
Vold blant barn og unge i 
Trondheim

Erfaringer sett fra ståstedet til unge 
voldsutøvere, foreldre til voldsutøvere 

og fagansatte i hjelpeapparatet



Økende voldsbruk blant unge i Trondheim

● Sterk økning i antall 
voldssaker

● Flere unike 
ungdommer anmeldt 
for voldsbruk

● Flere ungdommer 
involvert i samme 
hendelse

● Mørketall?



Mandat og arbeidsgruppe
Bestilling fra Politirådet i Trondheim om å se nærmere på hva den negative 
utviklingen i ungdomsvold skyldes, og hvor det glipper i forebyggingsarbeidet.

En tverrfaglig arbeidsgruppe:



Metode
Tallmateriale og statistikk

Intervjuer

● Intervju med 10 ungdommer med voldsadferd
● Gruppeintervju med 4 foreldre til ungdom med voldsadferd
● Fokusgruppeintervju med 10 fagansatte i hjelpeapparatet og skole



Ungdommenes 
perspektiv

Oppvekstvilkår

Skole

Ungdomsmiljø

Venner

Vold og rusmidler

Framtidsutsikter

Hjelpeapparatet



Ungdommene forteller...
❖ Veien inn i belastede ungdomsmiljø og voldsadferd handler ofte om 

utenforskap i skole og fritidsaktiviteter.

❖ Ungdommene opplever tilhørighet, respekt, tillit, fellesskap og vennskap til 
andre likesinnede i de belastede ungdomsmiljøene.

❖ Vold, rus og kriminalitet er del av ungdomskulturen i disse miljøene.

❖ Voldsforståelsen bland de unge avviker fra gjengs oppfatning, vold er når 
det brukes våpen eller konsekvensene for offeret er alvorlige.

❖ Voldsbruken kan forstås som instrumentell og som en 
kommunikasjonsform eller måte å uttrykke seg på.



Ungdommene forteller...
❖ De viser lite empati for offeret, og har ikke dårlig samvittighet eller anger 

for de voldshandlingene de har utført.

❖ De er lite motivert for å bryte ut av ungdomsmiljøene, selv om de selv 
mener de kan gjøre det uten represalier fra de andre.

❖ De ser på voldsadferden som noe som hører ungdomstiden til.

❖ De ser i liten grad hvilke negative konsekvenser egen voldsadferd kan ha 
for fremtidige muligheter.

❖ De har lite innsikt i hjelpeapparatet og hvem de får hjelp av der.



Foreldrenes 
perspektiv Barnas skolegang

Relasjonen til ungdommene

Hjelpeapparatet



Foreldrene forteller...
❖ Det er vanskelig å komme i posisjon overfor ungdommene, og gi de den 

hjelp og støtte de trenger.

❖ Ungdommene møter problemer og vanskeligheter i skolen.

❖ Hjelpeapparatet oppleves som vanskelig, både som system og hvor man 
kan få ulik hjelp og bistand.

❖ Opplever at ungdommene får hjelp, men stiller spørsmål om innsatsen er 
virkningsfull nok.



Fagansattes 
perspektiv

Tjenesteutøvelse

Ulike tilnærmingsmåter

Forebyggende innsats

God praksis

Informasjonsflyt

Samarbeid på tvers



Fagansatte forteller...
❖ Så tidlig innsats som mulig er viktig om det skal være forebyggende 

arbeid, og helst i forkant for å bremse uønsket adferdsutvikling. 
Hjelpeapparatet kommer ofte for sent inn, og blir løpende etter.

❖ Relasjons- og tillitsarbeid over tid gir ungdom endringsmotivasjon.

❖ Godt foreldresamarbeid er viktig, men kan by på utfordringer.

❖ Krevende å koordinere et tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, finne gode 
samarbeidsformer, god informasjonsflyt og samhandling mellom mange 
hjelpere.



SaLTo rapporten 2021
Risikofaktorer ved barn med gjentatt kriminalitet

- oppløste familier
- gjentatte flyttinger
- har vært under barnevernets omsorg
- lav grad av mestring på skole
- mye tid ute i det offentlige rom
- lav deltakelse i organiserte fritidsaktiviteter



SaLTo rapporten 2021
Manglende beskyttelsesfaktorer

- Foreldrene har egne utfordringer
- Trangboddhet og fattigdom
- Familier med mange barn
- Sosioøkonomiske forskjeller
- Kommunikasjonsutfordringer
- Manglende mestring



Hva betyr disse resultatene for videreutviklingen av 
arbeidet med å forebygge ungdomsvold?



Rapporten er tilgjengelig på 
Uteseksjonens hjemmeside:
https://www.trondheim.kommune.no/contentassets/c2b43eba1e434e1796653b
9f4ac5c9ef/157793_trheim_komm_rapport_vold-og-rus_mars21_enkel.pdf

https://www.trondheim.kommune.no/contentassets/c2b43eba1e434e1796653b9f4ac5c9ef/157793_trheim_komm_rapport_vold-og-rus_mars21_enkel.pdf
https://www.trondheim.kommune.no/contentassets/c2b43eba1e434e1796653b9f4ac5c9ef/157793_trheim_komm_rapport_vold-og-rus_mars21_enkel.pdf

