gruppens støtte, anerkendelse og diktat.  

• Jo senere, der gribes ind, jo sværere forandring! 

• Modarbejd barrierer for at forlade en problemskabende 
gruppe & skab muligheder for en ”normal” tilværelse 
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Spørgsmål til jer  
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• Hvilke tiltag overvejer I at bruge fremadrettet? 

 

• Hvilke muligheder har I for at analysere, planlægge 
og agere orkestreret? 

 

 

       



Spørgsmål? – Tak for opmærksomheden 
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Kontakt: 
hnc@dkr.dk 


