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KICKSTART 

I perioden 2020-22 har LB 

Forsikring, Røde Kors og Aarhus 

Arrest haft pilotprojektet Kickstart. 

Formålet var at vise 17-25-årige 

varetægtsfængslede vej til positive 

fællesskaber og ud af kriminalitet.  

Gennem kontinuitet, motivation til 

uddannelse og støtte til fodfæste. 

Fra tidlig varetægt indtil et år efter 

løsladelse.  

 

 

 

 

 

’Det giver en form for håb, 

det er måske et for stort ord. 
Han kan se, at der er en 
anden mulighed end 

kriminalitet for mig som 
person. Det gør meget. At 

man kan noget med sit liv og 
fremtiden. Han har åbnet 
nogle døre. Det påvirker mig 

positivt’ 
 

Ung i Kickstart  

 

 

 

 
Oxford Research har evalueret 

Kickstart i pilotperioden. 

Evalueringen er gennemført på 

baggrund af 21 

spørgeskemabesvarelser fra 

unge, 23 

spørgeskemabesvarelser fra 

frivillige og 23 kvalitative 

interviews med unge, frivillige og 

samarbejdspartnere. 
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Stærke relationer styrker unges 

tro på fremtiden 

På en skala fra 1-10 vurderer de 

unge i gennemsnit relationen til den 

frivillige til 9,86.  

 

100% fortæller, at de har fået 

fornyet tro på fremtiden gennem 

relationen til de frivillige.  

 

Frivillige viser nye muligheder 

83% af de unge i Kickstart er blevet 

mere bevidste om deres 

fremtidsmuligheder og er 

motiverede for at lægge en plan for 

fremtiden. De frivilliges positive  

 

 

forventninger, vedholdenhed og 

støtte motiverer de unge til at holde 

fast i planerne for en fremtid uden 

kriminalitet. 

 

Fokus på uddannelse 

Et mål med Kickstart er at motivere 

flere unge til uddannelse. Gennem 

samtale, praktisk støtte og 

brobygning. 43% af de unge i 

Kickstart taler jævnligt med de 

frivillige om uddannelse, 30% taler 

altid om uddannelse ved møderne 

med de frivillige. Forskning viser, at 

uddannelse er en væsentlig faktor til 

forebyggelse af kriminalitet. 
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NYT HÅB TIL UNGE VARETÆGTSFÆNGSLEDE  
 

  

 

Frivillige viser vej til nye 

muligheder 
Evalueringen viser, at de unge i Kickstart får nyt håb for 

fremtiden, styrkede kompetencer og føler sig motiverede 
for forandring gennem deres relationer til frivillige. 


