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INNLEDNING 

Etter flere års nedgang i den registrerte kriminalitet blant barn og ungdom i Sør-Vest politidistrikt, 

viser årsrapporteringen de siste årene en økning.  Årsrapporteringen for 2017 viste økning i antall 

saker og i antall barn og ungdom involvert. (Sør-Vest politidistrikt, 2018)  

 

En endring i noen ungdomsmiljøer i retning mer negativ atferd, men rus og mer kriminalitet oppleves 

også blant forebyggende virksomhet internt i politiet og fra ulike samarbeidspartnere i Stavanger 

kommune. I tillegg har en mer røff ungdomskultur vært tema i en rekke avisartikler. Økningen i 

registrert kriminalitet blant barn – og ungdom er synlig på nasjonalt nivå og flere politidistrikter 

registrerte en økning i 2017. 1  

I ett lengre perspektiv har imidlertid ungdomskriminaliteten gått kraftig tilbake, spesielt det siste 

tiåret. Forskning viser også at i de unge kriminelle er blitt eldre. 2 Ulike spørreundersøkelser 

understøtter dette og viser at barn og ungdom generelt har det bra, er tilfredse med livene sine og har 

gode relasjoner til venner og voksne.   

Spørreundersøkelser og politiets driftstatistikk er ikke direkte sammenlignbare, men kan utfylle 

hverandre slik at vi bedre blir i stand til å forstå kriminalitet blant barn og ungdom.3Dersom det er en 

endring i barn- og ungdomsmiljøene hvordan kan politiet i best mulig grad forebyggende, og begrense 

utviklingen? Forskning viser at det å debutere tidlig med kriminalitet og begå lovbrudd av alvorlig 

karakter, øker risikoen for en kriminell løpebane senere i livet. Forskning har vist at det ikke er 

tilfeldig hvem som havner i denne gruppen. Ofte har ungdom som begår kriminelle handlinger 

tilleggsproblemer som ustabile hjemmeliv, svak psykisk helse, dårlig skoletilpasning, svakt sosialt 

nettverk og rusproblemer.4  

Formålet med denne rapporten er at politiets skal være bevisst på mulige utviklingstrekk, for slik å 

kunne handle i forkant. I forbindelse med nærpolitireformen har politiet innført forebygging som 

primærstrategi. Å øke kunnskapsnivået på barne- og ungdomskriminaliteten vil gi bedre 

forutsetninger for å lykkes med målrettede forebyggende tiltak og riktigere prioritering av politiets 

ressurser.  Dette inkluderer tiltak for raskt og målrettet å kunne følge opp unge som har begått 

lovbrudd, og spesielt de som har begått gjentatte lovbrudd.  

 

Denne rapporten er en kartlegging av barne- og ungdomskriminaliteten politidistriktet og søker å 

svare på spørsmålene: 

Hva slags kriminalitet begås?  

Hvem begår kriminalitet?  

Når begås kriminalitet?  

                                                           
1 Ungdomskriminaliteten har økt med over 25 prosent. Dagbladet 24.januar 2018 på 
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/ungdomskriminaliteten-har-okt-med-over-25-prosent-
1.13883001 Siden besøkt 31. mars 2018 Se blant annet "Natteravner I Oslo-bydel slår alarm "9-åring 
som røyker hasj, 15-åring på amfetamin"  https://www.dagbladet.no/nyheter/natteravner-i-oslo-
bydel-slar-alarm-9-aring-som-royker-hasj-15-aring-pa-metamfetamin/69569393 Dagbladet 2. mars 
2018. Siden besøkt 2. mars 2018 
 
2 http://www.ungdata.no/Atferdsproblemer/Nasking?fylke=Rogaland Fra Ungdata. Siden besøkt 2. 
mars 2018 
3 Ungdata er en serie med skolebaserte spørreundersøkelser som er gjennomført i de fleste 
kommunene i Norge. Siden 2010 har over 300 000 ungdommer fra 404 kommuner deltatt. Årets 
(2018) Ungdata undersøkelser er i gang.  For mer informasjon se www.ungdata.no 
ESPAD står for the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs" For mer informasjon 
se  www.espad.org 
 
4 http://www.ungdata.no/Atferdsproblemer/Nasking?fylke=Rogaland Fra Ungdata. Siden besøkt 2. 
mars 2018 

https://www.nrk.no/ostlandssendingen/ungdomskriminaliteten-har-okt-med-over-25-prosent-1.13883001%20Siden%20besøkt%2031
https://www.nrk.no/ostlandssendingen/ungdomskriminaliteten-har-okt-med-over-25-prosent-1.13883001%20Siden%20besøkt%2031
https://www.dagbladet.no/nyheter/natteravner-i-oslo-bydel-slar-alarm-9-aring-som-royker-hasj-15-aring-pa-metamfetamin/69569393%20Dagbladet%202
https://www.dagbladet.no/nyheter/natteravner-i-oslo-bydel-slar-alarm-9-aring-som-royker-hasj-15-aring-pa-metamfetamin/69569393%20Dagbladet%202
http://www.ungdata.no/Atferdsproblemer/Nasking?fylke=Rogaland
http://www.ungdata.no/
http://www.espad.org/
http://www.ungdata.no/Atferdsproblemer/Nasking?fylke=Rogaland
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Hvor begås kriminaliteten?  

Hvem rammes av kriminaliteten?  

 

Rapporten vil gi en mulig beskrivelse av tendenser og utfordringer og foreslå tiltak. Videre vil den 

kunne danne grunnlag for dypere analyser av barne- og ungdomskriminaliteten i politidistriktet og 

danne modell for årlige analyser av barne- og ungdomskriminaliteten i politidistriktet.  

 

Rapporten er bestilt av driftsenhetsleder, Grete Winge, ved Forebyggende Enhet i Sør-Vest 

politidistrikt. Rapportens målgruppe er alle som jobber med kriminalitetsforebygging i politiet og 

politiets samarbeidspartnere i kommune, fylke og frivillighetslivet. 

 

  



 
 

6 
 

KORT OPPSUMMERT 

 

 Ved inngangen til 2018 bodde det 123804 barn- og ungdom under 18 år i Sør-Vest 

politidistrikt.   

 

 Ungdomskriminaliteten har økt hvert år siden 2014 og fortsetter de to første månedene av 

2018. I ett tiårsperspektiv er den registrerte kriminaliteten likevel lavere enn for ti år siden. I 

2007 ble det registrert 2 849 forhold. I 2017 var antallet 1 973. Nedgangen er på mer enn 30 

prosent. 

 

 Kriminalitetstypene vinning, narkotika, skadeverk og vold hadde flest anmeldelser i 2017. 

 

 Med unntak av Lund, Sokndal og Time kommune hadde samtlige kommuner i politidistriktet 

en økning i antallet personer under 18 år som var registert med et straffbart forhold i 2017 

sammenlignet med 2016.  

 

 Sammenlignet med 2016 registrerte Sør-Vest politidistrikt en økning på 273 flere personer 

under 18 år.  

 

 Registrerte førstegangskriminelle steg fra 287 forhold i 2016 til 700 forhold i 2017, likeledes 

steg antallet "gjenganger" fra 104 til 119 og "tilbakefall" fra 146 til 249 forhold og "fortsatt 

gjenganger" fra 292 til 343 forhold. 

 

 Når vi ser på hvilken aldersgruppe som økte mest sammenlignet med 2016 var det ungdom 13 

til 14-år.   

 

 Unge menn er overrepresentert i kriminalitetstatistikken. Når det gjelder unge menn er 

andelen størst innen sedelighetslovbrudd med 97 prosent innenfor vinningskriminalitet utgjør 

unge kvinner tett under 40 prosent (38,7) 

 

 Uttrekk fra Pal for STRASAK over antall forhold med anmeldt under 18 år fordelt på norske og 

ikke norske statsborgere viser at utenlandske statsborgere utgjør 12, 9 prosent. I 2017 var flest 

utenlandske statsborgere registrert fra land som Polen, Afghanistan, Somalia, Island og 

Litauen. 

 

 Uttrekk fra Pal for STRASAK viser at 22,6 prosent av ungdommene registrert med forhold i 

Sør-Vest politidistrikt er bosatt i Stavanger kommune. Stavanger er også den kommunen med 

flest barn og unge under 18 år. 

 

 De fleste forholdene registreres i forbindelse med helg, i løpet av fredager og lørdager. I 

dagene fra mandag til fredag blir det registrert flest vinningsforhold, mens det lørdag og 

søndag blir registrert mest skadeverk. 

 

 Uttrekk fra Pal for STRASAK over antall registrerte forhold med anmeldt U18 fordelt på 

gjerningskommune viser at det i 2017 var flest registrerte forhold i Stavanger. I Stavanger ble 

det registert 432 forhold, dernest Sandnes (391), Haugesund (200), Karmøy (184). Alle byene 

hadde en økning sammenlignet med 2016. 

 

 Sandnes kommune er registrert som det gjerningsstedet hvor vinningskriminalitet var  høyest 

i 2017. Dette sees i sammenheng med kjøpesentrene Kvadrat og Vågen Amfi. 
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 En oversikt over gjerningssted knyttet til registrerte narkotikalovbrudd viser at 

narkotikalovbrudd registreres i hele politidistriktet.  Flest forhold er imidlertid knyttet til 

driftsenhet Stavanger og hovedpolitisonene Eiganes/Våland, Sentrum, Madla, Storhaug og 

Tasta. 

 

 Registrerte forhold innen vold økte fra 180 saker til 258 saker. Det er de største byene i 

politidistriktet som peker seg i ut i forhold til flest registrerte saker. Av bykommunene ligger 

Stavanger og Sandnes øverst med flest registrerte forhold.  

 

 Skadeverk var et av de kriminalitetsområdene med sterkest økning fra 2016 til 2017. Fra 169 

forhold i 2016 til 291 i 2017. Det ble registrert flest forhold i Stavanger og på Karmøy. 

 

 I 2017 var sedelighetskriminalitet den kriminalitetstypen flest kvinner var registrert som  

fornærmet i, mens voldskriminalitet var den kriminalitetstypen flest menn var registrert som 

fornærmet i. 

 

 Innenfor sedelighetslovbruddene ble kvinner registrert som fornærmet i flest saker som 

omhandlet statistikkgruppen "1470 Fremvisning/stilling av seksuelle overgrep mv barn eller 

seksualiserer barn", deretter statistikkgruppen " 1467 Seksuelt krenkende atferd mv overfor 

barn u/16 år" og "1466 Seksuell handling med barn under 16 år"  

 

 Når det gjelder voldslovbruddene ble flest menn registrert som fornærmet i saker som 

omhandler statistikkgruppen "1751 Kroppskrenkelse og "1768 Mishandling i nære relasjoner, 

med kroppskrenkelse" og "1754 Kroppskrenkelse". 

 

 Uttrekk fra Pal for STRASAK fra de to første månedene i 2018, sammenlignet med tilsvarende 

måneder i årene 2003 – 2017, viser en fortsatt økning. Vi må tilbake til 2009 for å finne flere 

registrerte forhold etter årets to første måneder. Økningen skyldes flere registrerte 

narkotikalovbrudd, flere vinninglovbrudd og flere voldslovbrudd.   

 

 Over 40 ungdommer var under oppfølging i Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland 

medio mars 2018, mens 49 ungdommer var på oppfølging i Konfliktrådet for Sør-Rogaland. 

 

 Summen av politiets statistikk, sammen med eksterne analyser om kriminalitet og uttrykt uro 

knyttet til en opplevd endring i deler av barne- og ungdomsmiljøene, gir grunn til bekymring 

for mer negativ adferd, mer bruk av rus og økt kriminalitet innenfor deler av barne- og 

ungdomsmiljøene.  
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METODE 

Kriminalitetsutviklingen beskrives på grunnlag av anmeldte straffbare forhold registrert i politiets 

straffesaksregister (STRASAK) i perioden 2013-2017. Ett så langt tidsspenn kan fortelle noe om en 

utvikling i antallet anmeldelser, men sier ingenting om ytre hendelser som kan påvirke antallet, eller 

om politiets egne prioriteringer på ulike tidspunkt som kan påvirke antallet anmeldelser. Uttrekk fra 

Pal for STRASAK gir informasjon om antallet anmeldelser over tid, forholdet mellom de ulike 

kriminalitetstypene, hvem som er siktet, mistenkt eller domfelt, hvem som er fornærmet, når 

hendelsen skjedde og ble anmeldt, samt bostedsadresse og gjerningsadresse.  

Rapporten legger hovedvekt på barn og unge under 18 år. Personer under 15 år er ikke strafferettslig 

ansvarlige, men begår likevel kriminelle handlinger og har behov for oppfølging 

STRASAK er dynamisk og oppdateres flere ganger i døgnet. Uttrekk fra ulike datoer og klokkeslett kan 

føre til noe variasjon i tallene. Både forbrytelser og forseelser fra gammel straffelov er inkludert blant 

de straffbare forholdene.5 Undersøkelsessaker er tatt ut av tallmaterialet.6 Dataene i STRASAK er 

basert på de kodene som politiet manuelt legger inn når en sak blir registrert. God kvalitet på 

driftsstatistikken er avhengig av at politiet koder hver enkelt sak riktig. Økt fokus og kunnskap kan i 

enkelte tilfeller føre til endret kodepraksis og riktigere koding av sakene. Endring i kodepraksis og 

innføringen av ny straffelov kan derfor gjøre det utfordrende å følge utviklingstrekk på detaljert nivå.  

 

Statistikken er politiets driftstatistikk, da det er Statistisk sentralbyrå (SSB) som er ansvarlig for den 

offisielle kriminalitetstatistikken i Norge.   

 

Betegnelse gjerningsperson og lovbryter brukes i rapporten om personer som har blitt anmeldt og fått 

status som mistenkt, siktet eller domfelt. Disse personene blir nødvendigvis ikke tiltalt eller dømt. 

Statistikken gir kun et bilde av lovbrudd og gjerningspersoner slik dette fremstår på tidspunktet da 

uttrekkene fra STRASAK ble gjort. Uttrekkene der barn og unge er fornærmet er gjort på samme måte, 

men da ved å søke etter fornærmede som var under 18 år på gjerningstidspunktet. 

 

Av andre typer kvantitative data benyttes statistikk fra Statistisk Sentralbyrå, som 

befolkningsstatistikk og statistikk over antall barnevernstiltak.  

 

Det er problematisk å måle kriminalitet nøyaktig.  Mennesker som begår ulike kriminelle handlinger 

kommer ikke til politiet og lar seg telle frivillig. Det samme kan også sies om mennesker som blir utsatt 

for, eller er vitne til, kriminelle handlinger.  Politiets statistikk omhandler kriminalitet som er anmeldt, 

og derfor kjent, for politiet. En del kriminalitet forblir skjult og forblir en del av mørketallene. Mange 

lovbrudd begått av barn og unge blir aldri anmeldt og registrert og forblir dermed ukjent.  

 

Spørreundersøkelser der respondentene selv rapporterer om kriminelle handlinger de har begått eller 

er blitt utsatt for er en egnet kilde til informasjon om barne- og ungdomskriminaliteten og kan utfylle 

politiets statistikk.  I Norge gjennomføres Ungdataundersøkelsen. Ungdata er en serie skolebaserte 

undersøkelser som gjennomføres i de fleste kommuner i Norge. Den siste spørreundersøkelse i Sør-

Vest politidistrikt er fra 2016 og gir blant annet tall på kommunenivå om egenrapportert 

problematferd og kriminalitet.  Statistikk fra Ungdata er benyttet i rapporten. 

 

 

                                                           
5 Innføringen av den nye straffeloven 1. oktober 2015 førte til en rekke endringer i politiets 
driftstatistikk. Blant annet opphørte skillet mellom forseelser og forbrytelser slik at 
anmeldelsesstatistikken ble samlet. For å kunne sammenligne statistikk bakover i tid for anmeldte 
lovbrudd har vi måttet inkludere forseelser i det tallmaterialet som gjaldt før 1. oktober 2015.  
6 Kategorien "Undersøkelsessaker" er definert som en egen kriminalitetstype, og består av for 
eksempel undersøkelser knyttet til savnet person, dødsfall m.m. Disse sakene kan kodes om på et 
senere tidspunkt til en av de andre kriminalitetstypene.  

http://www.ungdata.no/


 
 

9 
 

Intervjuer er foretatt både blant ansatte som jobber forebyggende i politidistriktet, og ansatte i 

Stavanger kommune har bidratt med informasjon fra sitt arbeid med barn og ungdom i Stavanger. 

Dette har gitt rapporten "nåtidsinformasjon" om hva som oppleves som utfordrende i barne- og 

ungdomsmiljøene.   Det vil komme frem i fotnoter når informasjon fra intervjuet er gjengitt.  

 

Videre er avisartikler, forskningsartikler og rapporter som belyser tema benyttet.  

 

Ulike tabeller med statistikkuttrekk fra Pal for STRASAK kan utleveres hvis ønskelig. 
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BEFOLKNINGSSAMMENSETNINGEN I SØR-VEST 

POLITIDISTRIKT. 

 

Sør-Vest politidistrikt fordeler seg over et 

geografisk område fra Moi og Lund i sør, til Bømlo 

og Fitjar i nord, Sirdal og Suldal i øst og Utsira i 

Vest. Politidistriktet er landet tredje største målt 

etter antall innbyggere. 

 

Ved inngangen til 2018 bodde det 519 048 

mennesker fordelt på 32 kommuner.  De fleste 

kommunene ligger i Rogaland fylke, fem i 

Hordaland, mens en kommune ligger i Vest-

Agder.7   

 

Urbant 
Noen av de største byområdene og byene i Norge ligger i distriktet som Stavanger, Sandnes, 

Haugesund, Karmøy, Leirvik, Bryne og Eigersund. Byene Stavanger/Sandnes sammen med Randaberg 

og Sola utgjør Norges tredje største tettsted, nest etter Oslo og Bergen.   

 

Andelen av befolkningen som bor i tettbygde strøk i Rogaland fylke er på over 87 prosent. Med unntak 

av Akershus og Oslo gjør dette Rogaland fylke til ett av de mest urbane i Norge. 8  En stor andel av den 

kriminaliteten som registreres skjer i byene og i de tettbygde strøkene i politidistriktet.  

 

Internasjonalt 
Det bor mennesker fra 171 ulike land i politidistriktet, 17 prosent er innvandrer eller barn av 

innvandrer.9  Ved inngangen til 2018 var den største gruppen innvandrere fremdeles fra Polen 

etterfulgt av Litauen, Tyskland, Syria, Storbritannia og Somalia. I Stavanger utgjør innvandrer og barn 

av innvandrer over 22 prosent av innbyggertallet. Dette gjør denne kommunen til den mest 

internasjonale i distriktet, tett fulgt av Sandnes.  Imidlertid har flere av kommunene i politidistriktet 

hatt en stor økning i innvandringen de siste fem årene.  

 

Ung befolkning 
Politidistriktet har en yngre andel av befolkningen enn landsgjennomsnittet som er 23,3 prosent. Av 

en befolkning på 519 048 utgjør barn- og unge under 18 år 24 prosent. Ved inngangen til 2018 bodde 

det 123804 barn- og ungdom under 18 år i Sør-Vest politidistrikt.   
 

Av de store byene i politidistriktet har Sandnes høyest andel av befolkningen under 18 år med en andel 

på 25 prosent, mens Haugesund har færrest med 21 prosent.   

 

Kommunene med høyest andel barn og unge under 18 år er de bynære kommunene til Sandnes, 

Gjesdal og Bjerkreim med henholdsvis 27,1 og 27 prosent. Rennesøy, som ligger nært Stavanger har 

også en høy andel barn og unge under 18 år med 27,1.  

                                                           
7 For mer informasjon om Sør-Vest politidistrikt se mer informasjon på www.politi.no 
 
8 Statistisk sentralbyrå (SSB) https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett  (Statistikkbanken 
kildetabell 05212) Siden besøk 1. februar 2018 
 
9 SSB Tabell 09817 "Innvandrer og barn av innvandrer"  

http://www.politi.no/
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett%20Siden%20besøk%20%20(Statistiikkbanken%20kildetabell%2005212)1
https://www.ssb.no/befolkning/statistikker/beftett%20Siden%20besøk%20%20(Statistiikkbanken%20kildetabell%2005212)1
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HVILKEN TYPE KRIMINALITET BEGÅS? 
 
I dette kapittelet beskrives barne- og ungdomskriminaliteten slik den er registrert i Pal for STRASAK. 

Hovedfunn fra Ungdataundersøkelsen 2016 blir kort gjennomgått.  Kapittelet inneholder også 

inntrykk som ansatte i Stavanger kommune sitter på fra sitt arbeid innen barne- og 

ungdomsarbeidet.10  I tillegg trekker kapitelet på ulike rapporter og analyser.  

Anmeldt kriminalitet – U18 og anmeldt kriminalitet på 

distriktsnivå. 

Figuren under viser forhold hvor barn og ungdom (U18) er involvert (siktet, mistenkt eller domfelt) 

fordelt på de 10 ulike kriminalitetstypene i 2017.  

 

Figur 1: U-18 Antall forhold etter kriminalitetstype i Sør-Vest politidistrikt for året 2017 uten 

undersøkelsessaker (Kilde: Jus066) 

Det er stor ulikhet i forholdet mellom anmeldelsene fordelt 

på de 10 ulike kriminalitetstypene.  Sammenlignet med all 

registrerte kriminaliteten i Sør-Vest politidistrikt (figur 2 

på side 10) avviker ungdomskriminaliteten noe.   

Mens figur 1 viser at vinning, narkotika, skadeverk og vold 

hadde flest anmeldelser i 2017, viser figur 2 at vinning, 

etterfulgt av trafikk og narkotika, hadde flest anmeldelser. 

Vinning er likevel den kriminalitetstypen med flest 

anmeldelser både når det gjelder U18 og når det gjelder alle 

forhold registrert i 2017.   

Skan-kontroll er et sikkerhetsselskap som benyttes av flere 

av de store kjøpesentrene og bysentrene i distriktet. De 

beskriver i sin strategiske analyse fra Sandnes (Skan-

kontroll, 2018) et kriminalitetsbilde som viser en økning i 

ungdomskriminalitet fra 2016 til 2017. 11 Økningen var på 40 prosent fra 2016 til 2017 når det gjaldt 

aldersgruppen 14-24 år. Ungdomsmiljøene nevnes som en av de største utfordringene i forhold til 

vinningskriminalitet 

 

 

                                                           
10 Samtale med Kim Nesse, seksjonsleder for uteseksjonen i Stavanger kommune 
11 I rapporten ser Skan-kontroll på aldersgruppen 14-24 år.  
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Figur 2: Sør-Vest politidistrikt med antall saker etter kriminalitetstype uten undersøkelsessaker 

(Kilde:Jus 066)  

Mens den registrerte kriminaliteten i 

politidistriktet har falt gjennom flere år, har 

ungdomskriminaliteten økt hvert år siden 

2014.  

Økningen er spesielt stor innen 

kriminalitetstypene, vinning, skadeverk, 

narkotika og sedelighet.   

Tabell 1 (under) viser kriminalitetstatistikk 

tilbake til 2003. Den tegner et bilde med 

variasjoner fra år til år, hvor den registrerte 

kriminaliteten for U18 var høyest på midten 

av 2000-tallet.12 Fra og med 2007 ble det 

registrert færre og færre forhold frem til 2014 

hvor barne- og ungdomskriminaliteten var på 

det laveste i referanseperioden. I 2007 ble 

registrert 2 849 forhold. Ti år senere var tallet 1 973. Nedgangen er på mer enn 30 prosent.  

Tabell 2 gir en oversikt over alle forhold med anmeldt U18 for Sør-Vest politidistrikt fordelt på de ulike 

kriminalitetstypene i årene 2003-2017. 

 

Tabell 1: Forhold med anmeldt U18 Sør-Vest politidistrikt (Kilder: PAL for STRASAK)  

                                                           
12 Straffbare forhold begått i politidistriktet, men av barn og unge bosatt utenfor politidistriktet er 

inkludert i dette tallmateriale, men denne gruppen utgjør ingen stor andel av totalen. 
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Med unntak av lovbrudd innen sedelighet og narkotika, hadde de øvrige åtte kriminalitetstypene flest 

anmeldelser i 2007.  Mens sedelighet utgjorde en svært liten andel på midten av 2000-tallet, har 

antallet forhold økt siden 2015 (se tabell 2), fra 44 i 2015 til 145 i 2017.  

 

TABELL 2: FORHOLD MED ANMELDT U18 I SØR-VEST POLITIDISTRIKT ETTER KJØNN OG KRIMINALITETSTYPE 

SEDELIGHET 

 

Når det gjelder registrerte forhold innen narkotikalovbrudd har det kun én gang tidligere i 

referanseperioden 2003-2017 blitt registrert flere forhold enn i 2017. Tabell 3 viser at det i 2017 ble det 

registrert 308 forhold knyttet til 199 ulike personer.   Antall registrerte narkotikalovbrudd gjenspeiler i 

stor grad politiets prioriteringer og ressurstilgang, men hendelsesstyrte oppdrag vil også kunne 

påvirke tallene.  

TABELL 3: FORHOLD MED ANMELDT U18 I SØR-VEST POLITIDISTRIKT ETTER KJØNN OG KRIMINALITETSTYPE 

NARKOTIKA 

 
 

En rapport fra ESPAD - The European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (Skretting, 

2017) om bruk av rusmidler blant norske 15- og 16 i perioden 1995-2015 viser en gjennomgående 

positiv utvikling når det gjelder bruk av narkotika. Norske jenter og gutter i denne aldersgruppen 
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kommer svært godt ut av det sammenlignet med de fleste land i Europa ved at de gjennomgående 

ligger lavt når det gjelder bruk av de ulike substansene.  Datamaterialet fra ESPAD er imidlertid fra 

2015. I følge uttrekk fra registrert kriminalitet i Pal for STRASAK ble det registrert svært få saker dette 

året, mens uttrekk fra Pal for STRASAK i årene etterpå har vist en økning. Også politietansatte som 

jobber forebyggende  og ansatte i Stavanger kommune opplever økt rusbruk nå sammenlignet med 

tidligere.   

 

TABELL 4: ANTALL FORHOLD OG ANTALL PERSONER REGISTRERT MED STRAFFBARE FORHOLD I SØR-VEST 

POLITIDISTRIKT 2012-2017 

(KILDER (PAL FOR STRASAK)  

 

Tabellen til høyre viser 

antall forhold hvor barn 

og ungdom under 18 år er 

involvert, og antall 

personer under 18 år som 

er registrert.  

 

Sammenlignet med 2016 

registrerte Sør-Vest 

politidistrikt i 2017 en 

økning på 273 flere 

personer under 18 år. 

 

Med unntak av Lund, Sokndal og Time kommune hadde samtlige kommuner i politidistriktet en 

økning i antallet personer under 18 år som var registert med et straffbart forhold i 2017 sammenlignet 

med 2016.  

 

En ny trend? 

I den siste Ungdataundersøkelsen fra 2016 har ungdommen svart på spørsmål knyttet til risikoatferd 

og vold. Ungdommene i Rogaland fylke svarer at de i all hovedsak har det bra, men andelen ungdom 

som oppgir at de ikke har det bra var økende.  På nasjonalt nivå er det en mindre økning som oppgir at 

de er involvert i negativ adferd og kriminalitet. I følge analyser gjort av Ungdata er for tidlig å si om 

økningen representerer en trend, en endring i ungdomsmiljøene.   

 

Uteseksjonen i Stavanger er bekymret knyttet til hva de opplever som er en endring i adferd hvor flere 

ungdommer synes å være involvert i vold, narkotika og skadeverk i de ulike bydelene i Stavanger.  

Endringen har spesielt vært merkbar de siste månedene, hvor de har registrert flere grove 

voldshendelser blant ungdom som også blir filmet og delt på sosiale medier.   
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HVEM BEGÅR KRIMINALITET?  

 

I dette kapittelet gjennomgås forhold i Pal for STRASAK med anmeldt U18 fordelt på alder, kjønn, 

statsborgerskap og bosted i årene 2003-2017. Gjerningsstedet er Sør-Vest politidistrikt.13 I tillegg er 

Ungdata 2016 gjennomgått i forhold til hvilke ungdommer som befinner seg i risikosonen. 

Uteseksjonen i Stavanger kommune og forebyggende i politiet er intervjuet for å gi et bedre bilde på 

hva som rører seg i barne- og ungdomsmiljøene. Til slutt er ulike rapporter gjennomgått som Skan-

kontrolls analyse av kriminalitet begått på kjøpesentrene (Skan-kontroll, 2018), pob Børge Øvrebøs 

analyse av mulige gjengdannelser i Sandnes og Stavanger (Øvrebø, 2018) og Kripos `"Seksuelle 

overgrep mot barn under 14 år" (Kripos, 2017)  

 

Alder 

I 2017 var det ungdom mellom 16 og 17 år som sto for brorparten av de registrerte forholdene.  Når vi 

derimot ser på hvilken aldersgruppe som økte mest sammenlignet med 2016 var det ungdom 13 til 14-

år.    

Sammenlignet med 2016 var det 114 flere 13-åringer og 128 flere 14 åringer som var siktet, mistenkt 

eller domfelt i 2017.  Imidlertid hadde alle aldersgruppene over 10 år en økning fra 2016 til 2017.  

Statistikken tilbake til 2003 viser at midten/siste halvdel av 2000-tallet peker seg ut med flest 

lovbrudd begått av barn og ungdom.  I Stavanger er Uteseksjonen av det inntrykket at det i økende 

grad er ungdommer i denne aldersgruppen som er involvert i negativ adferd.14 

En gjennomgang av 107 dommer der den domfelte var dømt for seksuell omgang med barn under 14 år 

viser at unge overgripere skiller seg ut som den største aldersgruppen. Over halvparten av de domfelte 

var mellom 15 og 24 år. (Kripos, 2017) 

Kjønn 

Unge menn er overrepresentert i kriminalitetstatistikken. Dette er et mønster vi ser igjen også blant de 

eldre lovbrytere.  Andelen unge kvinner har variert over tid, men aldri vært på samme nivå som hos 

unge menn.  Kurven som viser straffbare forhold begått av unge kvinner har steget det siste året, om 

enn ikke like sterkt som hos unge menn.  Over tid har imidlertid andelen unge kvinner ligget på rundt 

20 prosent. 

 

I følge Ungdata2016 har henholdsvis 25 og 26 prosent enten slått, klort eller lugget noen.  Det 

sistnevnte er mer vanlig blant jenter enn gutter.(Sletten, 2011) 20 prosent av ungdommene på 

nasjonalt nivå oppgir at de har vært i slåsskamp både med og uten våpen.  I Rogaland fylke var 

andelen 17 prosent.  De store byene ligger på, eller like under fylkessnittet, men Forsand, Hå og Lund 

kommune ligger over landsgjennomsnittet med 21 og 22 og 24 prosent. 

 

 

                                                           
13 Dette betyr at i noen tilfeller bor de involverte utenfor politidistriktet. Disse utgjør imidlertid ingen 
stor gruppe. 
14 Samtale med avdelingsleder Kim Nesse ved Uteseksjonen i Stavanger 
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TABELL 5: ANTALL MENN OG KVINNER UNDER 18 ÅR SOM ER REGISTRERT FOR STRAFFBARE FORHOLD I SØR-

VEST POLITIDISTRIKT FRA 2003-2017 (KILDE PAL FOR STRASAK) 

 

 
 

Uteseksjonen i Stavanger kommune kommer i kontakt med flest unge menn som er involvert i negativ 

adferd og kriminalitet.  

Når vi ser andelen unge kvinner og unge menn fordelt på de ti ulike kriminalitetstypene, ser vi at 

andelen unge kvinner er høyest innen vinningskriminalitet. Innenfor vinningskriminalitet utgjør unge 

kvinner tett under 40 prosent (38,7), mens de utgjør lavest andel innen sedelighetslovbrudd med 3,4 

prosent. 

Når det gjelder unge menn er andelen størst innen sedelighet hvor de oppgir nesten 97 prosent, 

deretter kommer skadeverk hvor menn utgjør 90 prosent av de registrerte.  

Under følger uttrekk fra Pal for STRASAK over kriminalitetsutviklingen fordelt på menn og kvinner for 
årene 2013-2017 fordelt kriminalitetstyper, og med andelen kvinner oppgitt i prosent.15 
 

TABELL 6: NARKOTIKA 

Kjønn 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinne 36 24 48 62 31 36 31 44 38 60 72 63 39 38 48 

Mann 77 96 100 127 81 157 119 157 142 221 254 212 136 182 260 

Sum 113 120 148 189 112 193 150 201 180 281 326 275 175 220 308 

Andel K 31,9 20,0 32,4 32,8 27,7 18,7 20,7 21,9 21,1 21,4 22,1 22,9 22,3 17,3 15,6 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
15 Kriminalitetstypene Annen, Undersøkelsessaker, Miljø og Arbeidsmiljø er ikke tatt med i denne 
oversikten pga av svært få saker.  
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Tabell 7: Sedelighet 

Kjønn 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinne             1   2 1 1 1 1 1 5 

Mann 41 26 30 52 50 53 62 57 38 49 65 44 44 108 140 

Sum 41 26 30 52 50 53 63 57 40 50 66 45 45 109 145 

Andel K 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,6 0,0 5,0 2,0 1,5 2,2 2,2 0,9 3,4 

 

Tabell 8. Skadeverk 

Kjønn 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinne 22 15 46 71 58 35 31 39 16 16 12 2 11 9 31 

Mann 215 205 310 315 364 377 338 194 206 158 133 102 125 160 260 

Sum 237 220 356 386 422 412 369 233 222 174 145 104 136 169 291 

Andel K 9,3 6,8 12,9 18,4 13,7 8,5 8,4 16,7 7,2 9,2 8,3 1,9 8,1 5,3 10,7 

 

Tabell 9: Trafikk 

Kjønn 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinne 60 33 46 40 51 48 21 10 24 22 13 19 19 18 19 

Mann 446 486 360 373 400 378 333 181 177 220 152 158 156 123 154 

Sum 506 519 406 413 451 426 354 191 201 242 165 177 175 141 173 

Andel K 11,9 6,4 11,3 9,7 11,3 11,3 5,9 5,2 11,9 9,1 7,9 10,7 10,9 12,8 11,0 

 

Tabell 10: Vinning 

Kjønn 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinne 174 318 311 246 390 324 275 190 184 147 200 134 120 162 222 

Mann 435 471 484 547 648 519 476 385 379 321 197 218 251 278 352 

Sum 609 789 795 793 1038 843 751 575 563 468 397 352 371 440 574 

Andel K 28,6 40,3 39,1 31,0 37,6 38,4 36,6 33,0 32,7 31,4 50,4 38,1 32,3 36,8 38,7 

 

Tabell 11: Vold 

Kjønn 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinne 17 53 75 59 52 48 31 39 29 34 19 26 22 28 46 

Mann 181 200 244 285 324 294 298 246 238 160 133 117 160 152 212 

Sum 198 253 319 344 376 342 329 285 267 194 152 143 182 180 258 

Andel K 8,6 20,9 23,5 17,2 13,8 14,0 9,4 13,7 10,9 17,5 12,5 18,2 12,1 15,6 17,8 

 

Tabell 12: Økonomi 

Kjønn 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kvinne       1 1         1 1   7 9 7 

Mann 14 14 9 9 12 4 11 10 1 3 4 3 7 17 17 

Sum 14 14 9 10 13 4 11 10 1 4 5 3 14 26 24 

Andel K 0,0 0,0 0,0 10,0 7,7 0,0 0,0 0,0 0,0 25,0 20,0 0,0 50,0 34,6 29,2 
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Barn og ungdom som er utenlandske statsborgere 

Rundt 17 prosent av innbyggerne i Sør-Vest politidistrikt er innvandrere eller barn av innvandrere. 

Hvor stor andel av disse igjen som er under 18 år har vi ikke informasjon om.  

 

Uttrekk fra Pal for STRASAK over antall forhold med anmeldt under 18 år fordelt på norske og ikke 

norske statsborgere viser at utenlandske statsborgere utgjør 12,9 prosent. Dette er færre enn året før. 

Når det gjelder andelen utenlandske statsborgere i kriminalitetstatistikken utgjorde de en større andel 

i 2014 med over 17 prosent.  Det er spesielt innen økonomi (20,8 prosent), vold (19 prosent) og 

narkotika (14,9) at unge utenlandske statsborgere utgjør en andel. Når det gjelder kriminalitetstypen 

økonomi er det imidlertid svært få saker.  

 

Uttrekk fra Pal for STRASAK viser at det i 2017 var flest utenlandske statsborgere registrert med 

forhold fra Polen, Afghanistan, Somalia, Island og Litauen.  

 

Stavanger, Sandnes og Haugesund er byene med flest registrerte forhold begått av utenlandske 

statsborgere som er U18.  Dette er også byer med et internasjonalt tilsnitt av befolkningen, spesielt 

Stavanger og Sandnes, i noe mindre grad Haugesund. 

 

Uttrekk fra Pal for STRASAK kan aldri tillegges en kausal tolkning. Utenlandske statsborgere, eller 

spesielle innvandrergrupper som eventuelt er over- eller underrepresentert kan aldri tolkes dithen at 

de er over- eller underrepresentert fordi de er utenlandske statsborgere.16 

 

Bostedskommune  

Stavanger kommune er den kommunen med 

 flest barn og unge under 18 år (SSB, 

befolkningsstatistikk 2018). Uttrekk fra Pal 

for STRASAK viser at 22,6 prosent av 

ungdommene registrert med forhold i Sør-Vest 

politidistrikt nettopp er bosatt i Stavanger 

kommune.  Andelen av befolkningen under 18 

år, og som i tillegg, er registrert med straffbare 

forhold er likevel på knappe 1,5 prosent. Det er 

med andre ord svært få barn og unge i 

Stavanger som er registrert i politiets 

straffesaksregister.  

 

Nest etter Stavanger kommune ligger Sandnes 

kommune. Ungdommer bosatt i Sandnes 

utgjør 13, 25 prosent av alle ungdommene 

under 18 år som ble registrert med straffbare 

forhold i politidistriktet i 2017. Sandnes har en 

stor ungdomsbefolkning, men andelen 

ungdom under 18 som er registrert i politiets 

straffesaksregister i forhold til 

ungdomsbefolkningen i Sandnes er på 1, 3 

prosent.  

 

                                                           
16  SSB- "Kriminalitet blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. En analyse av 
registerdata for perioden 1992-2015 på https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-
og-publikasjoner/kriminalitet-blant-innvandrere-og-norskfodte-med-innvandrerforeldre 
 

Varmekart med involvertes bostedskommune, og hvor 
de straffbare forholdene er registrert i Sør-Vest 
politidistrikt i 2017. Kilde: Pal for STRASAK 

https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/kriminalitet-blant-innvandrere-og-norskfodte-med-innvandrerforeldre
https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/artikler-og-publikasjoner/kriminalitet-blant-innvandrere-og-norskfodte-med-innvandrerforeldre
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Mange ungdommer har bostedsadresse Karmøy. Karmøyungdommen utgjør 13,1 prosent av de som er 

registrerte med straffbare forhold i politidistriktet. Sammenlignet med ungdomsbefolkningen i 

Karmøy utgjør de som er registrert i politiets straffesakssystem 2,38 prosent, altså en noe høyere andel 

sammenlignet med de store byene.  Uttrekk fra Pal for STRASAK viser at tre av de ungdommene som 

har flest forhold knyttet til seg alle er bosatt på Karmøy. En person var registrert med 21 forhold, en 

med 19, mens den tredje hadde 18 forhold knyttet til seg. Alle tre var også registrert som gjengangere i 

betydningen at de var registrert med avgjorte straffbare forhold tidligere. Alle tre er under tett 

oppfølging av politi og andre myndigheter. 

 

Ungdom bosatt i Haugesund utgjør 7, 4 prosent av alle som ble registret med et straffbart forhold og 

som var under 18 år på gjerningstidspunktet. Disse utgjør 1,7 prosent av ungdomsbefolkningen i 

Haugesund.  

 

Som varmekartet over viser har noen ungdommer bostedsadresse utenfor politidistriktet, men er 

registrert med straffbare forhold i politidistriktet. Uttrekk fra Pal for STRASAK viser at noen begår 

kriminalitet andre steder enn der de er bosatt. Statistikken over vinningskriminalitet viser for 

eksempel at en stor andel forhold er knyttet til kjøpesenteret Kvadrat i Sandnes kommune, uten at de 

selv bor i Sandnes kommune. Senteret er en møteplass for ungdom fra hele distriktet. Også bysentrene 

tiltrekker seg ungdom fra omkringliggende kommuner og fører til at gjerningsstedet i mange tilfeller er 

ett annet sted enn hvor gjerningspersonen er bosatt (Om gjerningssted se kapittelet "Hvor begås 

kriminaliteten?") 

 

Gjengangere 

En del barn og ungdom begår straffbare forhold mer enn en gang og de blir definert som enten 

gjenganger, tilbakefall eller fortsatt gjenganger.  Det er avgjørelsesdatoen for forholdet som er ledende 

for beregning. Hvis man har et forhold fra 2017, som er det eneste forholdet som er avgjort, vil dette 

defineres som førstegangforhold selv om ungdommen har forhold fra tidligere. Hvis man senere 

registrer en avgjørelse på et tidligere forhold blir dette korrigert i neste beregning for å overholde krav 

om stigende hyppighet ut fra avgjørelsesdato. Hyppighet, og hvilket forhold som er første, tilbakefall, 

gjenganger kan dermed variere over tid. Forbryterhyppighet vises i tabellen under, kategorien "tom" 

viser antall forhold som ikke har fått en avgjørelse. Når disse forholdene er registrert med en 

avgjørelsesdato vil statistikken over forbrytelseshyppighet endre seg, da det er avgjørelsesdato som er 

ledende for beregningen. Er de avgjort på samme dato brukes sakens registrerte dato for å finne første 

tellende forhold. 

 

Tabell 13: Forbryterhyppighet U18 2003-2017. Kilde: Pal for STRASAK 

 

 
Alle kategoriene; førstegang, gjenganger, tilbakefall og fortsatt gjenganger har steget mellom 2016 og 

2017. Registrerte førstegangskriminelle steg fra 287 forhold i 2016 til 700 forhold i 2017, likeledes steg 

antallet gjenganger fra 104 til 119 og tilbakefall fra 146 til249 forhold og fortsatt gjenganger fra 292 til 

343 gjenganger.  Disse tallene vil endre seg ettersom flere forhold får sin avgjørelse og dermed 

registreres som førstegangs, gjenganger, tilbakefall eller fortsatt gjenganger.  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fortsatt gjenganger 460 611 709 755 773 742 601 480 516 417 324 274 237 292 343

Førstegangs 543 660 667 773 823 779 708 601 502 482 477 401 346 287 700

Gjenganger 158 167 188 200 226 219 171 145 112 114 100 91 87 104 119

Tilbakefall 269 308 310 328 381 338 308 237 226 221 187 166 150 146 249

(tom) 534 475 515 589 646 503 502 391 395 382 318 325 455 625 562

Totalsum 1 964 2 221 2 389 2 645 2 849 2 581 2 290 1 854 1 751 1 616 1 406 1 257 1 275 1 454 1 973
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I Skan-kontrolls rapport fra Sandnes rapporteres det om en klar økning i antallet gjengangere som ble 

påtruffet i 2017.17 

 

Statistikken tilbake til 2003 viser igjen at året 2007 skiller seg ut med flest forhold i alle kategorier.  

 
 
 

  

                                                           
17 Obs på at antallet gjengangere i Skan-kontroll sin analyse relateres til alle påtrufne og ikke kun 
ungdommer ( (Skan-kontroll, 2018, s. 12) 
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NÅR BEGÅS KRIMINALITET?  

I dette kapittelet gjennomgås forhold i Pal for STRASAK med anmeldt U18 fordelt på 

gjerningstidspunkt i perioden 2003-2017. I tillegg er Skan-kontroll sin strategiske analyse fra Sandnes 

gjennomgått.  

 

Fredag og lørdag peker seg ut 

Det er vanskelig å si noe om når barne- og ungdomskriminaliteten skjer. I Pal for STRASAK blir 

gjerningstidspunkt notert, men i flere tilfeller er det uklart når selve hendelsen fant sted. Den har 

gjerne skjedd mellom to tidspunkt og det er vanskelig å fastslå eksakt.  Uttak av statistikk på 

klokkeslett blir derfor unøyaktig og lite hensiktsmessig.   

 

Når det gjelder hvilke dager flest forhold finner sted gir derimot statistikken mer nøyaktig 

informasjon.  De fleste forholdene registreres i forbindelse med helg, i løpet av fredager og lørdager. I 

dagene fra mandag til fredag blir det registrert flest vinningsforhold, mens det i dagene lørdag og 

søndag blir registrert mest skadeverk. 

 

I tidsperioden 2003-2017 peker onsdager og torsdager seg ut som de dagene med færrest registrerte 

forhold, mens fredager og lørdager er de dagene med flest registrerte forhold.   

 

I 2017 var søndager og mandager dagene med færrest registrerte forhold, mens fredager og lørdager 

hadde flest.  Med unntak av søndager og lørdager som hadde flest saker knyttet til skadeverk, var det 

flest vinningsaker mandag til fredag. 18 

 

Skan-kontroll oppgir tidspunkter i sin analyse for virksomheten i Sandnes. I løpet av 2017 registrerte 

de en betydelig økning i antallet saker mellom kl. 12:00-19:00 på dagtid, med en topp mellom 14:00 og 

15:00, mens de i løpet av 2016 og 2015 mer ble spredd utover dagen.  Når det gjelder ukedagene var 

onsdag, torsdag og fredag de mest utsatte dagene med 60 til 77 prosent flere saker sammenlignet med 

de andre ukedagene. (Skan-kontroll, 2018, s. 10)   

                                                           
18 Grunnlagstabell U18 Forhold (DMS) 2003-2017 Uttrekk fra Pal for Strasak 
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HVOR SKJER KRIMINALITETEN?  
 

I dette kapittelet gjennomgås statistikk fra Pal for STRASAK fordelt på gjerningskommune og 

driftsenhet.   

 

 

Uttrekk fra Pal for STRASAK over antall registrerte 

forhold med anmeldt U18 fordelt på 

gjerningskommune viser at det i 2017 var flest 

registrerte forhold i Stavanger. I Stavanger ble det 

registert 432 forhold, dernest Sandnes (391), 

Haugesund (200), Karmøy (184) og Time (107).  

Med unntak av Time, hadde de andre byene en 

økning sammenlignet med 2016.  

 

Varmekartet til høyre angir gjerningsstedene med 

flest hendelser som registrert i mørkerødt. 

Fargegraden avtar med færre registrerte hendelser.    

 

Den registrerte kriminaliteten er ikke nødvendigvis 

sammenfallende med bosted til gjerningspersonene.  

Stavanger, har flest registrerte forhold, men er også 

den største byen i distriktet og tiltrekker seg således 

både ungdom fra hele distriktet og ungdom som bor 

utenfor distriktet. 

 

Det ble registrert straffbare forhold i 30 av de 32 

kommunene i politidistriktet og flere kommuner 

har hatt en til dels stor økning sammenlignet med 

året før.  

 

Kriminalitetstatistikken tilbake til 2003 viser likevel variasjon fra år til år, og flere kommuner har 

tidligere hatt år med flere registrerte forhold enn i 2017.   

 

En oversikt over hvilken type kriminalitet som skjer i de fem største bykommunene i politidistriktet, 

Eigersund, Haugesund, Karmøy, Sandnes og Stavanger viser at det er ulik kriminalitet registrert i de 

ulike kommunene. I Stavanger, Sandnes og Haugesund ble det registrert flest vinningsforhold med 

anmeldt U18, mens det i Eigersund og på Karmøy ble det registrert flest skadeverk med anmeldt U18.   

 

Vinning 

Flest lovbrudd registreres innen kriminalitetstypen vinning, slik er det for U18 og slik er det generelt. 

Uttrekk fra Pal for STRASAK tilbake til 2003 viser imidlertid stor variasjon fra år til år med flest 

registrerte forhold i siste halvdel av 2000-tallet. Anmeldelser knyttet til vinning har deretter falt jevnt 

for å øke igjen kun når det gjelder U18 de tre siste årene.  På distriktsnivå går imidlertid kriminaliteten 

innen vinning fortsatt ned.   

 

Sandnes kommune er registrert som det gjerningsstedet hvor vinningskriminalitet har vært størst. 

Dette sees i sammenheng med kjøpesentrene Kvadrat og Vågen Amfi. Ved søk på gjerningsadresse er 

mange forhold knyttet til kjøpesentrene Kvadrat og Vågen/Ruten i Sandnes.  Dernest finner vi mange 

forhold med gjerningsadresse Klubbgaten i Stavanger og gjerningsadresse knyttet til kjøpesenteret 

Kilden på Hillevåg.  En del forhold er også registrert ved Amandasenteret i Haugesund. 

 

Varmekart (ArcGis) over anmeldte 
forhold med gjerningssted Sør-Vest 
politidistrikt 2017. Kilde: Pal for Strasak 
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Uttrekk fra Pal for STRASAK viser at unge kvinner utgjør nær 40 prosent av de mistenkte, siktete eller 

domfelte innen vinning. Registrert kriminalitet innen Vinning skiller seg dermed ut sammenlignet 

med de andre kriminalitetstypene i forhold til andelen unge kvinner registrert.  

 

Skan-kontroll skriver i sin analyse fra Sandnes at en overvekt at sakene deres er knyttet til mindre 

tyveri. I rapporten omtaler de en jentegjeng hvor tre jenter som ble tatt med varer til en verdi av NOK 

13 000 på Kvadrat. (Skan-kontroll, 2018, s. 16)De beskriver videre et ungdomsmiljø med stadig yngre 

ungdommer som stjeler på kjøpesenteret Kvadrat og på Bystasjonen/Amfi Vågen i Sandnes.  

Tallene i Ungdata 2016 viser en økning i andelen gutter som nasker i butikker eller som driver med 

andre former for regelbrudd. Blant jenter var det mindre endringer.  For Rogaland fylke oppgir 8 

prosent av ungdomsskoleelevene at de har tatt varer i butikken uten å betale. For Sandnes, Sola og 

Stavanger er tallet 10 prosent.  Sammenlignet med Ungdata fra 2010 hadde 15 prosent oppgitt at de 

hadde tatt varer fra butikk uten å betale for seg i Stavanger (Sletten, 2011) . Skan-kontroll registrerer 

flest vinningssaker i dagligvarebransjen, hvorpå flest forhold er knyttet til elektro, tekstil og 

sportsutstyr.   

Tabell 14: U-18 registrert etter gjerningskommune på kriminalitetstypen Vinning (Kilde: Uttrekk fra 

Pal for Strasak) 

 
 

Narkotika 

En oversikt over gjerningssted knyttet til registrerte narkotikalovbrudd viser at narkotikalovbrudd 

registreres i hele politidistriktet.19  Flest forhold er imidlertid knyttet til driftsenhet Stavanger.  Ser vi 

nærmere på driftsenhet Stavanger er flest forhold registrerte i hovedpolitisonene Eiganes/Våland, 

Sentrum, Madla, Storhaug og Tasta. Ved driftsenhet Jæren hadde Sandnes, Time og Eigersund flest 

forhold. 

 

Under følger en sammenligning over registrerte narkotikalovbrudd i de største bykommunene i 

distriktet. Som tabellen viser er det særlig en økning i Stavanger kommune fra 76 forhold til 2016 til 

102 i 2017. 

 

Tabell 15: Registrerte narkotikalovbrudd U18 fordelt på gjerningskommune 2003-2017 (Kilde Pal 

for STRASAK) 

 
  

 

 

                                                           
19 Statistikk hentet ut fra Pal for STRASAK etter Hovedpolitisone. 
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Skadeverk 

Skadeverk var et av de kriminalitetsområdene med størst økning fra 2016 til 2017. Fra 169 forhold i 

2016 til 291 i 2017. Dette er en prosentvis økning på over 70 prosent. Når vi ser på de fem største 

bykommunene i distriktet ble er det registrert flest forhold i Stavanger og på Karmøy.  Ved uttrekk fra 

Pal for STRASAK på gjerningsadresse fremkommer det at 20 av forholdene er knyttet til en bestemt 

adresse i Randaberg. Dette var tidligere Harestad skole som sto tom i påvente av rivning og ble utsatt 

for hærverk av en gruppe ungdommer. 

 

Tabell 16: Registrerte lovbrudd innen skadeverk U18 fordelt på gjerningskommune 2003-2017 

(Kilde Pal for STRASAK) 

 
 

Vold 

Registrerte forhold innen vold økte mellom 2016 til 2017 med over 40 prosent. Fra 180 saker til 258 

saker. Vold, sammen med vinning og skadeverk, er de kriminalitetstypene økte mest mellom 2016 og 

2017. 

 

Det er de største byene i politidistriktet som peker seg i ut i forhold til flest registrerte saker. Av 

bykommunene ligger Stavanger og Sandnes øverst med flest registrerte forhold.  

 

Tabell 17: Registrerte voldslovbrudd U18 fordelt på gjerningskommune 2003-2017 (Kilde Pal for 

STRASAK) 

  
 

I rapporten fra Skan-kontroll oppgis det også at flere alvorlige voldshendelser finner sted på Kvadrat. 

Ved to tilfeller i 2017 ble det utført vold mot vekter og mot kunder som ble definert som vesentlig. 

Oppsummert er at ungdomsgjengene tøffere, voldeligere og tester grenser på en måte som ikke 

tidligere har blitt sett. (Skan-kontroll, 2018) 

 

I Oslo har voldsepisoder på skolene, og avtalte masseslagsmål mellom ungdom blitt behørig omtalt i 

mediene og spredd på sosiale medier.20 Også i Sør-Vest politidistrikt rapporterer mediene om slike 

hendelser. Slåsskamper avtales i forkant, og spres videre på sosiale medier i etterkant. 21 

                                                           
20 Se "Åsted Norge" på TV2, mandag 12. desember 2018 
21 Stavanger Aftenblad 8. desember 2017 " Slåsskamp annonsert på sosiale medier samlet 40- 50 
ungdommer i Gjesdal på https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/Qlo474/Slasskamp-annonsert-pa-
sosiale-medier-samlet-40-til-50-ungdommer-i-Gjesdal?spid_rel=2 (betalingsmur) Siden besøkt 12. 
mars 2018.  Og, Stavanger Aftenblad 8. desember 2017 " Masseslagsmål på Esso i Sandnes"  
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/G1GRoq/Masseslagsmal-pa-Esso-i-Sandnes (betalingsmur). 
Siden besøkt 12. mars 2018  

https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/Qlo474/Slasskamp-annonsert-pa-sosiale-medier-samlet-40-til-50-ungdommer-i-Gjesdal?spid_rel=2
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/Qlo474/Slasskamp-annonsert-pa-sosiale-medier-samlet-40-til-50-ungdommer-i-Gjesdal?spid_rel=2
https://www.aftenbladet.no/lokalt/i/G1GRoq/Masseslagsmal-pa-Esso-i-Sandnes
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Uteseksjonen i Stavanger har informasjon om hendelser som involverer slagsmål i skolegårder etter 

skoleslutt, samt slåsskamper på offentlige plasser.  Dette er gjerne hendelser som blir filmet og spredd 

via sosiale medier.  I noen tilfeller viser filmene som spres at fornærmede, i tillegg til å bli utsatt for 

vold, utsettes for ydmykelser.  Avtalte slåsskamper filmes og deles ved hjelp av Snapchat og andre 

sosiale medier.   

 

Sedelighet 
En stor den av den registrerte kriminaliteten innen sedelighet involverer internett, men internett er 

ikke et gjerningssted.  Av de 145 sakene som ble registrert i 2017 var 45 saker registrert under 

statistikkrguppen "1470 Fremvisning/fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller seksualiserer 

barn".  Denne analysen har ikke gått inn i hver enkel sak får å undersøke hvorvidt internett er involvert 

eller ikke i alle disse sakene.  

 

Tabell 18: Registrerte sedelighetslovbrudd U18 fordelt på gjerningskommune 2003-2017 (Kilde Pal 

for STRASAK) 

Gj-
kommune 

200
3 

200
4 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
9 

201
0 

201
1 

201
2 

201
3 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

Eigersund     1   1   2   2 1 3 3 1 6 5 

Haugesund 4 3 2 4 1 8 8 9 4 8 9 4 4 9 3 

Karmøy 4 1 3 1 6 8 3 6 5 5 1 5 2 16 17 

Sandnes 4 4 5 6 8 8 6 6 3 3 9 6 11 14 16 

Stavanger 6 4 5 19 13 10 9 7 14 10 14 3 12 24 35 
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HVEM RAMMES AV KRIMINALITETEN?  

I dette kapittelet gjennomgås forhold i Pal for STRASAK med registrert fornærmet fordelt på alder, og 

kjønn, statsborgerskap og kriminalitetstype.  

 

Hvem er de fornærmede? 

Uttrekk fra Pal for STRASAK viser hvem som blir registrert som fornærmet i Sør-Vest politidistrikt.22 

Uttrekk viser at det i referanseperioden 2003 – 2017 ble registrert 20135 personer som fornærmet og 

som var under 18 år på gjerningstidspunktet.  Over halvparten var kvinner (se Tabell 19).   

 

I perioden 2003 – 2017 var over 93 prosent av de fornærmede registrert med norsk statsborgerskap. 

For året 2017 hadde andelen med norsk statsborgerskap sunket til 87 prosent. 23  Andelen fornærmede 

med ett annet statsborgerskap enn norsk har økt gjennom hele perioden.  

 

Tabell 19: U18 Fornærmet fordelt på kjønn. 2003-2017 (Kilde: Pal for Strasak) 

 

 
Hvilken type kriminalitet er flest kvinner og flest menn registrert 

som fornærmet i? 

Ved søk på hvilken kriminalitetstype flest kvinner og menn er registrert som fornærmet i for perioden 

2003-2017 kommer vinning ut som den kriminalitetstypen med både flest kvinner og menn. Deretter 

er fordelingen ulik. Flest kvinner er fornærmet i sedelighetskriminalitet, mens flest menn er registrert 

som fornærmet i voldskriminalitet.   

 

Under vinningslovbruddene, som hadde flest fornærmede kvinner og perioden 2003-2017, var flest 

fornærmede knyttet til statistikkgruppen "2134 TYVERI AV SYKKEL" og "0909 Tyveri av sykkel". 

Dernest var flest registrert som fornærmet i saker som omhandler "2131 TYVERI FRA GARDEROBE" 

og "0912 Tyveri fra person i anlegg/lokaler for idrett, kultur o.l." 24 Dette gjaldt også i 2017. Innenfor 

Vinning var flest kvinner og menn registrert som fornærmet i saker som omhandlet "0909 Tyveri av 

sykkel" og "0912 Tyveri fra person i anlegg/lokaler for idrett, kultur o.l."  

 

De siste årene har imidlertid fordelingen endret seg noe og for året 2017 var det 

sedelighetskriminalitet, og ikke vinningskriminalitet flest kvinner var fornærmet i, mens 

voldskriminalitet var den kriminalitetstypen flest menn var registrert i.  

 

Sedelighet 

Innenfor sedelighetslovbruddene i 2017 ble kvinner registrert som fornærmet i flest saker som 

omhandlet statistikkgruppen "1470 Fremvisning/stilling av seksuelle overgrep mv barn eller 

                                                           
22 Kilde: Tabell U18 Fornærmede (F) 2003-2017 
23 Kilde: Tabell U18 Fornærmede (F) 2003-2017 
24 Innføringen av den nye straffeloven 1. oktober 2015 førte til en rekke endringer i politiets 
driftstatistikk. Mange statistikkgrupper (koder i politiets driftstatistikk STRASAK for de ulike 
straffbare forholdene) er etter gammel straffelov ikke opprettholdt og det ble i tillegg etablert flere nye 
statistikkgrupper. De gamle statistikkgruppene er imidlertid fremdeles gjeldende for nye saker der 
gjerningstidspunkt er tidligere enn 1. oktober 2015. Dette innebærer at driftsstatistikken i noe tid 
fremover vil måtte basere seg på både gammelt og nytt kodeverk. Her er gammel straffelov skrevet 
med store bokstaver, mens ny straffelov vises med små bokstaver. 

Kjønn 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Totalsum

Kvinne 684 767 774 741 789 721 692 665 598 643 541 543 599 777 859 10393

Mann 848 767 789 773 738 690 684 571 571 488 464 480 569 678 632 9742

Totalsum 1532 1534 1563 1514 1527 1411 1376 1236 1169 1131 1005 1023 1168 1455 1491 20135
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seksualiserer barn", deretter statistikkgruppen " 1467 Seksuelt krenkende atferd mv overfor barn u/16 

år" og "1466 Seksuell handling med barn under 16 år"  

 

I Ungdata 2016 ble det kartlagt hvor mange av elevene på videregående skole som hadde blitt utsatt 

for ulike typer av seksuell trakassering (seksuell ryktespredning, verbal trakassering og beføling). 

Resultatene viser at dette gjelder en god del ungdommer, og at jenter er mer utsatt enn gutter. For 

eksempel har 22 prosent av jentene opplevd at noen mot deres vilje befølte dem på en seksuell måte. 

Også gutter blir utsatt for slike handlinger, men en god del færre (åtte prosent). Blant de som har vært 

utsatt for ulike former for seksuell trakassering, har flest opplevd det én gang. Samtidig er det en del 

som flere ganger har opplevd å bli utsatt for dette. (Bakken, 2017) 

 

Vold 

Når det gjelder voldslovbruddene i politiets kriminalitetstatistikk ble flest menn registrert som 

fornærmet i saker som omhandler statistikkgruppen "1751 Kroppskrenkelse og "1768 Mishandling i 

nære relasjoner, med kroppskrenkelse" og "1754 Kroppskrenkelse". Når det gjelder omfanget av vold 

og trusler om vold, oppgir færre ungdommer gjennom Ungdata at de har erfart dette.  I Rogaland fylke 

oppgir syv prosent av ungdomsskoleelevene at de har blitt skadet på grunn av vold.  Det er en litt 

mindre andel enn de nasjonale tallene som er åtte prosent. I Hå kommune oppgir ni prosent av 

ungdomsskoleelevene at de har blitt skadet på grunn av vold, mens Sandnes ligger på syv prosent og 

Stavanger og Haugesund på seks prosent.  

 

Når det gjelder ungdomsskoleelever som er utsatt for trusler om vold oppgir 10 prosent i den nasjonale 

målingen at dette har skjedd, mens tallene for Rogaland fylke er på ni prosent. De store byene i 

distriktet ligger fra syv til 11 prosent (Haugesund (7), Stavanger og Sandnes (ni) og Eigersund 

kommune (11)), mens Karmøy kommune ligger på landsgjennomsnittet.  Til sammenligning viser det 

eksempelvis til Ungdata 2010 som viser at 15 prosent av ungdom i Stavanger oppga at de hadde blitt 

utsatt for trusler om vold, mens 21 prosent har blitt slått uten at de har fått synlige merker.  

 

Narkotika 

En kriminalitetstype som narkotikalovbrudd registrerer normalt ikke fornærmet i saker i politiets 

statistikk. Likevel viser Ungdata-undersøkelser at mange av ungdommene har sammensatte problemer 

og flere bruker rus. Skan-kontrolls analyse fra Sandnes viser at rus og fester blant mindreårige er noe 

de stadig hører om. I Ungdata-undersøkelsen rapporteres ungdommene selv om en økning i 

hasjbruken når det gjelder gutter.  Andelen som er tilbudt hasj eller marihuana var rapportert som noe 

høyere enn i tidligere undersøkelser.  Samtidig viser ESPAD 2015 at norske ungdommer (15 og 16 

år)bruker mindre rus enn ungdommene i de andre undersøkelseslandene. Imidlertid er både 

Ungdata2016 og ESPAD2015 gamle data og har dermed ikke fanget opp en eventuell endring i 

ungdoms bruk av rusmidler. Ny Ungdata-undersøkelse kommer i 2018, mens ny ESPAD kommer i 

2019.   

 

Når det gjelder politiets statistikk over narkotikalovbrudd har den variert over tid og gjenspeiler i stor 

grad politiets innsats og ressurser.  Likevel har det kun en gang tidligere i referanseperioden 2003-

2017 blitt registrert flere narkotikalovbrudd enn i 2017. De siste årene har antallet registrerte 

narkotikalovbrudd økt. Flest forhold i Sør-Vest politidistrikt er knyttet til Driftsenhet Stavanger, og i 

hovedpolitisonene Eiganes/Våland, Sentrum, Madla, Storhaug og Tasta. Ved driftsenhet Jæren hadde 

Sandnes, Time og Eigersund med flest forhold. 

Tilbakemeldinger fra forebyggende enheter i politidistriktet og fra barne- og ungdomsarbeidere i 

kommunene forteller om endrede holdninger til rusbruk..  Hvorvidt legaliseringsdebatten om 

narkotika har påvirket ungdommens holdninger til bruk av narkotika har ikke denne rapporten gått 

inn i. 
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SÅ LANGT I 2018 
 
Uttrekk fra Pal for STRASAK fra de to første månedene i 2018, sammenlignet med tilsvarende 
måneder i årene 2003 – 2017, viser en økning. Vi må tilbake til 2009 for å finne flere registrerte 
forhold etter årets to første måneder. Tabell 21 viser en økning i januar og en nedgang i februar, i sum 
blir det likevel en økning.   
 

Tabell 20: Antall forhold registrert med gjerningssted Sør-Vest og med U-18 som er anmeldt (kilde: 
Pal for Strasak):  

 
 
Søk i Pal for STRASAK viser at en del av økningen skyldes flere registrerte narkotikalovbrudd, flere 

vinninglovbrudd og flere voldslovbrudd.  Disse kriminalitetstypene var, sammen med skadeverk, de 

som økte mest i 2017.  Med unntak av skadeverk, har økningen innen narkotika, vinning og vold 

fortsatt de første månedene av 2018.  

 

Forholdene som er registrert så langt i år er i all hovedsak knyttet til bykommunene i distriktet. 88 

forhold er registrert i Stavanger, 67 på Karmøy, 55 i Sandnes og 34 i Haugesund. 

 

Flest forhold er registrert i Driftsenhet Haugesund hvor særlig narkotika, kriminalitetstypen annen, og 

vinning øker. I driftsenhet Stavanger er det flest narkotikalovbrudd, vinning og voldslovbrudd, mens 

det i driftsenhet Jæren er flest vinningsforhold, fulgt av vold og narkotika.  

 

Tabell 21: Antall forhold registrert med gjerningssted Sør-Vest og med U-18 som er anmeldt fordelt 

på driftsenhet (kilde: Pal for Strasak):  

 
 
 
 
 
 
 

  

Reg måned 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Jan 174 146 249 245 325 240 223 144 137 159 132 140 77 134 161 214

Feb 158 186 174 180 154 183 230 117 147 114 82 96 75 109 172 140

Antall forhold registrert med gjerningssted S-V pd og med U18 som anmeldt 

KriminalitetstypeHaugesund Jæren Sauda Stavanger Stord

ANNEN 27 9 2 10

NARKOTIKA 33 12 32 7

SEDELIGHET 9 7 1 8

SKADEVERK 14 6 1 11 3

TRAFIKK 6 10 1 2 1

VINNING 16 46 23 4

VOLD 13 19 1 17 2

ØKONOMI 1

Totalsum 118 109 6 104 17
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HAR BARNE-OG OG UNGDOMSKRIMINALITETEN I SØR-VEST 

POLITIDISTRIKT ENDRET SEG? 

Ungdata 2016 viser en mindre økning i andelen unge som har oppgitt at de driver lovbrudd (Bakken, 

2017), mens ESPAD-undersøkelsen fra 2015 viser at Norge, sammenlignet med andre land, i alle 

undersøkelsesårene, har vært blant de landene som har hatt den laveste andelen blant 15-16 åringer 

som har oppgitt å ha brukt cannabis. (Skretting, 2017). Imidlertid baserer ESPAD-undersøkelsen seg 

på data fra 2015, og en eventuell endring i adferd vil først vise seg ved neste undersøkelse i 2019. 

Mens Ungdata-undersøkelsene viser at flertallet av barn og unge i Norge oppgir at de har en god 

oppvekst med gode relasjoner til foreldre, venner og lærere, at de er engasjerte i fritidsaktiviteter og 

trives godt på skolen, har samtidig en del ungdommer av ulike årsaker oppgitt at de ikke har det bra.  

Den siste Ungdata-undersøkelsen viser at den skikkelighetstrenden vi har sett prege 

ungdomsgenerasjonene siden årtusenskiftet, har stoppet noe opp. Det registreres en mindre økning i 

andelen ungdom som driver med lovbrudd. (Bakken, Ungdata 2017 - Nasjonale resultater, 2017). Flere 

barn og unge i Sør-Vest politidistrikt står også i fare for å falle utenfor denne skikkelighetstrenden. 

Over 40 ungdommer var under oppfølging i Konfliktrådet i Haugaland og Sunnhordland medio mars 

2018, mens 49 ungdommer var på oppfølging i Konfliktrådet for Sør-Rogaland.25  Ved utgangen av 

2016 hadde blant annet 3797 barn fått vedtak om ulike tiltak i barnevernet i Sør Vest politidistrikt. 26   

Analyser av ulike Ungdata-undersøkelser viser at ungdom med enten én, to eller tre svake relasjoner til 

foreldre, skole eller venner (utsatthetindikatorer) er mer utsatte for å ha en ungdomstid preget av 

risikobelastninger. Andelen ungdom som har vært involvert i mobbing, vold og kriminalitet, øker jo 

flere utslag de har på disse tre utsatthetsindikatorene. Dess flere indikatorer ungdom blir klassifisert 

med, dess større er andelen av ungdom med få sosioøkonomiske og utdanningsmessige ressurser i 

hjemmet. Resultatene viser også at de som har vært utsatt for vold er økende med utslag på 

utsatthetsindikatoren. (Andersen, 2017, s. 44) Også andelen som bruker rusmidler, er høyere blant 

ungdom som har svake relasjoner til foreldre, skole og/eller venner. Blant ungdom som ikke har 

gode/nære venner, er det imidlertid færre som benytter rusmidler enn blant unge uten noen svake 

relasjoner. 

 

Ungdata-undersøkelsene viser at ungdommene med svake relasjoner til foreldre, skole og/eller venner 

og som har vært i kontakt med barnevernet, er overrepresentert blant dem med dårlig helsesituasjon, 

blant dem som er involvert i mobbing og blant dem som har gjort kriminelle handler og bruker 

rusmidler. Mange av disse ungdommene har i tillegg lave forventinger til fremtiden.  

Forskning har vist at deltakelse i antisosial atferd i barne- og ungdomstiden for noen henger sammen 

med risikoatferd og kriminalitet senere i livet. Forskning viser videre at det er sammenheng mellom 

deltakelse i mindre alvorlig normbrudd (som å snike seg på bussen etc.) og kriminalitet (som ikke å 

betale for varer i butikken) blant ungdom (Andersen, 2017, ss. 111-116).   

 

                                                           
25 Tall innhentet fra Konfliktrådet i Sør-Rogaland pr epost 26. mars 2018 
26  
SSB Tabell 04443: Barn med barnevernstiltak per 31.12., etter omsorgs-/hjelpetiltak (K) 1994 - 2016. 
Fra 2016 er tallene for hjelpetiltak per 31.12. noe høyere enn tidligere år. Årsaken er at for tidligere 
årganger ble omsorgstiltak i løpet av året prioritert over hjelpetiltak per 31.12., som gav noe for lave 
tall for hjelpetiltak per 31.12. I tillegg blir fordelingen mellom omsorgstiltak og hjelpetiltak endret, på 
grunn av endring i hvilket tiltak som prioriteres for hvert barn som telles. Kilde: 
https://www.ssb.no/statbank/table/04443/tableViewLayout1/?rxid=e4e2177c-f240-447c-ae04-
ab7353ac894a 
 

https://www.ssb.no/statbank/table/04443/tableViewLayout1/?rxid=e4e2177c-f240-447c-ae04-ab7353ac894a
https://www.ssb.no/statbank/table/04443/tableViewLayout1/?rxid=e4e2177c-f240-447c-ae04-ab7353ac894a
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I rapporten "En kartlegging av fenomenet ungdomsgjenger i Stavanger og Sandnesområdet" 27 

(Øvrebø, 2018) ble ulike ungdomsmiljøer vurdert etter om de var etablert i kriminelle gjengdannelser. 

Kartleggingen viste at i overkant av 100 ungdommer var tilknyttet ulike grupperinger i Stavanger og 

Sandnesområdet, hvorav enkelte kunne ha flere hundre følgere på ulike sosiale medier.  Det som 

kjennetegnet ungdommene var problemer med å tilpasse seg skole og ulike fritidsaktiviteter. Mange 

kom også fra familier med dårlige sosioøkonomiske kår som manglet både evnen og ressursene til å 

følge opp ungdommene. Ungdommene hadde også ulik etnisk tilhørighet, hvorav flertallet hadde 

minoritetsbakgrunn. 

 

Nærmere analyse av Stavanger kommune viser at en av fem av ungdommene som skårer på en eller 

flere av utsatthetsfaktorene har foreldre med lav sosioøkonomisk status. Dess flere sosioøkonomiske 

ressurser ungdommene har hjemme, desto høyere er ungdommens livskvalitet (Lars Roar Frøyland, 

2016) I Stavanger kommune øker de sosiale forskjellene. Barn som lever i lavinntektsfamilier i 

Stavanger har økt med over 40 prosent på fem år.  Rådmannen i Stavanger kommune uttaler i ett 

intervju i Stavanger Aftenblad at Stavanger er et av stedene i Norge med de største sosiale forskjellene 

og at de er i tillegg er økende. Lavinntektsfamilier i Stavanger er gjerne innvandrere eller barn av 

eneforsørgere.  I rapporten "En kartlegging av fenomenet ungdomsgjenger i Stavanger og 

Sandnesområdet" (Øvrebø, 2018) kommer det frem at flere av ungdommene har en annen etnisk 

tilhørighet enn majoritetssamfunnet. I politiets kriminalstatistikk er andelen utenlandske statsborgere 

representert i alle kriminalitetstypene.  

I Stavanger har uteseksjonen merket seg ungdomsgrupper i sentrum som i økende grad har holdninger 

som er bekymringsfulle.   De opplever en økning i hasjbruk og mer liberale holdninger til rus og er 

spesielt bekymret for ungdomsskoleelevene. De observerer de samme grupperingene av ungdommer 

flere ganger ved ulike steder i byen og har en teori om at informasjonsutvekslingen skjer på Snapchat. 

Generelt opplever de at mye skjer på sosiale medier.28 

Også politiet har en rekke uttrykninger til områder i sentrum av Stavanger med opphopning av 

ungdom hvor det blant annet er kommet informasjon om avtalte slåsskamper. 29 Under følger et 

utsnitt fra helgerapport fra uke 8 fra Stavanger politistasjon.  

Vekter på Sølvberget/kinoen hadde problemer med ungdomsgjeng. Rundt 18 stk, de fleste 

født i 02 men også enkelte født i 04. Frekke i kjeften, spyttet på gulvet, bråkte og nektet å 

høre på vekteren. De fleste forsvant da han ringte politiet men noen ble værende igjen. 

Dårlig oppførsel på flere. Flere av dem hadde vært involvert i bråk og slossing der inne 

kvelden før. Absolutt et sted å ha fokus på av synlig, uniformert politi!   

 

Politiets forebyggende avsnitt i Haugesund og på Karmøy mener å se en reell økning i rus i 

ungdomsmiljøet på Karmøy. Om det er en reell økning, eller en konsekvens av politiets forebyggende 

virksomhet, er mer usikkert. Forebyggende virksomhet på Karmøy oppgir jevnlig å ha besøkt ungdom- 

og videregående skoler og mener at en del av de straffbare forholdene neppe ville bli rapportert 

dersom skolene ikke var trygge på, og hadde god kunnskap om, hva som skjer med ungdommene og 

deres familier etter anmeldelse.  Erfaringer viser at få anmeldelser har kommet fra skoler hvor 

samarbeidet politi-skole i utgangspunktet ikke var tilstede, hvorpå anmeldelser og bekymringer har 

økt etter innledet samarbeid.  

Den nye opplæringsloven §9a, som beskriver hvordan skolene skal forholde seg  til elevmiljø, sosial 

miljø og læringsmiljø kan også spille en rolle. Nå krever loven tiltak fra skolen ved engangshendelser, 

og ikke ved gjentatte hendelser over tid, som tidligere. Dette kan ha medvirket til at flere skoler 

kontakter politiet ved negative hendelser.  

                                                           
27 Rapporten er krevet som ett ledd i pob Børge Øvrebøs masteroppgave i politivitenskap på 
Politihøgskolen og er ikke utgitt pr. 1. april 2018 
28 UR Møtereferat 19. mars 2018 (unntatt Offentlighet) 
29 UR Møtereferat 19. mars 2018(unntatt Offentlighet) 
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Driftsenhet Karmøy og Haugesund har mange saker som handler om skadeverk, hasjbruk, vold, 

trusler, bildedeling etc. som blir anmeldt nettopp på bakgrunn av bekymringer rundt enkeltelever / 

miljøer.  Dette bidrar igjen til flere meldinger til barnevernet, flere ungdommer blir kartlagt, og flere 

ungdommer får påvist et oppfølgingsbehov som igjen genererer straffeaksjoner etter § 71 A, overføring 

til konfliktråd og ungdomsoppfølging.30 

Rapporten "En kartlegging av fenomenet ungdomsgjenger i Stavanger og Sandnesområdet" viser at det 

først og fremst er gutter i alderen 13-18 år som utgjør grupperingene det knyttes bekymringer til. 

Denne ungdomsgruppen har ulik etnisk tilhørighet og flere har utfordringer knyttet til skole og 

fritidsaktiviteter. I tillegg sliter mange familier økonomisk og mangler både evner og ressurser til å 

følge opp ungdommene.   Ungdommene preges av mangel på respekt for autoriteter og 

voksenpersoner og lar seg lett provosere og bruke vold. Både politi og skolen sliter med å finne 

effektive tiltak som ville kunne skape positive endringer over tid.  

Sosiale medier 

De sosiale mediene er en naturlig del av hverdagen for unge. De forventer dialog og kontakt der de er, 

og er vant til at alle kan nås.  Men det er forsket lite på sammenhengen mellom barn og unges digitale 

liv og om dette påvirker kriminaliteten. (POD, 2016) I rapporten " En kartlegging av fenomenet 

ungdomsgjenger i Stavanger og Sandnesområdet" kommer det frem at sosiale medier fremstår som 

den nye møteplassen for aktiviteter. Flere av de grupperingene som er kartlagt har mange hundre 

følgere på sosiale medier. Ett funn i rapporten er at det finnes et stort ungdomsmiljø som lar seg 

inspirere av en global gjeng- og gangsterkultur. Ungdata-undersøkelsen viser at flere ungdommer 

bruker mer tid på skjerm nå enn tidligere (både på sosiale medier, spill som også er en 

kommunikasjonsplattform og annet). Hjemmet som arena for fysisk samvær med jevnaldrende har 

blitt svekket de senere årene og dette har trolig sammenheng med nye måter å kommunisere med 

hverandre på. Ungdata2016 viser at svært mange bruker mye tid på sosiale medier.  Også analyser fra 

Skan-kontroll viser at mye av kommunikasjonen blant ungdom synes å foregå på sosiale medier.  For 

eksempel kan det gå rykter om at det er enkelt å stjele på visse butikker via informasjon spredd på 

sosiale medier. (Skan-kontroll, 2018). Forebyggende avsnitt i Driftsenhet Karmøy og Haugesund 

melder også om økt bruk av bildedeling som blir anmeldt.  

Leder ved forebyggende driftsenhet i Oslo politidistrikt har uttrykt bekymring for det som synes å være 

en grovere voldskultur blant unge. Voldsfilmer deles hyppig på internett og sosiale medier og politiet 

ser en mulig sammenheng mellom deling av slike videoer og grov antydes. 31 

- Vi har snakket med ungdommen om hva som gjør at de bruker mer vold og at den blir 
grovere. Selv om vi ikke har fått et entydig svar, antar vi å kunne se at når det blir filmet, 
lagt ut og delt fort, er det med på å gjøre at ungdommene bruker volden lenger og at den blir 
grovere. (NRK.no "Politiet: Filming gjør volden grovere") 

 

Også Trøndelag politidistrikt melder at det er nærliggende å tenke at filmingen kan ha en effekt på 

volden.32  

 

I Sør-Vest politidistrikt har både politiet og uteseksjonen i Stavanger kjennskap til voldsvideoer som er 

spredd via sosial medier.  

 

Innen sedelighetskriminalitet viser den registrerte kriminaliteten for 2017 at 45 av 145 registrerte 

forhold er kodet til statistikkgruppen "1470 Fremvis/still av seksuelle overgrep mot barn el 

                                                           
30 Intervju med forebyggende avdeling på Karmøy og i Haugesund.  
31 Intervju med driftsenhetsleder ved Forebyggende enhet i Oslo politidistrikt Jane Stømner i NRK 
"Politiet: - Filming gjør volden grovere" på NRK https://www.nrk.no/norge/politiet_-_-filming-gjor-volden-
grovere-1.13936964  
32 Intervju med politibetjent Ola Svorkdal Hess i Trøndelag politidistrikt på NRK "Politiet: - Filming 
gjør volden grovere" på NRK https://www.nrk.no/norge/politiet_-_-filming-gjor-volden-grovere-1.13936964 

https://www.nrk.no/norge/politiet_-_-filming-gjor-volden-grovere-1.13936964
https://www.nrk.no/norge/politiet_-_-filming-gjor-volden-grovere-1.13936964
https://www.nrk.no/norge/politiet_-_-filming-gjor-volden-grovere-1.13936964


 
 

32 
 

seksualiserer barn".  I 2017 var altså over 30 prosent av forholdene registrert innen 

sedelighetskriminalitet knyttet til en eller annen form for fremvisning, eller fremstilling. Denne 

rapporten har ikke gått inn i de enkelte forholdene og har ikke undersøkt hvorvidt og i hvilken grad de 

anmeldte forholdene er spredd.  Ved Kripos sin gjennomgang av dommer der den domfelte var dømt 

for seksuell omgang med barn under 14 år, overgrepet filmet eller fotografert i 12 prosent av sakene.  
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