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Komplekse
årsager til 
hadforbrydelser
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Forebyggelse kræver systematik 
og analyse:

 Hvad er det præcise 
problem?

 Hvad er de væsentligste 
dynamikker?

 Hvilke elementer kan 
forebygges?



Forebyggelse 
skal målrettes 
specifikke 
behov
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Problemets karakter bestemmer 
om vi skal:

 Sætte ind tidligt, sekundært 
eller tertiært.

 Om vi skal arbejde med 
kontekstuelle eller sociale 
indsatser.

 Hvad formålet er: vil vi 
forebygge utryghed, 
kriminalitet eller recidiv?



Vi har brug for 
mere viden
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 Hvem er 
gerningsmanden?

 Hvad karakteriserer de 
fysiske omgivelser og den 
konkrete situation?

 Udbredelse og omfang.

 Metodeudvikling og 
evaluering.



Forskellige 
aspekter af
hadforbrydelser
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1. Motivet bag 
forbrydelsen?

2. Hadforbrydelser online?

3. Voldsparathed?

4. Steder og situationer?

5. Når skaden er sket: 
Genoprejsning og 
tilbagefald.



1. Motivet bag 
hadforbrydelser
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Genstandsfelt:

 Sammenhængskraft 

 Oplysning og demokratisk 
dannelse

 Forebygge mobning og 
eksklusion

Metoder:

 Undervisning og indsats i 
normalsystemet

 Kampagner

 Den offentlige diskurs



2. Online
hadforbrydelser
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Genstandsfelt:

 Hadfulde ytringer

 Påvirkelighed ved 
eksponering

 "online disinhibition"

Metoder:

 Digital dannelse via 
normalsystemet

 Empati og gensidig respekt

 Samarbejde med sociale 
platforme



3. Voldsparathed
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Genstandsfelt:

 Opvækst i et udsat miljø

 Manglende moral, 
selvkontrol og empati

 Gruppedynamikker

Metoder:

 Målrettede indsatser over 
for udsathed og eksklusion

 Vredeshåndtering, 
mediering, job og 
uddannelse



4. Det 
situationelle 
aspekt
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Genstandsfelt:

 Konkrete situationer

 Konkrete steder

 Konkrete anledninger

Metoder:

 " Bystanders" og "vogtere”.
 Byrummet: 

Alkoholudskænkning, belysning, 
befolkningstæthed, m.v.

 Særlige indsatser ved og 
omkring mærkedage, 
helligdomme, politiske 
begivenheder m.v.



5. Politi og 
retssystem
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Genstandsfelt:

 Anmeldelse og opklaring

 Offerets oplevelse af opbakning 
fra samfundet (genoprejsning 
og integration)

 Gensidig heling og forhindring 
af recidiv

Metoder:

 Oplysning og undervisning

 Procedurer for anmeldelse, 
efterforskning og 
dataindsamling.

 Procedural Justice og 
Genoprettende Ret



Samfund

Gruppe

Individ
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Viden på området bør styrkes, og der bør sættes holistisk 
og målrettet ind fra flere sider.

1. Medier og diskurs

2. Demokrati, dannelse

2. Politi og retssystem

3. Data og viden

4. Socioøkonomi

5. Antisociale grupper

6. Individuel udsathed


