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HKH-prosessen i 
Færder

Under veiledning av 
KoRus Sør
https://www.korus-sor.no/verktoy/hurtig-kartlegging-og-
handling-hkh/



Arbeidet med HKH-
kartleggingen

• Innledende dialogmøte
• Innhenting av eksisterende 

kunnskap
• Intervjuer med 

nøkkelinformanter
• Dialogmøte med 

ungdom/målgruppen
• Oppsummerende dialogmøte
• Oppsummerende dialogmøte 

med ungdom
• Oppsummerende dialogmøte 

med skoleledere



Kartlegging Nøkkelinformanter

• Ungdom

• Foresatte

• Skole

• Barnevern

• Politi
• Vi vil komme i dialog         

med McDonalds



Oppsummert, systematisert og 
analysert funn



Hva har vi av pågående tiltak?



Hva gjøres og virker i andre kommuner?



• Intervju og kartlegging 
med målgruppa 
UNGDOMMENE VÅRE

• Mellom 40-50 ungdom 
deltok i ungdomsmøte

«BEEFING FOR DIALOGUE»
Dialogmøte med ungdom



MED 
UNGDOM 
FOR 
UNGDOM



Screenshots fra Snapchat



Samarbeid med næringslivet –
Burger-Brus-Boller-og Buss

Tusen takk til:
Burger King –gratis burgere
Rema 1000 Borgheim – gratis brus
Nøtterøy Bakeri – gratis boller
VKT – gratis bussbilletter
Nøtterøy kulturhus for gratis lokaler
Tønsberg Pizza sentrum, gratis pizza i 
ungdomsmøtet-part 2



«Beefing for dialogue – Part 2»
Dialogmøte med ungdom om forslag til tiltak



Ungdom i Færder engasjerer seg 
i sommerferien i forslag til tiltak

https://www.tb.no/vold/ungdom/farder/stine-16-vil-
ha-slutt-pa-trenden-med-avtalte-slasskamper-en-
anonym-meldetjeneste-kan-vare-losningen/s/5-76-
1112265?access=granted

https://www.tb.no/vold/ungdom/farder/stine-16-vil-ha-slutt-pa-trenden-med-avtalte-slasskamper-en-anonym-meldetjeneste-kan-vare-losningen/s/5-76-1112265?access=granted


Funn fra kartleggingen 



Økning 
voldshendelser og 
slåsskamper blant 
ungdom i Færder 
fra høsten 2018



Omfang av beefing, voldsbruk og 
avtalte slåsskamper

• God grunn til å anta at mellom 30-50 ungdom fra 
Færder har vært direkte involvert i beefing og 
slåsskamper

• Voldsepisoder filmes og deles i sosiale medier i 
økende grad

• Mindre impulsivt og mer avtalt, korte episoder som 
filmes og som kan være avklart på 60-90 sekunder



FLERE JENTER 
SLÅSS ENN 
TIDLIGERE

« Hvis en jente er i 
en slåsskamp så er 
det sånn; åh hun er 
så tøff og sånne ting, 
man blir jo på en 
måte sett på som en 
veldig sterk jente 
med sterk 
personlighet»



Omfang forts.

• Det er to typer slåsskamper, den ene handler 
om en person du ikke liker og får lyst å slå han 
ned, den andre handler om toppen av 
næringskjeden

• Hovedsakelig brukes mest hender og 
knyttnever, kniver brukes mer for å true

• Filming er noen ganger planlagt, men oppstår 
som oftest der og da



En verden voksne 
ikke kjenner til.

Ungdom rapporterer om 
mange involverte og høy 
forekomst av beefing og 
avtalte slåsskamper

Voksne vet generelt lite 
om fenomenet



Funn- Hvem er  ungdommene 
som involverer seg i slåssing?

• Hovedsakelig i alderen 13-16 år, noen russ

• Flest gutter, økende antall jenter

• Involverer både ungdom som sliter på flere arenaer, 
men også ressurssterke ungdom

• Ofte flere fysisk tilstedeværende tilskuere

• Sprik i funn: voksne tror generelt det er 
«ressurssvake» ungdom mens ungdom sier slåssing 
involverer ressurssterke igangsettere 



Hvem er tilskuere?

• Fysisk tilstedeværende: Kan være hvem som helst av ungdom, 
venner av de som slåss, eller «random folk», og voksne som 
ungdom omtaler som «psykisk syke»

• På sosiale medier: Ungdom flest, de deler alt ikke bare 
slåssing

• Sprik i funn at ungdom rapporterer om mange involverte, 
politiet vet litt, foresatte og kommuneansatte vet lite. 



Hvor foregår beefingen?

• Mest på sosiale medier som 
Snapchat og Instagram

• Snapchatgrupper og private vlogger

• Opprettes ulike brukere og konto 
hvor beefing foregår

• Også andre arena som VKT, skolen, 
Burger King, Mc.Donalds, kino, 
brygga – steder uten 
voksenkontroll



Funn fra kartleggingen – Hvor 
foregår slåssingen? anonyme svar

Funn fra kartleggingen 

Horten – Tønsberg –Oslo – Bærum – Beefing kan f.eks starte i Oslo og ende med slåsskamp i 
Færder/Tønsberg

«På øde steder, der 
voksne ikke er»



Funn – Hvor deles filmene? 



• Skole rapporterer om lite 
slåssing på/rundt skolene 
mens ungdom rapporterer 
om høy grad av beefing og 
slåsskamper på skoleområder

• Ungdom har stor oversikt –
foresatte og voksne har liten 
oversikt.

Hvor? Sprik i funn



Funn fra kartleggingen – Når?

• To typer slåsskamper;

De improviserte/impulsive som handler om 
f.eks. ikke like trynet: skjer på fest, i helger 
gjerne med alkohol

de planlagte (delvis planlagte) som handler 
mer om toppen av næringskjeden; kan skje 
når som helst, gjerne rett etter skolen i 
tidsrommet mellom 14.30 – 18.00, mest 
kritisk er helger og ferier.



• «Alfa – man mister 
respekten dersom man 
ikke gjennomfører»



Funn fra kartleggingen 

• Hovedsakelig i ungdom i alderen 13-16 år, noen russ

• Flest gutter, økende antall jenter

• Involverer både ungdom som sliter på flere arenaer, men også 
ressurssterke ungdom

• Ofte flere fysisk tilstedeværende tilskuere

• Slåsskampene filmes og deles med en stor tilskuermasse

• Slåsskampene skjer ofte i Tønsberg sentrum, på skolens område eller 
steder uten voksenkontroll

• Kan skje når som helst, mest kritisk kvelder, helger og tiden etter 
skole (14.30 -18.00)

• Skjer på tvers av kommunegrenser

• Sammensatte årsaker





Fremtidig satsing og forslag til handlingsplan



Kartleggingen 
anbefaler:

• Holdningsskapende tiltak

• Økt foreldreinvolvering

• Styrke foreldrerollen

• Stimulere til positive 
fritidsaktiviteter

• Tiltak for å forhindre avtalte 
slåsskamper

• Voksen synlighet i 
ungdomsmiljø

• Tiltak som styrker 
ungdommens verktøykasse



Holdningsskapende tiltak





Styrke 
foreldrerollen



Stimulere til 
positive 
fritidsaktiviteter



Tiltak for å 
forhindre avtalte 
slåsskamper



Voksen 
synlighet i 
ungdomsmiljø



Tiltak som styrker ungdommens 
verktøykasse



SPØRSMÅL NOTERES I 
Q&A

TAKK FOR MEG 


