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Spørreundersøkelse juni-september 2021

• 190 respondenter fra hele landet
• Flest fra større kommuner 
• Hvor jobber de?
• SLT (45)
• Utekontakter (33)
• Politiet (25) 
• Konfliktråd (23), 
• Barnevernet (18) 
• NAV (15)
• Kriminalomsorgen (9)



Kjenner du til tilfeller der ungdom har blitt utnyttet til f.eks. 
narkotika- eller vinningskriminalitet?

Ja
76 %

Nei
14 %

Usikker
10 %



Ca. hvor mange ungdommer du har vært i kontakt med, tror 
du kan ha vært utnyttet til kriminalitet?
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Ikke aktuelt

Frakte narkotika eller penger

Selge illegale rusmidler

Oppbevare narkotika, penger eller …

Personran

Butikktyverier

Lommetyverier

True/utøve vold mot andre

Seksuelle tjenester

Annet

På hvilke måter har ungdommen blitt utnyttet? (flere svar mulig)



Ungdom har fått betalt for å gi beskjed om hvor politiet befinner seg via apper og informere 
om ungdommer som oppfattes ensomme, lavt selvbilde, strever psykisk (disse har blitt mål for 
rekruttering). Betaling har skjedd via narkotika, penger, tyvgods og seksuelle tjenester.

Eksempler er salg av illegale rusmidler, frakting av rusmidler, vold og trusler. Det er også vært 
eksempler der de organiserer ungdommer til tyveri og innbrudd.

Ungdom fikk tilbud om å banke opp bekjent (med gjeld) mot betaling på vegne av gjengleder.

Det vi ser er at både organiserte kriminelle miljø og mindre miljø som er mer uorganisert 
benytter ungdom som løpegutter, innkrevere og salgsledd.



Hvilke rekrutterings- og kontrollmetoder blir brukt når ungdom blir 
utnyttet til kriminelle handlinger? (flere valg mulig)
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Ikke aktuelt

Bygge tillit, relasjon og lojalitet

Tilby penger, rusmidler, materielle …

Manipulering, forledelse

Trusler og tvang

Vold

Gjeld

Vet ikke

Annet



Ungdommene rekrutteres til småjobber, som vakt ved overlevering av stoff, snart får de økt 
tillit og blir løpegutter/jenter. Da får de innsikt i et miljø og i relasjoner som er en trussel for 
deres egen frihet. Hvis de ønsker å bryte med gjengen utøves det vold eller de utsettes for 
andre måter for sosial kontroll. Ungdom får gaver som f.eks belter, bukser, capser eller luer for 
utførte tjenester.

Ungdom ble utsatt for overgrep av litt eldre bekjente han hadde blitt kjent med gjennom 
kriminelle miljø. Overgrepet ble filmet, og deretter brukt som pressmiddel for å få ungdom til å 
oppbevare illegale rusmidler, sende trusler om vold til ukjente personer gjennom hans SOME-
kontoer og utføre andre kriminelle handlinger.

Trusler forekommer hvis de unge ønsker seg ut av disse miljø, krav om kompensasjon 
forekommer ved oppdiktede krav ved hjelp av trusler. Det har vært snakk om fra 30 tusen til 
flere hundre tusen i fiktive krav hvis de ønsker å slutte. Svært belastende for familien til den 
dette gjelder.



Hvem har stått bak utnyttelsen? (flere svar mulig)
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27Ikke aktuelt

Organiserte gjenger

Mindre organiserte grupper i …

Voksne enkeltpersoner

Jevnaldrende eller eldre …

Familiemedlemmer

Vet ikke

Annet



Hvordan beskriver ungdommen selv sin situasjon? (flere svar mulig)

29

84

86

94

29

67

17

4

Ikke aktuelt

Frivillig, rusmidler eller materielle …

Frivillig, lojalitet til gruppa

Først frivillig, så vanskelig å trekke …

Ikke frivillig, lurt/truet

Utsatt for vold og/eller trusler

Vet ikke

Annet



Ut fra din erfaring med ungdom involvert i kriminalitet, hvor 
utbredt tror du det er at ungdommen er i en 
utnyttelsessituasjon?

Svært sjeldent
4 %

Sjeldent
12 %

Litt utbredt
40 %

Svært utbredt
31 %

Vet ikke
13 %



Har du noen gang tenkt at utnyttelsen ungdommen(e) har blitt 
utsatt for kan omfattes av menneskehandelsbegrepet?

Ikke aktuelt
13 %

Ja
31 %

Nei
29 %

Vet ikke
27 %



Hva skal til for å forebygge at ungdom blir 
utnyttet?
• Trygge voksenpersoner som bryr seg, tid, tålmodighet og tette 

relasjoner – «tettere på, tidligere inn»
• Oppsøkende sosialt arbeid, lavterskeltjenester
• Mestringsopplevelser på skole/dagtilbud, fritid (gratis) og 

vennenettverk, skape tilhørighet
• Bekjempe utenforskap og fattigdom, tilgang til lønnet arbeid
• Godt tverrfaglig samarbeid, riktig håndtering av taushetsplikt
• Helhetlig og koordinert arbeid med familiene
• Sette ungdom i stand til å gjenkjenne utnyttelse, økt kunnskap om 

kriminalitet og konsekvenser
• Senke terskelen for å ta kontakt, fortelle, be om hjelp



Hva skal til for at utnyttelsen blir avdekket?

• Kunnskap om og erkjennelse av problemet blant de 
som jobber med oppfølging av barn og unge som har 
begått kriminelle handlinger
• Minimere fordommer og straff, unngå moralsk 

pekefinger og etterpåklokskap
• Anonymt sted hvor ungdommen kan henvende seg --

> snakke åpent om situasjonen uten at det får noen 
konsekvenser



Hva skal til for å hjelpe ungdom som 
allerede er utnyttet? (1/2)
• Individuelt tilpassede tiltak (med helhetlig fokus på jobb/skole, 

økonomi, bolig, familie, venner), der ungdom er involvert i 
planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak
• Tett nok oppfølging i lang nok tid
• Mentorordning
• Spissede tiltak, med dedikerte personer som bare har dette som 

oppgave
• Gode tiltaksplaner for å forhindre risikosituasjoner, trygghet om 

at ungdommen skjermes for represalier
• Godt tverrfaglig samarbeid lokalt
• Alternativer til fengsel som skole/jobb, psykisk helsehjelp og 

rusbehandling, samtaler. Unngå å gi bøter. Fengsel kun som siste 
utvei i alvorlig gjentatt kriminalitet. 



Hva skal til for å hjelpe ungdom som 
allerede er utnyttet? (2/2)

• God/bedre koordinering av hjelp og etterforskning
• Mindreårige migranter: godt samarbeid med Udi, PU og 

asylmottak
• Man trenger et tiltak som også er der utenfor "normal" 

arbeidstid: mange unge strever på kveld/natt, men på 
dette tidspunktet finnes det få tiltak
• Noen ganger må ungdom/familie flytte
• Bedre ettervern
• Alternative låneordninger for ungdom med gategjeld?



Hva trenger du kunnskap om for å kunne 
hjelpe ungdom som blir utnyttet?

• Kunnskap om utnyttelse og menneskehandel, ungdoms- og 
gjengkriminalitet, lokalt rusmiljø
• Mer kunnskap om psykiske påkjenninger, vold, traumatisk stress, 

gruppeprosesser og sosialt press, tilknytning, mestring
• Hvordan identifisere og komme i kontakt med aktuell målgruppe? 
• Tips til gode rutiner på tvers
• Mer kunnskap om samarbeidspartneres muligheter, begrensninger, 

lovverk osv. 
• Hva finnes av gode, effektfulle tiltak?
• Læring fra konkrete saker, hvordan disse har blitt håndtert, hva har 

man satt inn
• Kunnskap om kulturelle forhold (krysskultur, subkultur)
• Ikke bare storbyvinkling: vordan ser dette ut på mindre steder?



Hvordan håndterer man svart gjeld? Betale eller ikke betale? Dersom ungdommen 
betaler blir man plutselig kreditt-verdig i miljøet igjen, og veien tilbake er dermed 
kortere. Dersom man ikke betaler opplever man ofte trusler mot både ungdom og 
familie. Vanskelig problemstilling syns jeg, spesielt når ungdom er redd for eget liv 
og helse. Opplever at vi som støtteapparat ikke har nok tiltak å iverksette, og at 
ungdommen på mange måter må håndtere disse problemene på egenhånd. Dette er 
ofte ungdom uten tillit til systemet eller politiet, og setningen "politiet er informert 
om situasjonen og vurderer tiltak forløpende" bygger ikke tillit.


