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En evaluering af Natteravnene foretaget af KORA i 2013 viste, at kendskabet 

i målgruppen unge i alderen 16-24 år var 74%, men det lå på  94% blandt 

forældre til målgruppen. Evalueringen viste også, at Natteravnenes arbejde 

blev vurderet positivt i forhold til at skabe tryghed i nattelivet.

Den nuværende kendskabsgrad blandt målgruppen og deres forældre er 

ukendt, men antages at være nedadgående. Ligeledes findes ikke et 

opdateret billede af, hvordan de unge og deres forældre opfatter og 

vurderer Natteravnenes indsats og værdiskabelse.
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Kendskabet i 2018 er 75% for de 

unge og 98% for forældre 

Natteravnene vurderes meget positivt, særligt af 

forældre, og anses som tryghedsskabende

Natteravnene opfattes af de unge som ”de ældre 

med børn” 

Datagrundlag: 220 respondenter i den primære målgruppe, unge 16-24 

år, samt 319 forældre med børn i alderen 16-24 år . Respondenterne er 

nationatl repræsentativt fordelt på køn, alder og region. 



Hvor har de unge set Natteravnene?

Natteravnene, kendskabsmåling 20174



Hvor mange gange har de mødt 
Natteravnene?

Natteravnene, kendskabsmåling 20175



Fortæl os evt. om mødet: 
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”Mødte dem i Nyborg hvor de 

delte kondomer ud, de er meget 

venlige og sjove at snakke med”

Ung

”Kan kun huske at have set dem om 

aftenen som 14-15 årig en enkelt gang, 

hvor de delte kondomer ud, hvilket jeg 

på det tidspunkt synes var pinligt, men 

nu kan jeg godt se det “smarte” i det (i 

en alder af 19)”

Ung

”Min søn har selv talt med Natteravne 

flere gange og har fortalt, at deres 

tilstedeværelse lægger en dæmper på 

optakt til slagsmål og at de har været 

med til at få urostiftere til at gå hjem”

Forælder



Kendetegn og holdninger
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Super idé

Fantastisk initiativ

Utrolig positivt Beundringsværdigt

Respekt

Alletiders

Godt
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” Det er et rigtig godt 

initiativ Der kan være der 

hvor der er behov for 

hjælp og støtte”

Forælder

”Jeg synes at det er et 

rigtig godt initiativ som 

øger trygheden i 

nattelivet for de unge”

Forælder

”Jeg er positiv overfor ideen 

og beundrer de personer, 

som påtager sig et ansvar”

Forælder

” Lyder fornuftigt; men hvor 

ofte kan de afværge 

eventuelle vold?”

Forælder

”Jeg synes at det er et rigtig 

godt initiativ som øger 

trygheden i nattelivet for de 

unge”

Forælder

”Synes det er rigtig godt, at 

de går rundt og holder øje 

med, om vi unge mennesker 

opfører os ordentligt eller har 

det godt i nattelivet”

Ung

”Jeg synes det er godt, at der er 

nogle, som gider bruge tid på at 

hjælpe og, at det gøres på frivillig 

basis. Det er især nogle af de helt 

unge i nattelivet som virkelig ikke har 

styr på hvad de laver og som har brug 

for at der er en "rigtig" voksen til at 

hjælpe en gang imellem”

Ung

”Det er vel fint nok, men 

det siger mig ikke noget 

personligt”

Ung

”Jeg synes, det er godt 

initiativ. Også fordi de ikke 

tvinger nogen til at 

snakke”

Ung

”Ældre mennesker, søde 

og åbne på trods af 

dumme, fulde 

mennesker”

Ung

”Fed holdning og dejligt de 

passer på os unge i 

nattelivet. dejligt med 

sådanne mennesker ❤️”

Ung

”Det virker umiddelbart ikke som 

om de drager særlig meget nytte, 

selvom grundtanken ift. at skabe 

mere tryghed dog virker som en 

ganske fin idé”

Ung

”Det er helt sikkert et godt 

koncept!! Jeg ville bare ønske 

der måske var flere hernede 

på Als, for er aldrig stødt på 

en”

Ung



Natteravnenes indsats har størst 
betydning i forhold til…

• 96% af de adspurgte forældre mener, at Natteravnene i høj 

eller meget høj grad har betydning for omsorg og hjælp til 

berusede unge 

• Tallet for de unge er 82%

• Hele 94% af de adspurgte forældre mener, at Natteravnene i 

høj eller meget høj grad har betydning for trygheden for unge 

i området

• Tallet for de unge er 82%

• Hele 90% af de adspurgte forældre mener, at Natteravnene i 

høj eller meget høj grad har betydning for trygheden for 

forældre i forhold til deres børn

• Tallet for de unge er 83%
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Den typiske Natteravn er..
• Lidt oppe i alderen, ca. 40-60 år

Venlig, betænksom og omsorgsfuld, smilende og •

interesserede

Forældre til unge•

Iklædt gul jakke•
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”Jeg vil gerne vide, at man kan 

føle sig tryg, når man begår sig 

derude i natteliver”

Forælder

30% af de adspurgte 

forældre kunne 

forestille sig at blive 

Natteravn…

”Mine egne børn er store og 

syntes ikke tiden er til det”

Forælder

Men hvad skulle der til eller 

hvorfor ikke?

”At jeg ikke er frivillig et andet 

sted – det er et 

tidsspørgsmål”

Forælder


