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OM PROJEKT 
NY FREMTID 

Siden maj 2013 har Lehmann +Brun 
forestået projekt Ny Fremtid, 
som er målrettet unge kriminelle 
eller kriminalitetstruede borgere i 
aldersgruppen 18-30 år, der har et 
særligt behov for støtte og opbak-
ning til at nærme sig uddannelses- 
og arbejdsmarkedet og på sigt 
blive en integreret del heraf. 

Målgruppen for projektet er end-
videre kendetegnet ved at have 
forskellige grader af tilhørsforhold 
til banderelaterede ungdoms-
grupperinger og ved at udvise 
en utryghedsskabende adfærd i 
nærmiljøet og i relation til myn-
digheder og autoriteter. Målet 
med projektet er derfor ligeledes, 
at borgerne bryder med denne 
destruktive adfærd og forlader det 
kriminelle miljø. 

Projekt Ny Fremtid blev indledt i 
et samarbejde mellem Leh–
mann+Brun og  Fredensborg 
Kommune i maj 2013. Siden blev 
projektet frem til foråret 2017 
udvidet til også at omfatte krimi-
nelle og kiminalitetstruede unge 
borgere fra Hørsholm, Lyngby og 
Helsingør Kommune. 
 

Projektets målgruppe
Konkret har Lehmann+Brun i eva–
lueringsperioden arbejdet med to 
forskellige grupperinger: 

1) En gruppe borgere, som del–
tager i forløbet Særlig indsats, der 
er finansieret af en særbevilling 
fra Arbejds- og Erhvervsudvalget i 
Fredensborg Kommune. Borgerne 
er af Politiets Nationale Efterforsk-
ningscenter (NEC) kategoriseret 
som aktive medlemmer af ban-
degrupperingen Loyal to Familia 
(LTF). 

2) En gruppe borgere som hhv. 
Fredensborg, Hørsholm, Lyngby 
og Helsingør Kommune har kate-
goriseret som utryghedsskabende. 
Denne gruppe er sammensat, da 
nogle primært indgår i projektet, 
fordi de har skabt problemer på 
jobcentre i form af trusler mod 
kommunale medarbejdere eller 
lign., mens andre fungerer som 
fidibusser (stik-i-renddrenge) for 
LTF-gruppen, uden dog at være 
blevet kategoriseret som bande-
medlemmer af NEC.

Samlet set kendetegnes 
borgerne ved:

* en utryghedsskabende adfærd i 
nærmiljøet.

* som oftest at være vokset op i 
de samme udsatte miljøer.

* som oftest at have en eller flere 
domme bag sig, herunder primært 
domme relateret til våbenbesid-
delse, trusler, vold og afpresning.

* hovedsageligt at komme fra 
udsatte familier med etnisk mi-
noritetsbaggrund, der har en ringe 
eller manglende tilknytning til det 
danske arbejdsmarked.

LEHMANN+BRUN 
er en konsulentvirksomhed, som er stiftet 
af Peter Lehmann Lyder Brun i 2004. 
Virksomheden har gennem en årrække 
stået for at gennemføre projekter målrettet 
udsatte og/eller utryghedsskabende grup-
per for en række forskellige kommuner i 
Nordsjælland. Firmaet beskæftiger pt. 4 
medarbejdere.
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Projektets metoder og 
nøgleprincipper
Projekt Ny Fremtid er baseret på 
en individuel og helhedsorienteret 
tilgang, som tager udgangspunkt 
i den enkelte borgers udfor-
dringer og behov med henblik 
på: At få borgeren i uddannelse 
eller beskæftigelse og medvirke 
til at borgeren ophører med 
utryghedsskabende adfærd og 
forlader det kriminelle miljø.
Konkret arbejder Lehmann+Brun 
i projekt Ny Fremtid med en so-
cialfaglig metodisk tilgang, som er 
baseret på 7 nøgleprincipper:

Den nære relation 
Der opbygges en nær, tillids–
baseret og individuel relation til 
borgeren.

Vedholdenhed
Borgeren støttes kontinuerligt og 
tæt – også ved tilbageskridt.

Tæt opfølgning/positiv stress
Borgerens udvikling monitoreres 
konstant og tæt.

Konsekvens
Der er konsekvenser og sanktioner, 
såfremt borgeren ikke overholder 
aftaler.

Medejerskab / indflydelse
Borgerens får selvstændig ind-
flydelse og medansvar i forhold til 
egne valg. 

Struktureret hverdag
Der etableres faste rammer og 
krav, som skaber struktur i borger-
ens hverdag.

Tilgængelighed
Ny Fremtid kan kontaktes døgnet 
rundt og står til rådighed, når der 
er behov.

Endelig er projektet kendetegnet 
ved et tæt og løbende samarbej-
de mellem politiet, de deltagende 
kommuner og Ny Fremtid. Der 
afholdes ugentlige koordinerings–
møder og parterne har igennem 
mere end 3 år samarbejdet 
omkring den intensive og fælles 
koordinerede indsats over for 
målgruppen.

OM PROJEKT NY FREMTID 
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Als Research har i perioden januar 
– august 2017 gennemført en 
ekstern evaluering af Ny Fremtid 
på opdrag fra Lehmann+Brun.

Evalueringens datagrund-
lag er baseret på

Desk research af relevante doku-
mentationsmaterialer, som belyser 
projektets overordnede effekter 
og performance i relation til de 
overordnede måltal.

32 kvalitative dybdeinterview med 
relevante informanter, herunder 
projektdeltagere (borgere), 
projektholdere og forældre til 
projektdeltagere, samt relevante 
repræsentanter og samarbejds–
partnere fra kommuner og politi, 
samt arbejdsgivere og advokater.

Evalueringen af projekt Ny Fremtid 
belyser dels projektets perfor-
mance og effekter i relation til 
målsætningerne omkring beskæf-
tigelse og bandeexit, og dels den 
oplevede betydning af projektets 
metoder og praksis.

Når det gælder evaluerin-
gen af projektets effekter, 
fokuserer evalueringen 
særligt på

Projektets performance ift. de 
overordnede kvantitative måltal

De oplevede effekter i forhold til 
de kvalitative målsætninger for 
projektindsatsen.

I relation til projektets 
metode og praksis fokuser-
er evalueringen særligt på 
betydningen af

De forskellige nøglekoncepter, der 
indgår i projektets metode 

Samarbejdsrelationen mellem de 
deltagende kommuner, politiet og 
Lehmann+Brun.

EVALUERINGENS 
DATAGRUNDLAG
Desk research af relevante dokumenta-
tionsmaterialer, som belyser projektets 
effekter og performance i relation til de 
overordnede måltal

32 indviduelle kvalitative dybdeinter-
view fordelt på: 

12 interview med borgere i nuværende 
eller tidligere projektforløb.

2 interview med informanter fra politiet, 
som har været nært involveret i projektet.

7 interview med relevante repræsentanter 
fra de deltagende kommuner.

3 interview med forældre til borgere i 
nuværende eller tidligere projektforløb.

2 interview med advokater, som har 
repræsenteret flere forskellige projektdelt-
agere.

2 interview med arbejdsgivere, som har 
ansat projektdeltagere.

4 interview med medarbejdere og direktør 
i Lehmann+Brun.

OM DEN EKSTERNE 
EVALUERING
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”Udfordringerne ligger meget i det sociale, og at de her 
borgere skal lære at begå sig på en arbejdsplads. Der er 
de gode i Ny Fremtid til at gå ind og forberede arbejds–
giverne på, hvem det er, de modtager, og jeg synes 
også, at de formår at finde de rigtige match i forhold til 
hvilke typer af arbejdspladser og arbejds–
givere, de finder”

 – informant fra kommune
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OVERBLIK – PROJEKTETS 
MÅLOPFYLDELSE

71 pct. af projektets borg-
ere er kommet i uddan-
nelse eller beskæftigelse 
inden for 6 måneders pro-
jektdeltagelse  

Målsætning / 
mindst 50 pct.

Samtidig dokumenterer evalu-
eringen, at der for de resterende 
borgeres vedkommende i de fleste 
tilfælde er anført gode grunde 
til, at det ikke har været muligt 
at sikre tilknytning til uddannelse 
eller beskæftigelse (fx på grund af 
igangværende psykologbehand–
ling, misbrugsbehandling, 
varetægtsfængsling eller afson-
ing af dom). Samlet set er det 
på denne baggrund evalua-
tors vurdering, at Ny Fremtid 
må betegnes som en vellykket 
beskæftigelsesindsats, da projek-
tet har formået at få størstedelen 
af en særdeles udsat gruppe unge 
kriminelle og kriminalitetstruede 
borgere i enten uddannelse eller 
beskæftigelse. 

Mere end halvdelen af 
projektets borgere har i 
væsentlig grad rykket sig 
væk fra inderkernen af den 
uroskabende gruppering 
eller har helt forladt grup-
peringen 

Målsætning / 
mindst 50 pct.

I relation kriminalitetsforebyggelse 
og bande-exit viser evalueringen, 
at det er lykkedes at leve op til 
målsætningen om, at 50% af 
målgruppen ”skal have fjernet 
sig væsentligt fra inderkernen af 
den radikaliserede gruppering”. 
Projektet har ifølge flere informan-
ter også bidraget markant til, at 
ledelsen af Loyal to Familias lokale 
afdeling i Kokkedal i maj 2017 
valgte at forlade grupperingen 
sammen med et betydeligt antal 
medlemmer. Ifølge disse infor-
manter har projektet dermed også 
været med til at sikre, at en lokal 
”inderkerne” af grupperingen er 
blevet opløst”. 

Ifølge informanterne sky-
ldes den positive målop-
fyldelse blandt andet: 

- at der er etableret et tæt, vel–
organiseret og tillidsfuldt samar-
bejde mellem de deltagende 
kommuner, politiet og projekthol-
derne i Ny Fremtid. Projektets 
performance skal således ikke 
mindst ses som et resultat af dette 
velfungerende og kontinuerlige 
samarbejde.

- at projektets metode er baseret 
på en individuel og helhedsori-
enteret tilgang til hver enkelt 
borger.

- at der i projekt Ny Fremtid arbej–
des efter en række nøgleprincip-
per, som har vist sig at bidrage ef-
fektivt til at opnå de ovenstående 
målsætninger på både beskæfti-
gelses- og bandeexit-området.

1 2
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FIGUR 1

ANDEL AF PROJEKT-
DELTAGERNE, SOM ER 
I UDDANNELSE ELLER 
BESKÆFTIGELSE INDEN 
FOR 6 MÅNEDER

 
FIGUR 2

FORDELING PÅ TYPE AF 
BESKÆFTIGELSE / 
UDDANNELSE

VIRKSOMHEDSPRAKTIK 27% 

ORDINÆRT JOB 20% 

PRIVAT JOB MED 
LØNTILSKUD 20% 

I BESKÆFTIGELSE ELLER 
UDDANNELSE 71% 

IKKE I BESKÆFTIGELSE 
ELLER UDDANNELSE 29% 

UDDANNELSE 33% 

OVERBLIK - PROJEKTETS MÅLOPFYLDELSE 
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OVERBLIK – 
OPLEVEDE EFFEKTER 

De interviewede informanter 
oplever samstemmende, at projekt 
Ny Fremtid overordnet set har 
medført positive forandringer i 
relation til projektdeltagernes:

- uddannelse og beskæftigelse
- holdninger til kriminalitet
- adfærd og holdninger i relation       
  til det omgivende samfund
- sociale netværk
- (eventuelle) misbrugs–
  problemer
- familierelationer 
- fritidsaktiviteter 

Denne opfattelse deles på tværs af 
de forskellige informantgrupper - 
det vil sige både blandt informan-
ter fra politi og kommuner, samt 
blandt de interviewede forældre 
og advokater, foruden blandt pro-
jektholderne og en stor del af de 
interviewede projektdeltagere. 

På denne baggrund vurderer eva–
luator, at projekt Ny Fremtid har 
bidraget til at påvirke de 7 vigtig-
ste kriminogene faktorer i positiv 
retning. Hermed har projektet 
nedbragt risikoen for ny krimi-
nalitet blandt en betydelig del af 
de deltagende borgere. 

DE 7 VIGTIGSTE 
KRIMINOGENE 
FAKTORER
Den internationale kriminologiske forsk-
ning har på baggrund af store meta-studier 
identificeret de 7 faktorer, som har størst 
betydning i forhold til en tidligere dømt 
borgers risiko for at begå ny kriminalitet. 
Påvirkes disse faktorer i positiv retning vil 
det således medføre en nedsat risiko for ny 
kriminalitet. De 7 faktorer er:

1 uddannelse/beskæftigelse

2 holdninger til kriminalitet

3 social adfærd/personlighedsmønster

4 socialt netværk 

5 misbrugsproblemer

6 familierelationer

7 fritidsaktiviteter

Læs mere om de dynamiske kriminogene 
faktorer i den samlede evalueringsrapport, 
som kan downloades fra www.alsresearch.dk

 

Nedbragt risiko for ny kriminalitet gennem positive 
påvirkninger af de 7 vigtigste kriminogene faktorer

”Jeg kan sige dig, at 
nedgangen i krimi-
naliteten [i det særligt 
udsatte boligområde], 
som vi har set efter de 
3 års indsats, den hold-
er sig faktisk nede på et 
rekordlavt niveau, som 
faktisk er lavere end det 
omkringliggende sam-
fundsniveau” 
– informant fra
 politiet
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EVALUATORS 
ANBEFALINGER

På baggrund af evalueringen 
har Als Research identificeret en 
række muligheder for at forbedre 
projektets fremadrettede effekter, 
metoder og dokumentationsprak-
sis. Nedenfor gengives de vigtig-
ste anbefalinger:

Projekt Ny Fremtid indeholder 
elementer, som med fordel kan 
afprøves i bredere skala
Projektet indeholder lovende 
elementer, som med fordel kan 
afprøves og inspirere indsatser i 
andre kommuner og politikredse. 
Det gælder fx karakteren af 
samarbejdsrelationen mellem 
projektholder, kommuner og politi, 
projektholders profil som ekstern 
aktør, samt den praktiske anven-
delse af de forskellige tilgange 
og principper, der kendetegner 
indsatsen.

Ny Fremtids dokumentations–
praksis bør styrkes markant
Takket være evaluators mulighed 
for at gennemføre dybdegående 
interview med relevante informan-
ter, har det været muligt at tegne 
et samlet billede af de oplevede 
effekter af projektet. Ligeledes 
har de eksisterende skriftlige data 
akkurat gjort det muligt at vurdere 

projektets målopnåelse i forhold 
til de overordnede målsætninger. 
Imidlertid savnes der mere veldo-
kumenteret og systematisk data 
omkring deltagernes progression 
i relation til kriminalitetsrisiko, 
ligesom projektets egen historik 
er sparsomt dokumenteret. Frem–
adrettet bør projektets dokumen-
tations- og selvevalueringspraksis 
derfor styrkes.

Projekt- og metodebeskrivelsen 
bør opdateres og revideres 
Det anbefales, at Ny Fremtid udar-
bejder en opdateret og revideret 
projekt- og metodebeskrivelse. 
Evalueringsrapportens beskrivelse 
af indsatsens tilgange og nøgle-
principper kan eventuelt benyttes 
som udgangspunkt i relation til at 
udvikle metodebeskrivelsen.

Projektets målsætninger bør 
opdateres i samarbejde med 
deltagende kommuner og politi
Da projektet har opfyldt de hidtil 
opstillede målsætninger, anbefales 
det, at Lehmann+Brun i samarbej-
de med de deltagende kommuner 
og politiet udarbejder en række 
opdaterede og fremadrettede 
målsætninger for projektet.

Det kan overvejes at implemen-
tere risikovurderingsredskabet 
LS/RNR
LS/RNR er et evidensbaseret 
redskab til struktureret risiko-
vurdering, som har vist sig at være 
pålideligt og validt på tværs af 
landegrænser. Redskabet gør det 
muligt at foretage en kvalificeret 
vurdering af borgeres risiko for at 
begå ny kriminalitet (recidiv) og 
at måle borgernes progression i 
relation hertil over tid. Kriminalfor-
sorgen i Danmark har siden 2013 
været i gang med at implemen-
tere redskabet, og Als Research 
anbefaler, at Lehmann+Brun og de 
deltagende kommuner i projekt 
Ny Fremtid ligeledes implemen-
terer LS/RNR eller et lignende 
redskab med henblik på en mere 
systematisk og struktureret fre-
madrettet dokumentation af Ny 
Fremtids effekter på kriminalitet-
sområdet.

Det kan overvejes at gennem-
føre en cost-benefit analyse
De positive resultater af projekt 
Ny Fremtid må naturligvis an-
skues i relation til de økonomiske 
omkostninger, der er forbundet 
med kommunernes finansiering af 
indsatsen. Den herværende evalu-
ering har alene haft datagrundlag 
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og budget til at kunne fokusere på 
projektets overordnede målop–
nåelse og de oplevede effekter. 
Da projektet ifølge informanterne 
har opnået bemærkelsesværdigt 
positive resultater, vil det være 
interessant at få gennemført en 
cost-benefit analyse af projektets 
effekter. Her kunne udgifterne til 
projektet fx holdes op imod de 
besparelser, der finder sted når 
borgere i denne målgruppe flyttes 
fra passiv forsørgelse til beskæf-
tigelse og gennem exit fra det 
kriminelle miljø sikrer besparelser 
i relation til politi, retsvæsen og 
kriminalforsorg mv.

Vær opmærksom på forudsæt-
ningerne for at opretholde 
projektets performance
I løbet af foråret 2017 er inter-
essen for Lehmann+Bruns ydelser 
på beskæftigelses- og exitområ-
det vokset markant, og der er nu 
væsentligt flere borgere og flere 
deltagende kommuner med i pro-
jektet. Det er derfor vigtigt, at Leh-
mann+Brun er opmærksomme på 
at sikre den nødvendige kapacitet 
til også fremover at kunne tilbyde 
alle henviste borgere den samme 
intensive, individuelle og helhed-
sorienterede indsats.

“Jeg vil give Ny Fremtid 10 ud af 10 i 
forhold til håndtering af samarbejdet 
med borgerne. Men i forhold til de 
større skriftlige afrapporteringer, så er 
det nok ikke der, deres styrke ligger. 
Det er mere arbejdet ude i marken. 
Hvis jeg skal slutte af med en enkelt 
anbefaling, så er det, at de bliver lidt 
bedre til den skriftlige dokumentation. 
Jeg bliver løbende orienteret over tele-
fon og får mine skriftlige orienteringer 
til tiden, men der kunne godt være lidt 
mere fyld på” 

– informant fra kommune

EVALUATORS ANBEFALINGER
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UDVALGTE CITATER 
FRA EVALUERINGEN

Download den samlede evaluerings–
rapport fra www.alsresearch.dk 

”Jeg har altid set folket, sam-
fundet og systemet – alt mod 
mig. Og sådan har det været i 
mange år... Men faktisk er jeg 
begyndt at se det fuldstæn-
dig anderledes. Det er selve 
personerne, der selv er ude 
om det, når de gør noget og 
ikke bliver behandlet pænt. 
Alle de der forskellige ting er 
jeg også begyndt at respek-
tere rigtig meget” 

– projektdeltager

”Der sker helt sikkert et hold-
ningsskifte, når de har været 
en del af Ny Fremtid. De ser 
mere realistisk på det, og de 
ser konsekvenserne af det. 
Kriminalitet er lige pludselig 
blevet en negativ faktor” 

– informant fra politiet

”At være i projektet har 
hjulpet mig til at få en bedre 
forståelse af tingene i livet, 
som har gjort, at jeg har fået 
andre venner” 

– projektdeltager

”Jeg har det jo sådan, at når 
vi kan henvise til Ny Fremtid, 
så løfter vi borgerne, fordi 
det er bare et bedre tilbud. 
Kommunens tilbud kan ikke 
følge med der. Vi har ikke en 
virksomhedskonsulent, der 
kan få dem i job i morgen. De 
er hurtige. De kan hente dem 
i fængsel, og de starter i job 
eller praktik eller et eller an-
det næste gang… Derudover 
har de områdekendskab og 
grundigt kendskab til grup-
peringens gøren og laden og 
til medlemmerne – også dem 
der ikke nødvendigvis bor i 
kommunen” 

- informant fra kommune

”Samarbejdet med Ny Frem-
tid fungerer sindssygt godt... 
Det er meget nemt for os at 
engagere hinanden og mobi–
lisere, hvis der er noget, der 
sker her og nu. Ledelsen er 
ekstremt støttende”

 – informant fra kommune

”Kriminaliteten er faldet mar-
kant [i det udsatte bolig–
område]. Det er rigtig utroli-
gt, og det tilskriver jeg igen 
den fælleskoordinerede 
indsats mellem politiet, kom-
munen og Ny Fremtid, hvor 
den fælles social kapital er 
blevet opbygget og sammen-
hængskraften er styrket… 
Problemet normalt er, at man 
både kommunalt og i politiet 
typisk arbejder med indsatser 
på ét år. Men den her type 
indsatser tager mindst 3 år, 
før der virkelig sker noget, og 
man er nødt til at lave fælles 
strategier samt nogle mere 
langsigtede strategier”

 – informant fra politiet
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UDVALGTE CITATER 
FRA EVALUERINGEN


