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Vi var nede i klubberne og sige: ”Kom og spil fod-
bold med os. Og i starten var det meget sådan: ”vi 
kommer ikke og spiller med jer”. Men langsomt fik 

vi nogle af de hårde drenge til at komme, fordi der var én, jeg 
hjalp lidt med nogle ting omkring en sigtelse. Og så syntes han, 
jeg var okay, og så langsomt fik han inviteret sine venner med.”

Alle citater i pjecen stammer fra interview med betjente og unge fra projektet 
Lokalnetværket for Unge (LFU).

FigHt-modellen: Københavns Vestegns 
Politi iværksatte i 2014-2015 en særlig 
indsats for at bryde fødekæden til 
bande- og rockermiljøerne. Køben-
havns Vestegns Politi indgik et toårigt 
partnerskab med tre kommuner: Herlev, 
Ballerup og Gladsaxe for at etablere et 
tværgående, forebyggende arbejde i 
området. Eget bidrag til dette partner-
skab var Lokalnetværket for Unge, LFU. 
Politiet arbejdede med et team i hver af 
de tre kommuner. Hvert team bestod 
af en eller to betjente og en pædagog. 
Deres arbejde blev understøttet af tre 
medarbejdere med akademisk baggrund 
under ledelse af en politikommissær. 
De tre teams samarbejdede med lokale 

aktører og igangsatte både individ- og 
gruppeorienterede indsatser.  
Målgruppen for indsatsen var unge, som 
vurderes at have en adfærd, der kan 
ende i kriminalitet. I alt lykkedes det 
at få kontakt med 149 unge ud af 163 i 
den identificerede målgruppe i de tre 
kommuner.  
Center for Ungdomsforskning har skre-
vet en forskningsrapport om projektet. 
Denne pjece præsenterer FIGHT-mo-
dellen, som Center for Ungdomsforsk-
ning har udviklet på baggrund af erfar-
ingerne fra LFU. Pjecen er tænkt som et 
værktøj til aktører, der ønsker en dialog 
om politiets forebyggende arbejde med 
unge i udsatte boligområder.
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informati v h ensynsfuld

fascinerende

FigHt: Forebyggelse er et 
centralt element i politi-
arbejdet, og LFU’s arbejde 
har gjort det tydeligt, 
hvad betjente gør, når de 
forebygger. FIGHT-mo-
dellen stiller skarpt på fem 
forskellige kompetencer, 
som betjenten kan trække 
på, når det drejer sig om at 

bryde uhensigtsmæssige 
holdnings- og handlemøn-
stre hos de unge. 
Betjenten kan være:

F  for fascinerende
 i  for informativ
g  for grænsesættende
H  for hensynsfuld
 t  for tålmodig
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grænsesættende

tålmodig



   FASCINERENDE

•  BETjEnTEn HAr AUTOrITET OG KAn sæTTE sIn 
VILjE IGEnnEM MED MAGT  

•  POLITIET FOrBInDEs MED MACHO-DyDEr sOM 
ACTIOn OG rIsIKO

•  POLITIPrOFEssIOnEn sIGnALErEr KAMMErAT-
sKAB – AKKUrAT HVAD MAnGE UnGE søGEr

•  UnIFOrM, VåBEn, rADIO, HånDjErn MV. Er 
sPænDEnDE FOr MAnGE     

fascinerende
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•	 	De	unges	fascination	af	politi-
folkene kommer til udtryk, når 
de dyrker sport sammen, men 
også, når der skabes rum til at 
spørge og snakke uformelt. 

Som snakken gik, 
kom der flere og 

flere unge til, og plud-
selig stod vi omringet 
af 8-10 drenge.”

Det er tydeligt at 
se, at drengene 

synes, det er spænden-
de, at vi er der – de har 
altid mange spørgsmål 
og spørger meget ind 
til vores arbejde, våben 
osv.”

konkrete erFaringer

F
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iNfoRmAtIv
•  BETjEnTEn KEnDEr LOVEn OG VED, HVOrDAn 

DEn HånDHæVEs I PrAKsIs – DE UnGE Er OFTE 
åBnE FOr AT VIDE MErE

•  BETjEnTEn HAr LIVsErFArInG OG KEnDEr TIL 
sAMFUnDETs MULIGHEDEr OG TILBUD

•  BETjEnTEn HAr InFOrMATIOn OM BåDE DEn 
EnKELTE UnGE, KrIMInELLE MILjøEr OG KEnDEr 
sTEMnInGEn I LOKALOMråDET  

•  BETjEnTEn KAn InFOrMErE OM FOrMåLET MED 
POLITIETs ArBEjDE

informati v
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•		De	unge	har	tit	svært	ved	at	forstå	
breve fra politiet og kommunen og 
ved f.eks. ikke, om de har en ren 
straffeattest. Forældrene forstår 
ikke altid mere. En serviceminded 
betjent kan hjælpe dem på talefod 
med samfundet.  

•	 	De	unge	mangler	tit	viden	om	ver-
den uden for boligområdet, bl.a. om 
hvordan man får job eller praktik-
plads. Viden fra en voksen, de har 
tillid til, kan give dem et puf i den 
rigtige retning.   

•	 	Politifolks	viden	fra	Polmap	lite	og	
døgnrapporten hjælper andre lokale 
aktører med at udfylde deres roller 
bedre.

•	 	Forældre	vil	ofte	gerne	vide,	hvis	
deres børn er nævnt i døgnrap-
porten. som regel ved de kun lidt 
om f.eks. bander og rockere mv., 
der fylder i børnenes hverdag. Hvis 
de informeres, kan de bedre sætte 
fornuftige grænser. 

konkrete erFaringer

iNfoRmAtIv

i

En sårbar ung var ble-
vet anholdt. vi besøg-

te ham med det samme på 
stationen og forklarede, 
hvorfor han var tilbage-
holdt, og hvordan proce-
duren i hans sag var.”

„
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   GRÆNSESÆttENDE

•  DE UnGE FOrVEnTEr OG rEsPEKTErEr, AT POLITIET 
TræKKEr GrænsEn

•  GrænsEDrAGnInG I FOrEByGGEnDE ArBEjDE Bør I 
MInDrE GrAD VærE AUTOMATrEAKTIOn EnD I AnDET 
POLITIArBEjDE

grænsesætt ende
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konkrete erFaringer

•	 	Kører	der	f.eks.	to	forbi	på	en	knal-
lert, så markerer man, at det vil man 
ikke se på som politi. De må hoppe 
af og trække. næste gang kan der 
falde en bøde.

•	 	Faste	grænser	om	samværet	med	
de unge gør dem mere trygge og 
mindre stressede. Det kan også 
give tryghed for lokale samarbejds-
partnere. 

•	 	Det	tværfaglige	samspil	med	
pædagogerne er nyttigt. Politifolk 
vil ofte trække en streg i sandet. 
Pædagogerne spørger: Hvad vil vi 
opnå med det? 

man kan godt 
give bøder, de 

ved jo godt, at de har 
lavet noget. men man 
skal gøre det på en 
ordentlig måde.”

Jeg troede jo i star-
ten, at politiet kom 

for at slås, ikke? men så 
fandt jeg ud af, at de 
kommer for at gøre deres 
arbejde, for at tjekke at 
det hele fungerer, som 
det skal.”

„

„
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h ensynsfuld

F i G h T

   HENSYNSfULD

•  DE UnGE HAr OFTE BrUG FOr AL DEn KVALIFICErEDE 
VOKsEnInTErEssE OG sTøTTE, DE KAn Få  

•  DET HAr sTOr VærDI FOr UnGE AT BLIVE sET AF 
POLITIFOLKEnE 

•  OFFEnTLIGE yDMyGELsEr KAn GørE OnDT VærrE

•  MAn KAn UDVIsE rEsPEKT FOr DEn UnGE VED AT 
FOrKLArE BAGGrUnDEn FOr En BøDE 
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konkrete erFaringer

•	 	Politifolk	har	et	forhåndskend-
skab til de unge fra arbejdet med 
at indkredse målgruppen og kan 
hurtigt lære ansigter og navne 
at kende. At kalde de unge ved 
navn er en respektfuld indgang til 
kontakt.

•	 	En	håndsrækning	til	at	finde	en	
læreplads eller skrive en ansøg-
ning viser i praksis, at politifolkene 
tænker på de unges fremtid.

•	 	Politifolk	kan	bidrage	til,	at	min-
dre forseelser ikke blæses ud af 
proportion ved at rådgive og evt.   
mægle mellem unge og den lokale 
modpart.  

•	 	Hyppige	og	ubegrundede	visita-
tioner avler vrede mod politiet.  

•	 	Vis	interesse	for	den	unges	hver-
dagsliv, familie og venner.

mange af de ældre 
brødre, som ellers 

er meget kritiske over for 
politiet, har fået blik for, 
at betjentene også hjæl-
per dem.”

Den var 24 sider lang, 
og hun læste det hele. 

24 sider for min skyld! Hvis 
man siger, at man mangler 
hjælp til noget, så får man 
det. De tænker også på 
folks fremtid.”

„

„
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   TÅLmoDIG
•  FOrEByGGEnDE ArBEjDE HAnDLEr OM AT  

ænDrE LIVsBAnEr

•  UnGEs ATTITUDEr OG PErsPEKTIVEr ænDrEs 
sjæLDEnT FrA DEn EnE DAG TIL DEn AnDEn

•  DET KAn VærE KLOGT AT TAGE sKyKLAPPErnE På 
AF OG TIL – MAn BEHøVEr IKKE rEAGErE På ALT

tålmodig
F i G h T
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konkrete erFaringer

•	 	Hvis	potentielle	modborgere	skal	
finde sig til rette i samfundet, skal de 
gode kræfter forenes: Forældre, kom-
munale aktører, lærere, boligforening, 
virksomheder mv. kan understøtte 
politiets arbejde. 

•	 	Man	kan	skabe	positive	modbilleder	til	
fordomme om politiet som magtfuld-
komment og konfrontationssøgende. 
Den positive og neutrale kontakt til de 
unge skaber en tillid, man kan trække 
på, når noget går galt.

Du behøver ikke at markere, at du er den mest 
magtfulde. Selvfølgelig er du det. Du er en bevæb-

net betjent, og han er bare en ung mand, som forsøger at 
provokere dig. tag den med ro og vis din autoritet – det 
virker bedst.”

Du ser udenom det lille problem, den næste pro-
vokation. Billedet er større – og det skal du se som 

præventiv betjent.”

„

„
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Alt politiarbejde kan i udgangspunktet 
dæmme op for kriminalitet, og fIGHt-
modellen kan bruges alle steder. 
Aktiviteter, som ikke har fokus på 
lovhåndhævelse, har stor effekt, fordi 
de unge kan finde på at deltage, netop 
fordi politiet er med. 

Erfaringer fra LfU viser, at det er en 
langvarig proces at etablere et tillids-
fuldt forhold mellem betjentene og de 
unge. Det er en fordel, hvis betjenten 
har en fast tilknytning til området og 
et godt kendskab til de unge, ligesom 

det er vigtigt at indgå i lokale samar-
bejder.

Hverdagspolitiarbejdet giver dog 
sjældent mulighed for at indgå den 
type kontinuerligt arbejde i lokalområ-
derne, som betjentene havde mulig-
hed for i LfU, og det kan være svært 
at opbygge relationer og tillid, når man 
kun mødes på gaden med mellemrum. 
men tålmodigheden åbner alligevel op 
for en bedre relation og skaber rum 
for det hensynsfulde møde. 

VIGTIGE OPMærKsOM-
HEDsPUnKTEr I DET 
FOrEByGGEnDE ArBEjDE 
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I mange udsatte boligområder er 
kriminalitet noget, beboerne ofte må 
forholde sig til. Det er synligt, alle-
stedsnærværende og involverer som 
regel nogen, man kender. Det påvirker 
privatsfæren såvel som det offentlige 
rum. 

Nogle unge vil helst ikke ses sammen 
med politiet. for det nysgerrige na-
boøje hæfter det kriminalitet til deres 

person, og blandt venner ses det som 
et svigt at pleje omgang med betjente 
på venskabelig måde. 

Kriminalitetsforebyggelse kræver der-
for en bred indsats med inddragelse 
af alle aktører, samt at der i lokalsam-
fundet er en fælles opmærksomhed 
på at reducere kriminalitet og højne 
livskvaliteten.

ALLE I OMråDET KAn 
BIDrAGE TIL LøsnInGEr
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I starten handlede det hele om: ”hvor 
mange har du skudt”, ”har du en pistol”, 
”hvor stærkt må du køre”. og nogle gange 

skulle vi stå til ansvar for hele det danske politi. 
men hen ad vejen blev der også plads til andre 
snakke.” (Betjent i LfU)

Pjecen er skabt i et samarbejde mellem 
Københavns vestegns Politi, Center for 
Ungdomsforskning og Dansk Kommunikation
Illustration og layout: Camilla Ludvigsen
Udgivet af Center for Ungdomsforskning 2017
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