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Den artikelbaserede ph.d.-afhandling ”Preventing Crime Together” undersøger, hvordan offentlige 

aktører på forskellige niveauer kan styrke det kriminalpræventive samarbejde mellem myndigheder, 

private virksomheder, civilsamfundsorganisationer, frivillige foreninger og beboernetværk i 

Danmark.

Langt hovedparten af den forskningsbaseret viden om styring og ledelse af offentligt-privat 

samarbejde på det kriminalpræventive område er udviklet uden for Danmark og de øvrige 

skandinaviske lande. De særlige vilkår for tværsektorielt samarbejde, som findes i en dansk kontekst, 

og de offentlige myndigheders evne til at udnytte potentialerne i et bredere og dybere samarbejde på 

området, er derfor underbelyst. Afhandlingen søger at råde bod på dette ved at besvare 

forskningsspørgsmålet: ”Hvordan håndterer offentlige aktører udviklingen, implementeringen og 

konsolideringen af nye, samarbejdsdrevne initiativer i den kriminalpræventive indsats i Danmark; 

og med hvilke konsekvenser for de tværorganisatoriske relationer på feltet?”

Formålet med afhandlingen er ikke blot at bidrage med nye empiriske indsigter til 

forskningslitteraturen, men også at skabe praktisk anvendelig viden, som offentlige aktører i Danmark 

kan omsætte i den videre udvikling af det kriminalpræventive arbejde i Danmark. 

Afhandlingen besvarer det overordnede forskningsspørgsmål igennem fem artikler, som præsenterer 

resultaterne af hver deres casestudie. De første tre artikler vedrører lokalrådene, som blev etableret 

med den seneste politireform i 2007 med henblik på at styrke samarbejdet mellem politi, kommune 

og lokalsamfund; fjerde artikel omhandler SSP+ samarbejdet i Københavns Kommune; og femte 

artikel ser nærmere på 14 samarbejdsdrevne innovationsinitiativer, som sigter mod at forebygge 

banderelateret vold og kriminalitet i og omkring Mjølnerparken i København. Teoretisk trækker 

afhandlingen på indsigter fra teorier om offentlig styring og ledelse, implementeringsteori, 

metastyrings- og netværksledelsesteori, samarbejdsledelsesteori og samarbejdsdrevet 

innovationsteori. Metodisk bygger afhandlingen på en kombination af kvalitative data i form af 

policy-dokumenter, interviews og observationer, og i en enkelt artikel inddrages også kvantitativ 

deltagerdata.

På baggrund af artiklernes analyser konkluderes det, at potentialerne i det kriminalpræventive 

samarbejde mellem myndigheder, virksomheder og foreninger er store, og at potentialerne især bliver 

indfriet i lokale, områdebaserede indsatser i Danmark. Lokalrådene bidrager med en vigtig strukturel 



rygrad, som kan være med til at løfte lokale indsatser op på et højere niveau og give dem luft under 

vingerne. Som det ser ud i dag, er lokalrådenes evne til at understøtte det tværgående samarbejde og 

indfri dets potentialer imidlertid udfordret på tre punkter. For det første er aktørkredsen i cirka 

halvdelen af rådene en reproduktion af kerneaktørerne i SSP-samarbejdet, en yderligere fjerdedel 

består kun af offentlige aktører, mens den sidste fjerdedel også involverer boligforeninger, 

handelstandsforeninger og andre civilsamfundsaktører. For det andet giver de eksisterende rammer 

ringe vilkår for, at bredt sammensatte lokalråd skal operationalisere politikredsens overordnede 

strategier i kommunale handleplaner, som skal guide det lokale kriminalpræventive arbejde. For det 

tredje bliver en del lokalråd ledt med en orienterende dagsorden, som kun i begrænset omfang får 

engageret og skabt produktive koblinger mellem aktørerne omkring bordet. 

I forlængelse heraf anbefaler afhandlingen, at offentlige aktører, der vil styrke det kriminalpræventive 

samarbejde i Danmark, involverer en bredere skare af aktører i lokalrådene; at de i tillæg til de 

formelle styringsarenaer opretter lokale, problemorienterede samarbejdsfora; og at de gør brug af 

faciliterende ledelsesstrategier, som anerkender forskellige aktørers perspektiver, ressourcer og 

kompetencer og får dem omsat i fælles løsninger på fælles problemer. I afhandlingen giver en række 

mere konkrete bud på, hvordan dette kan gøres i praksis.

Afhandlingen er offentlig tilgængelig via følgende link: 

https://forskning.ruc.dk/site/files/60881381/Preventing_Crime_Together_final_tryk.pdf

https://forskning.ruc.dk/site/files/60881381/Preventing_Crime_Together_final_tryk.pdf
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