
Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Interaktivt oplæg 

App:     TurningPoint@ 

 

Browser:    student.turningtechnologies.eu 
 

Session ID:        304683 
 

 
1)   Åben Appen:                     Vælg ”Europa/Africa/Middle East/Russia” ,  tryk ”Save” 

2)   Vælg ”Guest”,  Session ID ”304683”,  tryk ”Join Session” 

3)   Udfyld IKKE navn og email – tryk blot ”Submit” 
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En god nyhed 
Vive.dk 

Nyhed, 25. september 2019 

 

Kriminaliteten falder blandt børn i udsatte boligområder 

  

 Børn og unge i udsatte boligområder begår oftere 
kriminalitet end deres jævnaldrende. Men hvor der i 
2011 var knap 4 gange flere mistanker mod 10-14-
årige børn i udsatte boligområder end børn i hele 
landet, faldt antallet i 2017 til knap 3 gange flere. En 
mulig forklaring på faldet er de boligsociale indsatser, 
viser VIVE og Rambølls undersøgelse. 

 

VIVE: Det nationale forsknings- og 
analysecenter for velfærd. 
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Baggrunden for undersøgelsen 

Landsbyggefondens boligsociale indsatser 2011-14 

 

Vive.dk: 

 Formålet med evaluering: 

• De boligsociale aktiviteters effekter og resultater for 
forskellige målgrupper 

• Hvilke arbejdsmetoder, der har vist at have særlige gode 
effekter og resultater 

• Hvilke arbejdsmetoder, der kan anvendes i forhold til 
kriminalitetsforebyggelse, skole og uddannelse, 
beskæftigelse samt forældrekompetencer og børns trivsel, 
fordi de viser gode effekter og resultater, og 

• (…) 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvad finder VIVE? 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvad finder VIVE? 

• Børns kriminelle adfærd kan hænge sammen med 

• Forældres  

• kriminelle adfærd  

• ustabile familieforhold  

• lave uddannelsesgrad 

• vage tilknytning til arbejdsmarkedet 

• lave indkomst  

• misbrug og psykisk sygdom  

• Børnenes 

• fravær i skolen 

• lav grad af trivsel i skolen 

• Kriminaliteten blandt unge i udsatte boligområder er stadig 
højere end i Danmark som helhed 

• Kriminaliteten blandt unge i udsatte boligområder er faldet 
mere end i Danmark som helhed 
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VIVEs særlige bidrag 

• Børns kriminelle adfærd kan hænge sammen med 
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Er kriminalitetsfaldet i de udsatte boligområder en effekt af 
de boligsociale indsatser? 

A. Ja, helt sikkert 

B. Ja, det tror jeg 

C. Nej, det er det næppe 

D. Nej, det er det helt sikkert 
ikke 

E. Det ved jeg ikke 
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Hvad siger VIVE? 

 Der er tale om en særlig positiv udvikling i kriminel aktivitet 
blandt 10-14-årige i de udsatte boligområder. Det kan 
skyldes, at de boligsociale indsatser har et stærkt fokus på 
at arbejde med at foregribe, at børn stifter bekendtskab 
med kriminalitet, og på, at børn og unge støttes ved hjælp 
af blandt andet boligsociale aktiviteter til at vælge en anden 
vej end en kriminel løbebane. (Rapporten s. 9, min 
fremhævning) 
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blandt 10-14-årige i de udsatte boligområder. Det kan 
skyldes, at de boligsociale indsatser har et stærkt fokus på 
at arbejde med at foregribe, at børn stifter bekendtskab 
med kriminalitet, og på, at børn og unge støttes ved hjælp 
af blandt andet boligsociale aktiviteter til at vælge en anden 
vej end en kriminel løbebane. (Rapporten s. 9) 

 

  ”Det er stærkt positivt, at de helt unge fra udsatte 
boligområder mere sjældent begår kriminalitet, end de 
gjorde i 2011.  

 Vi kan se, at de boligsociale aktiviteter har haft fokus på 
tidlig forebyggelse – dem vi populært kalder lillebrødrene – 
og på at fastholde dem i skole og fritidsaktiviteter, så de 
styrker deres sociale kompetencer,” siger chefanalytiker 
Gunvor Christensen fra VIVE, der har stået i spidsen for 
evalueringen (Vive.dk) 
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Er kriminalitetsfaldet en effekt af de boligsociale indsatser? 

 

 

 

Det er muligt, men vi ved det ikke 

 

Effekt ikke dokumenteret 
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Hvad er en effekt? 

En virkning  

• der skyldes en eller flere bestemte årsager (indsatser, 
behandling, lovgivning…) 

• hvor alternative årsager kan udelukkes 

 

 

Kan en sådan årsag-virkningskæde dokumenteres, taler vi om 
evidens 
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Den systematiske 
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To former for evaluering 
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• Savner forhåndsdefinerede kriterier for effekt 

• Bygger oftest på deltagernes egne vurderinger 

• Foretages ofte af deltagerne selv 

• Forveksler proces og effekt 

• Har tendens til at overvurdere effekt 

 

Den systematiske 
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Den systematiske  

• Bygger på forhåndsdefinerede kriterier for effekt 

• Deltagernes egne vurderinger indgår kun som en del af data 

• Foretages af udefrakommende 

• Ser både på proces og effekt 

• Finder ofte mindre effekt, end man har håbet 
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Mulige effekter af tiltag 

• Nogle reagerer positivt (får det bedre/bliver mindre kriminelle) 

 

• Nogle reagerer negativt (får det værre/bliver mere kriminelle) 

 

• Nogle er upåvirkede (synes ikke at reagere på tiltaget) 

 

• Af og til er der utilsigtede/uventede virkninger 
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Derfor: 

Enkelte succeshistorier er IKKE evidens for effekt 

 

Enkelte dårlige historier er IKKE evidens for manglende effekt 

 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dagens program 

1. Intro: Om evidens 

2. Forebyggelsens første lov 

3. Hvad er forebyggelse? 

4. Hvad virker – ikke? 

5. Betydningen af den sociale sammenhæng 

6. Social pejling i teori og praksis 

7. Outro: Hvorfor falder kriminaliteten? 
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To forudsætninger for forebyggelse 

1. Der skal være et problem! 
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Udgangspunktet! 

 

Kriminalitetens omfang og udvikling? 
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 Hvor mange straffelovsovertrædelser blev anmeldt i 
Danmark i 2019? 

A. 176.000 

B. 259.000 

C. 355.000 

D. 511.000 

E. 784.000 

23 
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Anmeldte straffelovsovertrædelser i Danmark 2000-2019 
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”Sidste år nåede antallet af voldsanmeldelser et 
historisk rekordniveau. Alene sidste kvartal af 2019 
modtog politiet 7.500 anmeldelser om vold. 
Noget er med andre ord gået totalt galt i måden, vi 
omgås hinanden på.” 
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Hvor stor en del af de anmeldte straffelovsovertrædelser i 
2019 vedrørte vold (trusler ikke medregnet)? 

A. 6 procent 

B. 9 procent 

C. 16 procent 

D. 22 procent 

E. 31 procent 

F. 42 procent 

26 
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Hjemmeovervejelse 

 Er volden steget? 
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Offerundersøgelsen 2019 
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Justitsministeriet 2017: Muligvis flere ”skarpe sager” 

Kilde: JM 2017 
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Forklaringer fra JM 

Vold på arbejde 

• Usikkerhed om Erstatningsnævnets praksis 

• Udgangspunkt: Alt skal politianmeldes, hvis der 
skal være mulighed for erstatning 

 

 

Vold i hjemmet/begået af familie/unge ofre 

• ”Overgrebspakken” - 2013 

• Klare retningslinjer for underretning/behandling 
af sager om unge, der formodes at have været 
udsat for vold mm. 

• Etablering af ”Børnehuse” 

 Kilde: JM 2017 
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Mulige forklaringer på voldsudviklingen 

Ændringer i voldens omfang eller karakter 

• Er volden steget? Nej, det ser det ikke ud til 

 

Ændringer hos voldens ofre 

• Øget anmeldelsestilbøjelighed – blandt professionelle 

 

Ændringer i registreringspraksis? 

• Færre undersøgelsessager 

 

Andre ændringer, som kan påvirke ovenstående?  

• ”Overgrebspakken”: Øget anmeldelsestilbøjelighed 

• Erstatningsnævnspraksis: Øget anmeldelsestilbøjelighed  
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Kriminalitetsudviklingen i øvrigt 
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Udsathed for kriminalitet  

Kilde: Justitsministeriets 
Forskningskontor 2020 
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Udviklingen i selvrapporteret kriminalitet blandt 14-15-
årige i DK 2005-2016 

Kilde: Balvig 2017 
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Antal mistænkte og sigtede i Danmark 2006-2019 – fordelt 
på aldersgrupper 

Kilde: JM 2020 
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Konklusionen? 

(Ungdoms-)kriminaliteten er faldet 
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Hvorfor falder kriminaliteten? 

 

 

Det vender vi tilbage til senere! 
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To forudsætninger for forebyggelse 

1. Der skal være et problem! 

 

2. Der skal være en effektiv indsats 
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Forebyggelsens første lov 

Forebyggende indsatser skal være baseret på 

• Viden om problemets omfang og karakter 

 

• En klar metode 

• Som er gennemprøvet 

• Som kan gentages 

 

• Evidens for effekt 

• På den ønskede målgruppe 

• I den konkrete kontekst 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dagens program 

1. Intro: Om evidens 

2. Forebyggelsens første lov 

3. Hvad er forebyggelse? 

4. Hvad virker – ikke? 

5. Betydningen af den sociale sammenhæng 

6. Social pejling i teori og praksis 

7. Outro: Hvorfor falder kriminaliteten? 
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Hvad forstår vi ved forebyggelse af risikoadfærd? 
Flere ting! 

Et forebyggende tiltag rettet mod risikoadfærd kan søge at: 
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• Begrænse skadevirkningerne 

• “Få unge til at hjælpe hinanden, når de bliver fulde” 

• “Genoprettende tiltag” 
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En hovedsondring 

Primær forebyggelse 

Sekundær forebyggelse 

Tertiær forebyggelse 
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Primær forebyggelse 

Rettet mod en hel population 

• Hele befolkningen 

• Alle bilister 

• Unge i 8.-10. klasse 
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Hvad kræves der, for at primær forebyggelse kan være effektiv? 

Viden om problemets omfang 

Viden om risikofaktorer (”årsager”) 

En virksom indsats 

• Som kan nå målgruppen 

• Som kan påvirke målgruppen 

• Som ikke har væsentlige negative 
sideeffekter 
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dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Sekundær forebyggelse 

 Rettet mod grupper med forhøjet risiko for 
afvigende adfærd 

• Unge bilister 

• Unge med høj risikoadfærd 

• Personer med mange risikofaktorer 
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Hvad kræves der for, at sekundær forebyggelse kan være effektiv? 

Viden om problemets omfang 

Viden om risikofaktorer (”årsager”) 

En virksom indsats 

• Som kan nå målgruppen 

• Som kan påvirke målgruppen 

• Som ikke har væsentlige negative 
sideeffekter 

+ ? 
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Hvad kræves der for, at sekundær forebyggelse kan være effektiv? 

Viden om problemets omfang 

Viden om risikofaktorer (”årsager”) 

En virksom indsats 

• Som kan nå målgruppen 

• Som kan påvirke målgruppen 

• Som ikke har væsentlige negative 
sideeffekter 

Identifikation af målgruppen 
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2 problematikker 

1) Sikkerhed i udpegningen af risikogruppen: 

 Meget vanskeligere, end man skulle tro 

2) Mulige negative virkninger af udpegningen 

 Stigmatisering 
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Problem nr. 1) 
Kan man forudsige kriminalitet? 
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Hvad er risikofaktorer? 

 Risikofaktorer er forhold, der statistisk set 
hænger sammen med en øget risiko for senere 
kriminalitet. 

 

 Forudsætning: Risikofaktorer før kriminalitet – 
typisk i barndom/tidlig ungdom. 
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Hvad er beskyttelsesfaktorer? 

 Faktorer, som forandrer/forbedrer barnets 
reaktion på en risiko, og medvirker til at 
mindske risikoen for senere kriminalitet 
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Eksempler på risikofaktorer 

Individuelle: 

• Impulsivitet (fx lav selvkontrol, ADHD) 

• Lav IQ og dårlig præstation i skolen 

 

Familiære: 

• Manglende forældrekontrol 

• Konflikter i familien 

• Antisociale forældre 

 

Sociale: 

• Lav socioøkonomisk status 

• Kriminelle venner/skolekammerater 

• Udsatte lokalområder 
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Væsentligt om risikofaktorer 

De determinerer ikke! 

 

 Langt fra alle børn, hvis opvækst er præget af 
risikofaktorer, udviser senere kriminel adfærd 

 

 Væsentligt problem for forudsigelsen. 
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Rapporten 
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Ikke alle reagerer ens på risikofaktorer 

 

Falsk positive:  

 Unge, som ud fra deres belastning skulle forventes 
at begå kriminalitet – men som ikke gør det 

 Problem for forebyggelse: Spildt indsats, evt. 
endda med negativ effekt 

   

Falsk negative:  

 Unge, som ud fra deres belastning skulle forventes 
ikke at begå kriminalitet – men som gør det 

 Problem for forebyggelse: Manglende indsats 
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brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
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Hvor godt rammer modellen? 

Højrisikogruppen:  

 De 20 procent, som vurderes at have den 
højeste risiko for at begå kriminalitet – bedømt 
ud fra deres risikofaktorer som 7-årige. 

 

Ikke-højrisikogruppen: 

 Resten (80 procent) 

 

I alt 3.038 børn indgik i undersøgelsen 
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Hvor mange har begået kriminalitet som 15-årige? 

HØJRISIKOGRUPPEN RESTEN I ALT 

Begået 
kriminalitet 

114 150 264 

Ikke begået 
kriminalitet 

494 
 

2280 
 

2774 

I alt 608 2430 3038 
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 19 procent af højrisikogruppen havde faktisk 
begået kriminalitet – 81 procent var falske 
positive 

 

 6 procent af Resten havde faktisk begået 
kriminalitet – de var falske negative 

 

 Af de i alt 264 kriminelle unge, lykkedes det 
modellen at udpege 43 procent – under 
halvdelen. 
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Konklusion: Mogens Christoffersen i Politiken, 4. august 
2016 

 ”Med andre ord så bliver højrisiko-børnene i 
mange tilfælde udsat for en falsk anklage, som 
går på, at de bliver kriminelle. 

 

 Dette viser for det første med al tydelighed 
problemet med at stigmatisere unge mennesker 
med en høj risikoprofil. 

 

 Og for det andet vil mange af dem, vi forsøger 
at nå med vores indsats, slet ikke blive opfanget 
af den screening, vi har etableret.” 
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Problem nr. 2: Risikoen for stigmatisering 

Mange undersøgelser: 

 At blive udpeget som et problembarn kan blive 
en selvopfyldende profeti 

 

• Det kan påvirke omverdenens syn på børnene 

• Det kan påvirke børnenes selvbillede 

• Det kan påvirke børnenes risikoadfærd 
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Stigmatisering ikke kun ved dom 

 At blive udpeget til at behøve hjælp kan også 
være stigmatiserende 

 

Derfor: 

 Man skal være MEGET forsigtig med sekundær 
forebyggelse! 
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Tertiær forebyggelse 

 Rettet mod personer, som allerede har vist 
afvigende adfærd. Søger at forhindre 
gentagelse/recidiv. 

• Indsatte 

• Misbrugere 

• Unge kendt for kriminalitet/afvigende adfærd 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvad kræves der, for at tertiær forebyggelse kan være effektiv? 

Samme som tidligere, men særlig: 

Viden om effektiv indsats 
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Pause 

10 minutter! 
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Dagens program 

1. Intro: Om evidens 

2. Forebyggelsens første lov 

3. Hvad er forebyggelse? 

4. Hvad virker – ikke? 

5. Betydningen af den sociale sammenhæng 

6. Social pejling i teori og praksis 

7. Outro: Hvorfor falder kriminaliteten? 
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Effektiv og mindre effektiv forebyggelse 
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Skræmmekampagner - fx 
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Kriminelt recidiv i procent efter ”Scared straight" 
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Undervisningsforløb 
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Undervisning i længere forløb:  
DARE i svensk udgave: VÅGA 

VÅGA havde heller ingen effekt på 

• Vold 

• Brugen af narkotika 

 

• Men så alkohol da… 
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Holdningsbearbejdning 
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Forebyggelseskampagne via medier - USA  
National Youth Anti-Drug Media Campaign 

Samlet værdi af annoncer 

• 1998-1999: 193.273.000$ 

• 1999-2000: 185.527.000$ 

• 2000-2001: 178.637.000$ 

• 2001-2002: 201.641.000$ 

• 2002-2003: 216.386.000$ 

• 2003-2004: 217.933.000$ 

 

I gennemsnit mener omkring 75 % 
af 12-18-årige og 70 % af deres 
forældre at have set 
kampagneannoncer mindst én gang 
ugentligt 

 Kilde:http://www.drugabuse.gov/DESPR/Westat/NSPY2004Report/Vol1/Report.pdf 
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dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

NYADC:Udvikling fra 2003 til 2004 blandt 
ikke-rygere i 2003 

2003                              2004 

Tror, at ”få” eller 
”ingen” 
jævnaldrende 
ryger hash 

Tror, at ”nogen”, 
”en del” eller 
”alle” 
jævnaldrende 
ryger hash 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

NYADC:Udvikling fra 2003 til 2004 blandt ikke-rygere i 
2003 

9 

91 

2003                              2004 

Tror, at ”få” eller 
”ingen” 
jævnaldrende 
ryger hash 

Tror, at ”nogen”, 
”en del” eller 
”alle” 
jævnaldrende 
ryger hash 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

NYADC:Udvikling fra 2003 til 2004 blandt ikke-rygere i 
2003 

9 

91 

21 

79 

2003                              2004 

Tror, at ”få” eller 
”ingen” 
jævnaldrende 
ryger hash 

Tror, at ”nogen”, 
”en del” eller 
”alle” 
jævnaldrende 
ryger hash 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dagens program 

1. Intro: Om evidens 

2. Forebyggelsens første lov 

3. Hvad er forebyggelse? 

4. Hvad virker – ikke? 

5. Betydningen af den sociale sammenhæng 

6. Social pejling i teori og praksis 

7. Outro: Hvorfor falder kriminaliteten? 

 

Session ID:    123456
  
 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Interaktivt oplæg 

App:     TurningPoint@ 

 

Browser:    student.turningtechnologies.eu 
 

Session ID:        304683 
 

 
1)   Åben Appen:                     Vælg ”Europa/Africa/Middle East/Russia” ,  tryk ”Save” 

2)   Vælg ”Guest”,  Session ID ”304683”,  tryk ”Join Session” 

3)   Udfyld IKKE navn og email – tryk blot ”Submit” 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Kender du Sundhedsstyrelsens anbefaling om, hvor mange 
genstande du max. bør drikke ved én lejlighed? 

A. Ja 

B. Nej 

C. Jeg er ikke sikker 

94 

Session ID:    123456
  
 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvad er Sundhedsstyrelsens anbefaling om, hvor mange 
genstande du max. bør drikke ved én lejlighed? 

A. Max 2 genstande 

B. Max 3 genstande 

C. Max 5 genstande 

D. Max 7 genstande 

E. Max 10 genstande 

95 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Har du selv drukket mere end 5 genstande ved én lejlighed 
inden for den sidste måned? 

A. Ja 

B. Nej 

C. Det kan jeg ikke 
huske 

96 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Har du selv drukket mere end 5 genstande ved én lejlighed 
inden for den sidste måned – mens du var alene? 

A. Ja 

B. Nej 

97 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvad de andre gør: 
Ulovlig gennemgang eller 200 meter omvej 

Kilde: Keizer et al 2008 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

To situationer 

4 cykler stående 1 meter fra 
hegnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 cykler låst fast til hegnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Keizer et al 2008 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

To situationer 

4 cykler stående 1 meter fra 
hegnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 % gik gennem hullet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 cykler låst fast til hegnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Keizer et al 2008 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

To situationer 

4 cykler stående 1 meter fra 
hegnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 % gik gennem hullet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 cykler låst fast til hegnet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

88 % gik gennem hullet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kilde: Keizer et al 2008 

P < 0,001 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvad kan vi lære af disse eksperimenter? 

• Mennesket forholder sig hele tiden til sociale 
normer – bevidst og ubevidst 

• Mennesket forholder sig hele tiden til, hvad 
andre gør - bevidst og ubevidst 

• Stor forebyggelsesindsats kan få unge til at tro, 
at problemet er meget stort. 

 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Problemer med forebyggelse 

• Stigmatisering 

• kan føre til negative konsekvenser 

• Opmærksomhed på negative handlinger 

• kan øge oplevelsen af deres omfang 

• Kan skabe sociale misforståelser 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Løsninger? 

1. Satse på primær forebyggelse frem for 
sekundær 

2. Fokusere på flertallet: dem, der IKKE udøver 
risikoadfærd 

3. Lave indsatser, der har værdi i sig selv – fx 
skoletrivsel 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dagens program 

1. Intro: Om evidens 

2. Forebyggelsens første lov 

3. Hvad er forebyggelse? 

4. Hvad virker – ikke? 

5. Betydningen af den sociale sammenhæng 

6. Social pejling i teori og praksis 

7. Outro: Hvorfor falder kriminaliteten? 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Problemet med to slags normer 

Deskriptive 

• Hvad gør de andre? 

• Handlinger 

Præskriptive 

• Hvad synes de andre, man skal gøre? 

• Holdninger 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Problemet med to slags normer 

Deskriptive 

• Hvad gør de andre? 

• Handlinger 

Præskriptive 

• Hvad synes de andre, man skal gøre? 

• Holdninger 

 

Deskriptive normer ≠ Præskriptive normer 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Faren ved fejlopfattede normer 

 For den enkelte: 

 Jeg gør, som jeg tror, de andre forventer – 
men jeg tager fejl 

 

 For de professionelle: 

 Forebyggelse af fiktive problemer 

 Møder unge på et forkert grundlag 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvor mange procent af eleverne i TINGBJERG føler sig holdt uden 
for samfundet pga. bopæl? 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Hvor mange procent af eleverne i TINGBJERG synes 
temmelig/vældig godt om at gå i skole? 
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Elever faktisk



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Social pejling: Metoder 

Det enkelte individ 

 

 

Population/”alle” 

 

 

Referencegruppe – ”den danske model” 

 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Social pejling: Metoder 

Det enkelte individ 

 

 

Population/”alle” 

 

 

Referencegruppe – ”den danske model” 

• Hashforsøget 1969 

• Ringstedforsøget 2004 

• Århuseksperimentet 2010 

• ”Alle de andre gør det” (version 2) 2021 

 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Århusforsøget: 
Undersøgelsesdesign 

4 kommuneskoler i Århus 2009-2010 

• 2 forsøgsskoler 

• 2 kontrolskoler 

 



Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Pct. der tror at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 
Århus ryger dagligt 6. – 8. klasse, Århus 2010 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Pct. prøvet at ryge flere gange  
6. – 8. klasse, Århus 2010 

2
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Pct. der tror at halvdelen eller flere af deres jævnaldrende i 
Århus drikker sig fulde mindst 1 gang om måneden 

8
9
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Pct. der det seneste år har været fuld 
mindst 1 gang. 6. – 8. klasse, Århus 2010 

7

4
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12
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Pct. der det seneste år været i konflikt med politiet pga. 
færdselslovovertrædelse 6. – 8. klasse, Århus 2010 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
 
For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 
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For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
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”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 
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Tekst starter uden 
punktopstilling 
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opstilling på 
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forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
punktopstilling, 
brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Områder hvor social pejling har vist sig at have klare 
forebyggende virkninger 

•Tobaksrygning 

•Alkohol 

•Narkotika 

•Ungdomskriminalitet 

•Skattesnyderi 

•Trafikadfærd 

•Miljøadfærd 
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stillet tekst uden 
punktopstilling, 
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Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
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Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Tre vigtige ting at huske, når man arbejder med 
social pejling: 

1. Der skal være et reelt problem 

2. Der skal være sociale overdrivelser at arbejde 
med – ellers lad være! 

3. Indsatsen må ikke komme til at styrke de 
sociale overdrivelser i stedet for at mindske 
dem! 
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dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Dagens program 

1. Intro: Om evidens 

2. Forebyggelsens første lov 

3. Hvad er forebyggelse? 

4. Hvad virker – ikke? 

5. Betydningen af den sociale sammenhæng 

6. Social pejling i teori og praksis 

7. Outro: Hvorfor falder kriminaliteten? 
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Indføj ”Sted og 
dato” i feltet for 
dato, og ”Enhedens 
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Udgangspunkt 

 Det er særligt kriminaliteten blandt unge, der 
falder 

 

 Færre begynder på kriminalitet 
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brug formindsk 
indrykning 

Overskrift her 

For at ændre 
”Enhedens navn” 
og ”Sted og dato”: 
 
Klik i menulinjen,  
vælg ”Vis” > 
”Sidehoved / 
Sidefod”. 
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Nogle populære forklaringer 

• Hårdere straffe 

 

• Flere i fængsel 

 

• Mere politi 
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dato, og ”Enhedens 
navn” i Sidefod 

Nogle mere sandsynlige forklaringer 
De tre L’ er 

• L 

 

 

• L 

 

 

• L 
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Nogle mere sandsynlige forklaringer 

• Låse  
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Situationel kriminalitetsforebyggelse 

 Mulighederne for at begå traditionel kriminalitet 
– tyveri mm. – er blevet væsentlig mindre 
gennem de sidste 30 år. Et par eksempler: 

 

• Pengeløse banker 

• Biler med startspærre 

• Varer med tyverialarmer 
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En VÆSENTLIG del af den faldende kriminalitet skyldes den 
øgede kontrol – men: 

 Noget af kriminaliteten skifter målgruppe 

• Røveri: fra banker til butikker og private 

• Noget af kriminaliteten skifter genstand 

• Fra tyveri til svindel 

• Noget af kriminaliteten skifter geografi 

• Fra virkelig til virtuel verden 
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Den situationelle effekt af COVID 19… 
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42% 

Kilde: DKR 
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stillet tekst uden 
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Nogle mere sandsynlige forklaringer 

• Låse  

 

 

• Levestandard 

 

 

• League of Legends 



Tekst starter uden 
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For at få punkt-
opstilling på 
teksten, brug 
forøg indrykning 
 
 
For at få venstre-
stillet tekst uden 
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brug formindsk 
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Tak for opmærksomheden! 


