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Forfatteren

Nanna Ravn Brems er BSc i erhvervsøkono-
mi og psykologi, og cand. merc. i Marketing 
Communications Management fra CBS. 

Hun er specialiseret i organisationsudvikling, 
branding og strategisk kommunikation og 
har siden 2012 været ansat i High:five. 

Nanna har i sin karriere primært beskæftiget 
sig med virksomheders sociale ansvar og har 
herigennem oparbejdet stor viden og indsigt 
på området. 

Mange unge kan ikke få et arbejde på grund af en plettet straffeattest. 
De unge går glip af muligheden for at leve et ”almindeligt” liv. Virk-
somhederne går glip af kompetent og motiveret arbejdskraft.

I ’De uslebne diamanter’ fortæller virksomhedsansatte åbent og ærligt 
om de betænkeligheder, bekymringer, store sejre og få fiaskoer, de har 
haft ved at ansætte disse unge - på trods af deres fortid. Bogen er des-
uden en værktøjskasse med konkrete råd og anvisninger til virksom-
heder, der gerne vil hjælpe og gøre en forskel.

High:five har taget initiativ til denne bog for at inspirere og sprede viden 
om emnet, så virksomheder landet over kan tage stilling. Vi håber, at 
bogen vil åbne øjne, nedbryde fordomme, fjerne bekymringer og skabe 
flere muligheder for de mange unge, der fortvivlet leder efter en vej til 
det normale liv - til gavn for såvel virksomheder som samfund. 

Tak 

Det havde ikke været muligt at skrive denne bog 
uden stor velvilje og imødekommenhed fra de 
mange virksomheder og medarbejdere, som har 
åbnet deres døre og delt deres historier og erfaringer. 
Desuden har der været udvist stor interesse og 
åbenhed fra virksomheder, som ikke har haft 
tidligere straffede personer ansat, hvilket har givet 
værdifuld baggrundsviden til bogen. 

Tak til de mange offentlige aktører fra Kriminal-
forsorgen, Det Kriminalpræventive Råd og Job-
centre, samt folketingspolitikere og borgmestre, 
der har medvirket til bogen. Det har givet en  
uvurderlig viden og indsigt – tusind tak for den!

Tak til Lauritzen Fonden for gavmild økonomisk 
støtte, samt til forskningschef i Justitsministeriet 
Britta Kyvsgaard, chefkonsulent ved Rigspolitiet 
Charlotte Bergen Skov og Marie Irgens Jacobsen for 
faglig sparring. Tak til Lærke Lykke Grønnebæk 
og Michelle Gjerding for transskribering af mange 
timers interview og Jørgen Henneke for korrektur-
læsning. 

Sluttelig skal der lyde en stor tak til Lise Bendix for 
involvering i bogen, for grundig research og dedi-
keret arbejde, som udgør grundlaget for indholdet 
af denne bog. 
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Forord 
 

Danske virksomheder er en del af det samfund, der omgiver dem. Virksom

hederne skaber jobs, samfundet leverer arbejdskraften. Virksomhederne bør vise 

hensyn til det samfund, som de er en del af, og til de mennesker, der lever i det.

Men hvad betyder det at vise hensyn eller udvise ”social ansvarlighed”?

For 100 år siden ville det nok være helt naturligt for bondemanden at tage  

slagterens søn ind som karl på gården, hvis knægten var ustyrlig. 

”Han skal jo bare have noget at rive i...”!

Og det skal de stadig … bare have noget at rive i. 

For et helt almindeligt arbejde vil altid være pejlemærket mod et helt almindeligt 

liv. Specielt for de unge, der er faret vild på deres vej igennem livet. 

High:five har igennem de sidste 10 år hjulpet tidligere straffede og kriminalitets

truede unge ud i job og uddannelse. Ved at bygge bro mellem offentlige myndig

heder og private virksomheder – mellem fortid og fremtid – har organisationen 

med succes ført hundredvis af unge over broen – ud til virksomhedernes virkelighed. 

Denne bog er en sammenskrivning af nogle af de erfaringer, som virksomheder

ne har gjort sig, og forhåbentlig kan bogen inspirere og motivere dig til at være 

pejlemærke i de unges liv. 

Til glæde for de unge, virksomhederne og samfundet.

Henrik Holck
Bestyrelsesformand i High:five

Executive Vice President i DFDS
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Kapitel 1

Værdi til virksomheden og 
samfundet 
Få inspiration og konkrete råd til hvordan din virksomhed kan tage 
et socialt ansvar

En plet på straffeattesten betyder for 
mange, at de ikke kan få et job. Det ram
mer især de unge under 30 år hårdt, da 
disse ofte hverken har stor erfaring med 
arbejdsmarkedet eller et solidt fagligt 
netværk. 

Konsekvensen bliver, at de unge tidligere 
straffede ofte ender på offentlig forsør
gelse eller i værste fald fortsætter med at 
begå kriminalitet. Det er et problem, der 
kommer os alle ved – i sidste ende er det 
nemlig vores penge og sikkerhed det går 
ud over. 

Den gode nyhed er, at virksomheder med succes kan være en del af løsningen på pro
blemet og samtidig få tilført direkte værdi til virksomheden.

Få inspiration fra andre virksomheder

I denne bog kan du læse om en lang række virksomhedslederes og medarbejderes 
erfaringer med at have tidligere straffede unge ansat, og de mange gevinster de har fået 
ud af det. 

I langt de fleste tilfælde har virksomhederne oplevet at have fået en arbejdsom, 
motiveret og loyal medarbejder. Samtidig har det stor betydning for arbejds
glæden hos alle medarbejdere at være en del af en rummelig og socialt ansvarlig 
virksomhed. 

Hvis virksomhederne ikke 
ansætter sådan nogle som 
os, så kommer vi jo til at stå 
på samme gadehjørne, som vi 
altid har stået på. Jo flere kri-
minelle virksomhederne tager 
ind, jo færre kriminelle vil der 
være på gaderne. 

Ahmed, Bevola
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På det overordnede plan oplever virksom
hederne ikke, at der er flere eller ander
ledes problemer med tidligere straffede 
unge, end der er med alle andre (unge) 
ansatte. Det betyder naturligvis også, lige
som i ethvert andet ansættelsesforhold, 
at tingene kan gå skævt. Hvordan det kan 
håndteres og måske undgås, er også noget 
af det du kan læse mere om i denne bog. 

De mange overvejelser og erfaringer 
virksomhederne har gjort sig er samlet 
til konkrete og brugbare råd til virk
somheder, der allerede tager et socialt 
ansvar overfor udsatte grupper, eller som 
gerne vil i gang med at yde en indsats på 
området. 

Du kan finde rådene i anden halvdel af 
bogen fra s. 41

High:five hjælper virksomhederne

Fælles for de medvirkende virksomheder er, at de alle samarbejder med organisationen 
High:five om at ansætte tidligere straffede unge. High:five har mere end 10 års erfaring 
med at hjælpe virksomheder. Det gælder i rekrutteringsfasen hvor organisationen 
finder egnede medarbejdere blandt tidligere straffede unge, og senere ved at stå til 
rådighed med hjælp og sparring under hele ansættelsen.

Du kan læse mere om High:five på s. 86 

Før vi dykker ned i virksomhedernes verden, kan du i det følgende læse om, hvordan 
situationen i dag reelt ser ud for tidligere straffede unge, og hvad det betyder for os som 
samfund, hvis ingen gør noget for at bryde den onde spiral de unge befinder sig i. 

Man skal tage sin straf, når 
man har gjort noget forkert. 
Men når man har udstået sin 
straf, så må det være nok. 
Ellers betyder det jo, at vi ikke 
tror på vores retssystem. Hvis 
vi tror på, at det virker med 
straf, så må det også være 
sådan, at vedkommende har 
mulighed for at komme videre 
bagefter.
 
Inger Støjberg,  
tidl. beskæftigelsesminister, Venstre
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Den private straffeattest

Den private straffeattest er et dokument, som borgeren selv kan down

loade fra nettet og som en arbejdsgiver kan bede om at få fremvist. På 

den private straffeattest er der anført oplysninger om domme og bøder 

man har fået, hvis man har overtrådt straffeloven eller fået domme vedr. 

loven om euforiserende stoffer. Det vil også fremgå, om man er idømt til

hold, opholdsforbud og lign. Alt afhængig af lovovertrædelsens art bliver 

oplysninger stående på attesten i op til 5 år. Det vil altså sige, at fx en 

fartbøde ikke vil fremgå af straffeattesten.

Særligt for unge under 18 år

Der gælder særlige vilkår, hvis man begår sin første lovovertrædelse før 

det fyldte 18. år. Som udgangspunkt vil denne lovovertrædelse ikke frem

gå af den private straffeattest, med mindre den unge idømmes ubetinget 

frihedsstraf (fængsel eller lign.), ungdomssanktion eller får en behand

lingsdom. 

Kilde: Politi.dk

Kapitel 2

Vi står over for et problem,  
der angår os alle
Kriminalitet og ledighed hænger sammen 

Arbejde kan være en vej ud af kriminalitet. Der er nemlig en sammenhæng mellem 
ledighed og kriminalitet: Er man arbejdsløs, er der større risiko at man begår kriminalitet, 
og har man først afsonet en fængselsstraf, mindskes sandsynligheden for at komme i 
job. Der er altså tale om en ond spiral, der kan være svær at slippe ud af. 

>  Det er værd at gøre sig overvejelser omkring virksomhedens brug af straffeattesten. 
Læs mere på s. 51
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Mange tidligere straffede oplever, at blive 
straffet yderligere efter at de har afsonet 
deres idømte straf, hvis de ikke får en 
chance på arbejdsmarkedet. I stedet for at 
”tavlen er visket ren” efter udstået straf, 
forfølger fortidens fejltagelser ofte perso
nen i mange år efter. 

Naturligvis er det ikke alle unge med en 
plet på straffeattesten, der er klar til at 
starte i arbejde. Det kan skyldes psykiske 
problemer, misbrug, eller at den unge 
ganske enkelt ikke er motiveret for at 
lægge kriminaliteten bag sig. 

De unge, denne bog omhandler, er dog 
motiverede og klar til et lovlydigt liv og 
arbejde, men bliver alligevel forhindret 
i at komme videre, på grund af deres 
straffe attest.

Ungdomskriminaliteten er faldende

Det er utopisk at forestille sig et samfund 
fuldstændig uden kriminalitet. Alligevel 
bliver der løbende søsat forebyggende initiativer som skal nedsætte kriminalitetsraten 
– såvel for den nye som den gentagne kriminalitet. Indsatsen ser ud til at lykkes, især 
blandt helt unge. Siden 2006 er antallet af mistanker og sigtelser mod 14–17 årige cirka 
halveret. 

Det betyder godt nyt for fremtiden: Undersøgelser tyder på, at jo yngre man er når man 
begår sin første forbrydelse, desto større er risikoen for at man vil fortsætte med at ud
øve kriminalitet. Derfor vil et fald i kriminaliteten hos de helt unge forhåbentlig også 
have en positiv effekt på den fremtidige kriminalitetsstatistik. 

Det går den rigtige vej! 

Tilbagefald til kriminalitet er stadig høj 

Når det drejer sig om tilbagefald til kriminalitet (i fagsprog kaldet recidiv1)) ser det 
desværre alt andet end positivt ud!

1)   Recidiv kan måles ud fra forskellige parametre, så som tilbagefald til ny kriminalitet i det hele taget eller tidsrummet fra løsladelse, til ny 
kriminalitet. Kriminalforsorgen udgiver årligt en recidivstatistik. Her måles recidiv ud fra følgende definition: ’Ny dom i op til og med 2 år fra 
dato for løsladelse eller dato for tilsynsetablering, som skal fuldbyrdes i Kriminalforsorgen, dvs. ved ny indsættelse i fængsel eller i eget hjem med 
fodlænke eller ved etablering af nyt tilsyn’. Kilde: Kriminalforsorgen

Vi kan jo ikke på den ene 
side stå og råbe at vi mang-
ler arbejdskraft, og så på den 
anden side udelukke nogle fra 
at bidrage, bare fordi de som 
unge har lavet et eller andet 
tosset. Hvis den unge viser at 
han kan løse opgaver på lige 
fod med alle andre, så jeg kan 
ikke se hvorfor han ikke skal 
være med til at bidrage til den 
fælles kasse. Det er jo sund 
økonomi for alle. 

Produktionsdirektør  
i mellemstor jysk virksomhed
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Der er fire kriterier for at unge tidligere straffede kan blive  
resocialiseret. De skal: 
– Have noget at tage sig til via beskæftigelse eller uddannelse 
– Have et sted at bo 
– Have et ordentligt netværk  
– Få en fornuftig behandling af psykiske problemer 
Hvis disse kriteriet var opfyldt, ville vi kun have en brøkdel af 
den recidiv vi har i dag. 

Johan Reimann,  
direktør, Kriminalforsorgen

Ifølge Kriminalforsorgen lå recidiv på 26,6 % i 2014. Altså havde mere end hver 
fjerde af alle, der blev løsladt efter fængselsstraf eller tilsynsdom i 2012, mod
taget en ny dom igen inden for 2 år efter løsladelsen a. Det tal har været stort set 
uændret siden år 2008 b. 

Nye beregninger viser at de fleste forbrydelser begås af tidligere straffede

I Kriminalforsorgens statistik opgøres recidiv ud fra det kriterium, at den straffede får 
en ny dom inden for 2 år efter løsladelsen.
 
Centre for Economic and Business Research har til brug i denne bog foretaget helt nye 
beregninger, som viser tilbagefald til kriminalitet over et længere tidsinterval (målt 
mellem år 1980 og 2013). 

Tallene er skræmmende: 

> Du kan læse den fulde beregning på s. 93

Ud af alle de personer, der fik en plet på straffeattesten i 2013, havde 

63% begået kriminalitet tidligere. Det vil sige, at 2/3 af lovovertrædelserne 

blev begået af tidligere straffede. Af disse var over halvdelen mellem 15 

og 30 år, da de modtog deres første dom.
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Kriminalitet er dyrt for samfundet

Alle ved, at kriminalitet har mange menneskelige omkostninger. Men kriminalitet 
koster også hvert år det danske samfund rigtig mange penge:

Hertil skal tilføjes, at der alene er tale om direkte omkostninger til anklagemyndighed,  
domstol og Kriminalforsorgen. Alle de omkostninger, som vedrører politiarbejde, 
efterforskning og de efterfølgende konsekvenser af forbrydelsen, så som forsikring, øget 
overvågning, tabt arbejdsfortjeneste osv. er ikke taget med i beregningen.

Der er altså tale om enorme omkostninger, som især kan tilskrives den gentagne kri
minalitet. Derfor vil det kunne betale sig for hele samfundet, hvis man kunne standse 
gentagelse af kriminalitet. Det betyder færre ofre og ødelagte liv i fremtiden, og mange 
penge at spare for os alle. 

Virksomhederne er en del af løsningen

Tallene viser med al tydelighed, at det er et stort problem, at så mange unge falder 
tilbage til kriminalitet, når de først én gang har begået en lovovertrædelse.   

Hvad der præcis bevirker, at en unge 
bliver motiveret til at få et liv uden 
kriminalitet og med fast arbejde, er 
meget individuelt. Det kan være alt fra 
et fængselsophold, en ny kæreste, alder, 
modenhed eller noget helt andet. Men er 
de unge først motiverede, er det af stor 
betydning for dem at komme ind i en 
”sund” sammenhæng på en arbejdsplads, 
hvor der er brug for dem. Det styrker 
deres selvværd og er med til at fastholde 
dem i deres nye identitet som lovlydige 
og produktive medborgere. På den måde 
øges chancen for en sund udvikling og et 
liv ude af kriminalitet.

Det er dyrt for vores samfund 
når nogen begår kriminalitet. 
En fængselsplads i et lukket 
fængsel koster jo det samme 
pr. dag som en overnatning 
på hotel D’Angleterre i Køben-
havn! 

Trine Bramsen, retsordfører, Socialdemo
kratiet

2)   Beløbets størrelse afhænger af hvordan omkostningerne beregnes. Se den fulde beregning på s. 93
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Alene de lovovertrædelser der førte til en plet på den private straffeattest 

i 2013 kostede samfundet ml. 1,3 og 3,4 milliarder kroner2. 77% af disse 

omkostninger kan tilskrives personer, der tidligere har begået kriminalitet 

og som var ml. 15 – 30 år, da de begik deres første kriminelle handling.
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Udsatte unges manglende 

tilknytning til uddannelse og 

arbejdsmarkedet koster vel

færdstaten mellem 12 og 15 

milliarder kr. om året.

Kilde: Rockwool Fondens  

Forskningsenhed, 2016 c

Unge tidligere kriminelle har 
ikke en branche- eller interes-
seorganisation ligesom Dansk 
Handicapforbund fx Der er 
ingen der varetager deres 
interesser og gør opmærk-
som på de problemstillinger 
de kæmper med. Og de er 
måske heller ikke selv i stand 
til at råbe omverdenen op og 
gøre opmærksom på deres 
potentiale. Hvis der ikke bliver 
gjort noget på det område, så 
mister vi dem og de ender på 
offentlig forsørgelse.

Laura Lindahl, Liberal Alliance

En af løsningerne på den voldsomme 
recidiv kan derfor være jobskabelse eller 
uddannelse på trods af en plettet straffe
attest. Det kræver imidlertid at samfun
det vil give de tidligere straffede unge en 
chance for at få det det gode, almindelige 
liv som mange af dem drømmer om. 

Derfor må virksomhederne se sig selv som 
en del af løsningen og åbne dørene for 
de unge tidligere straffede – det er jo her 
jobbene findes!

Heldigvis er der allerede en lang række 
virksomheder, der har tidligere straffede 
unge ansat. 

Andre virksomheder tøver med at rekrut
tere fra denne gruppe af unge. Årsagerne 
kan være mange: Uvidenhed om gruppen 
af tidligere straffede og fordelene ved at 
ansætte dem, fordomme, frygt, praktiske 
barrierer, eller ganske enkelt manglen på 
redskaber til at forenkle ansættelsen og 
gøre den givtig for alle parter.

Forhåbentlig vil denne bog være med til 
at fjerne nogle af disse barrierer. Det kan 
nemlig GODT betale sig at ansætte tid
ligere straffede unge – ikke kun for den 
unge, men også for virksomheden!

Her i virksomheden har vi ens 
arbejdstøj på, men vi behøver 
ikke at have samme holdning 
til tingene, eller have ren 
straffeattest alle sammen for 
den sags skyld. Alle kan jo 
komme til at lave noget dumt 
på et tidspunkt, ikke?!

Brian Borch Bryrup, servicechef, EL:CON
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Kapitel 3

Det har betydet alverden for mig 
at få et job
Med traumer i bagagen og uden tag over hovedet  
– en ung fortæller

Barske udstationeringer som soldat i både Kosovo og Irak betød at Jens måtte forlade sit 
drømmejob i forsvaret. Herfra gik hans liv mere og mere skævt. Han begyndte at tage 
stoffer og blev destruktiv. Menene efter hans oplevelser i krigene var voldsomme og 
Jens’ psykiske tilstand blev gradvis værre.

Jens forsøgte sig med ufaglærte jobs, som han dog ikke kunne overkomme at passe. 
Rastløsheden var enorm og spændte effektivt ben for struktur og sammenhæng i hans 
tilværelse. Til sidst spændte den også ben for hans boligsituation. ”Da jeg blev hjemløs 
var det pludselig småt med penge. Men jeg skulle jo have noget mad, så det stjal jeg. Og 
ja, en dag blev jeg så taget. Dér gik det op for mig, at nu måtte der ske noget.” 
Den dag fik Jens en plettet straffeattest og en knækket værdighed. 

Afslag på afslag

Jens fik hjælp af Veteranhjemmet, men han havde stadig svært ved at finde og fastholde 
et arbejde. Jobafslagene var nærmest det eneste, han på det tidspunkt i sit liv kunne 
være sikker på: ”Jeg fik aldrig direkte at vide, at det var pga. min plettede straffeattest 
jeg fik afslag – det skriver de jo ikke. Men jeg er sikker på det ofte var derfor.”

Indre motivation og hjælp fra omverdenen blev afgørende

På trods af den megen modgang besluttede Jens sig for, at hans liv skulle tage en ny og 
positiv drejning. 

Til al held kom han, gennem Veteranhjemmet, i kontakt med High:five, som på det 
tidspunkt søgte egnede kandidater til en uddannelse hos Falck som assistanceredder. 
Jens blev, efter en grundig visitation af High:fives konsulent, fundet egnet til uddan
nelsen og herefter gik det stærkt: Inden der var gået 2 måneder havde han fået egen 
lejlighed og var ansat hos Falck.
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Denne store omvæltning krævede naturligvis tilvænning fra Jens’ side: ”Det krævede 
nogle ændringer i min tilværelse at få en ny struktur på hverdagen. Det var en kæmpe
forandring at skulle stå op om morgenen til en bestemt tid. Men det er ikke lykkedes 
mig at komme for sent én gang,” smiler han. 

Også på det menneskelig plan var der psykiske udfordringer, som Jens stadig kæmpede 
med og måtte forholde sig til. Her fik han stor hjælp af en uddannelsesvejleder og en 
mentor, som Falck stillede til rådighed. 

I dag går Jens stadig til psykolog og er ligeledes tilknyttet Veteranhjemmet, hvor man 
kender til de svære traumer, som mange af de hjemvendte soldater er belastet med. 
Men ét sted finder han dog et frirum: når han er på arbejde. ”Lige så snart jeg har 
arbejdstøj på, kan jeg abstrahere fra mine problemer og fortiden. Fordi jeg så er Jens 
Falckmand. Så indtager jeg en rolle, og det kan være meget rart og befriende.”

Jobbet ændrede alt

Det er tydeligt, at forandringen i Jenś liv er enorm, og den hjælp han har modtaget har 
været afgørende for ham. ”Det er svært at spå om hvor jeg var endt, hvis jeg ikke havde 
fået den her chance. Så havde jeg nok været på førtidspension,” som han nøgternt 
erkender.

Heldigvis er billedet et helt andet i dag, 
og fremtiden tegner lys for Jens. Han er 
blevet færdiguddannet og er i dag fastan
sat som assistanceredder hos Falck. Privat 
bor han sammen med sin kæreste. 

Det har betydet alverden for 
mig at få et job hos Falck. Det 
er svært at forklare, fordi det 
er så stort. Jeg er kommet me-
get videre i mit liv i forhold til, 
hvor jeg var for 3-4 år siden. 
Jeg er så glad og taknemme-
lig for at være lige præcis her 
hvor jeg er! 

Jens
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Kapitel 4

Nøglen til forandring ligger hos 
virksomhederne
De gode intentioner er mange, men hvem gør noget?

Selvom Jens måske ikke er det, man vil kalde en hårdkogt forbryder, havde han allige
vel en del odds imod sig, når det gjaldt om at bryde ud af sin deroute – uden bolig og 
med psykiske problemer. Hans historie vidner dog samtidig om, at det kan lykkes at 
bryde ud af den kriminelle løbebane – særligt hvis man får hjælp udefra. 

For at det kan lykkes, er det vigtigt, at de tidligere straffede unge får hjælp til at blive 
resocialiseret – altså bliver hjulpet til at etablere en normal tilværelse som lovlydige 
samfundsborgere. Får de desuden job og/eller uddannelse, så nedsættes risikoen for at 
de begår ny kriminalitet. 

Henrik Dam, formand for Det Kriminalpræventive Råd udtaler bl.a.: ”Vi ved fra en række 
forskningsprojekter, at de unge tidligere straffede personer, som ikke får et arbejde eller 
en uddannelse, har langt større sandsynlighed for at falde tilbage i kriminalitet igen.”

Ingen kan klare opgaven alene

Men hvis ansvar er det så at hjælpe de 
unge? Det er nærliggende at mene, at det 
fulde ansvar for resocialiseringen ligger 
hos de offentlige myndigheder. Resocia
liseringen skal jo helst starte allerede 
under afsoningen, hvorefter det offent
lige, såsom kommunen, jobcenter mm. 
skal stå klar til at tage imod den unge og 
hjælpe ham videre.

Problemet er bare, at det er hos virksom
hederne de mange arbejdspladser er. Der
for kan det offentlige ikke løse opgaven 
alene – virksomhederne må være med 
som en del af løsningen! 

Myndighederne kan ikke gøre 
det alene. De kan hjælpe de 
unge med bolig, uddannel-
se og så videre, men hvis de 
unge i sidste ende ikke kan få 
et arbejde, så bliver de aldrig 
rigtig en del af samfundet. 

Henrik Dam,  
formand, Det Kriminalpræventive Råd 
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Viljen er der, men…

En af udfordringerne er at mange 
virksomheder opfatter de involverede 
offentlige instanser som både ufleksible, 
for bureaukratiske og uden forståelse for 
virksomhedernes virkelighed. 

Det kan også være grunden til, at der ikke 
er flere virksomheder, der tager et socialt 
ansvar over for udsatte grupper, som fx 
tidligere straffede. Det skyldes måske ikke 
manglende vilje, men nærmere manglen
de tro på at det kan lade sig gøre på en 
forholdsvis enkel og overkommelig måde. 

Det er også en omstændighed som 
Jobcentrene nikker genkendende til: selv 
om Jobcentrene, set fra deres synspunkt, 
allerede gør en stor indsats, er der plads 
til selvransagelse. ”Jeg tror faktisk der hos 
virksomhederne er stor velvilje til at in
volvere sig og tage et socialt ansvar ved at 
ansætte udsatte borgere. Men vi har som 
Jobcenter nok ikke været gode nok til at 
gribe muligheden,” konstaterer borger og 
arbejdsmarkedschef i Svendborg kommu
ne, Hanne Michaelsen.

Jette Frederiksen fra Aalborg Jobcenter 
mener, at problemet ikke ligger i jobcen
trenes indsats, men i de rammer, de 
arbejder inden for: ”Vi er underlagt en 
lovgivning, der er meget firkantet. Allige
vel forsøger vi at opprioriterer kontakten 
med virksomhederne. Jeg oplever faktisk, 
at når en arbejdsgiver ringer, smider vi 
nærmest alt, hvad vi har i hænderne. De 
er jo vores vigtigste samarbejdspartnere.” 
 

Der er alt, alt for meget bu-
reaukrati omkring arbejds-
markedet. Virksomhederne vil 
gerne være en del af indsat-
sen, men der bliver for meget 
skrivebordsarbejde, og det 
får virksomhederne til at løbe 
skrigende bort. 

H. C. Østerby, Borgmester i Holstebro (S) 

Det her kan ikke lade sig gøre 
uden at virksomhederne er 
med inde over. Virksomheder-
ne er nøglen til løsningen

Allan Westh,  
jobcenterchef, Jobcenter Bornholm
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Det er et fælles ansvar

Eftersom det er politikerne der sætter 
rammerne for bl.a. jobcentrenes virke, 
kan opgaven ikke løses uden at politiker
ne forholder sig til den problematik, at 
mange tidligere straffede unge ikke kan 
komme i job eller uddannelse. 
Politikerne er enige: resocialisering er 
meget vigtig og til gavn for os alle. Derfor 
er det også et fælles ansvar. 

Virksomhederne kan gå forrest

Både de ansatte i jobcentrene og politi
kerne anerkender altså virksomhedernes 
velvilje og evne til at tage et socialt ansvar 
og erkender samtidig, at myndighederne 
ikke kan løfte opgaven alene.

Så frem for at vente på, at det offentlige gør en større indsats på området, så er det må
ske hos virksomhederne forandringen skal ske?! Det er jo netop her, at der er mulighed 
for at handle uden konstant at skulle tage hensyn til folkestemninger, lange og tunge 
sagsgange mm. 

Ved at gøre en indsats, kan virksomheden nemlig også høste de frugter, der følger med 
at udvise socialt ansvar – og dem kan der være mange af ! 

Når man står i en position, hvor man kan gøre noget godt for 
andre, så er det ens forpligtigelse at gøre det – både som men-
neske, men også som virksomhed. Det er jo os der har jobbene. 

Jette Krog, afdelingsleder, DFDS 

Vi skal erkende at vi har et 
fælles ansvar. Det er ikke Kri-
minalforsorgen, jobformidlin-
gen, kommunerne eller virk-
somhederne, der har ansvaret 
alene. Vi politikere har an-
svaret for, at skabe et funda-
ment, for at alle parterne kan 
samarbejde. 

Trine Bramsen,  
retsordfører, Socialdemokratiet 
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Det kan I få ud af at være socialt ansvarlige

Corporate Social Responsibility (CSR) eller Virksomheders sociale ansvar

lighed betyder, kort fortalt, at virksomheden udviser et samfundsansvar 

ved at tage ansvar for virksomhedens påvirkning af mennesker og miljø  

– vel at mærke ud over det, der i forvejen er pålagt ved lov.

I dag har de fleste store virksomheder i Danmark en CSR strategi, men 

også rigtig mange små og mellemstore virksomheder tager et samfunds

ansvar – ofte endda uden selv at være opmærksom på det. 

Gevinsten ved at udvise et socialt ansvar er stor for samfundet som hel

hed, men kan også være betydelig for virksomheden. Det kan fx medføre 

en styrket markedsposition og differentiering fra konkurrenterne, eller 

det kan betyde, at virksomheden udvider sit rekrutteringsgrundlag ved 

at ansætte medarbejdere fra udsatte grupper. Det resulterer bl.a. i meget 

engagerede og loyale medarbejdere, samtidig med at det skaber større 

arbejdsglæde blandt disse. 

Det er fremragende, når virksomheder tager socialt ansvar. En 
virksomhed, der har hjertet med, kan jo bidrage med meget 
mere end at producere og sælge varer. Det vil være en kæmpe-
gevinst for hele samfundet. 

Søren Pape Poulsen, formand og medlem af retsudvalget, 
 Det Konservative Folkeparti 
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Når jeg gør det op og ser på 
den motivation og det ekstra, 
jeg får ud af mine medarbej-
dere, som lige går den kilo-
meter ekstra, når jeg ser på 
sygefraværet og alle de der 
parametre, så er det er noget, 
der giver noget på bundlinjen. 

Tommy Horn, tidligere CEO, Bevola

Medarbejderne bliver mere 
motiverede og engagerede i 
dagligdagen når vi tager et 
socialt ansvar. Og det er jo 
rigtig svært at sætte kroner og 
øre på den gevinst. Men for 
samfundet generelt taler vi jo 
om, at der kan spares svim-
lende summer. 

Brian Borch Bryrup, servicechef, EL:CON
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Kapitel 5 / Cases

Virksomhederne deler ud af deres 
erfaring
Hvad har andre virksomheder lært – på godt og ondt?

Der er, som nævnt, allerede en del virksomheder, der gør en stor social indsats ved at 
have tidligere straffede unge ansat. I de følgende kapitler kan du læse om virksom
heder, der alle har flere års erfaring med at have tidligere straffede unge ansat via et 
samarbejde med High:five. 

Virksomhedens ledere og de unges nærmeste kolleger fortæller åbent og ærligt om de 
mange gevinster, de har opnået ved at have denne gruppe ansat, men også om de udfor
dringer, nogle af dem har oplevet. Samtidig fortæller de unge selv, hvad det har betydet 
for dem, at de har fået en chance for et nyt liv med fast arbejde. 

Husk!

Det kan måske være nærliggende at tænke, at de unge selv er ansvarlige 

for deres skæbne, da det er dem selv der har besluttet sig for at begå 

kriminalitet. 

Her er det værd at huske på at størstedelen af de, der begår kriminalitet, 

har været udsat for omsorgssvigt, måske er vokset op i hjem præget af 

kaos eller har haft udfordringer på andre områder i deres liv. Deres bag

grund har altså ofte haft indflydelse på det (uheldige) valg, de har truffet 

senere i livet. 

Kriminelle handlinger kan og skal ikke undskyldes, men kan ofte forklares.
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Case / DFDS

De ansatte får tårer i øjnene af stolthed

Det sociale ansvar hos DFDS har betydet større arbejdsglæde blandt 
medarbejderne

Rederiet DFDS beskæftiger sig med persontransport og fragt og har over 

6000 medarbejdere fordelt over 20 lande. Selskabets passagerskibsdi

vision, DFDS Seaways, driver rutetrafik fra Danmark, Norge, England og 

Holland. 

DFDS indledte i 2008 et samarbejde med High:five, og har siden ansat en 

lang række tidligere straffede. Rederiet har pt. 7 medarbejdere, som er for

midlet gennem High:five, ansat enten på skibene eller i administrationen.

Derfor har vi ansat tidligere straffede 

Det var Executive Vice President i DFDS, Henrik Holck, der i sin tid besluttede at ind
lede et samarbejde med High:five: ”Det her er ikke noget, vi behøver at gøre i forhold til 
lovgivningen. Det er noget vi gør, fordi DFDS er en del af samfundet, og fordi vi grund
læggende tror på, at vi skal hjælpe der, hvor vi kan. Det har heldigvis vist sig, at gavne 
både dem vi hjælper, samfundet som helhed, men også os som virksomhed.” 

Henrik Holck er overbevist om, at denne sociale indsats kan betyde en afgørende 
forskel for et ungt menneske, der har været på kant med loven: ”Jeg tror på, at 
det at have et arbejde, at kunne forsørge sig selv, kan give de unge mennesker 
en stolthed, som de måske aldrig før har haft. Det vil vi som virksomhed gerne 
være med til at give dem.”

William måtte sige farvel til det velkendte

En af de unge ansatte hos DFDS, er William. William var tidligere involveret i bande
kriminalitet og havde også afsonet en fængselsstraf. Han blev dog efterhånden træt 
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af at begå kriminalitet med alt hvad det medfører: den evige jagt efter penge og altid 
at skulle være på vagt. Han søgte derfor arbejde forskellige steder, men den plettede 
straffeattest var en hindring. Hertil kom, at William var ordblind og havde en ADHD 
diagnose med i bagagen. Det spændte også ben for ham. ”Jeg drømte bare om at få et 
arbejde og få styr på mit liv,” fortæller han. 

Hos DFDS fik William en chance, da han blev tilbudt en læreplads som maskinmeka
niker, efter at være blevet anbefalet af High:five. Det betød dog ikke, at hans trængsler 
var overstået fra den ene dag til den anden: Selvom han følte sig godt modtaget af både 
ledere og kolleger i DFDS, var der meget nyt at vænne sig til. Han var nødt til at gøre 
op med sin fortid. Williams kriminalitet havde bevirket, at det meste af hans familie 
havde vendt ham ryggen. Da han kom i arbejde, stod det desuden hurtigt klart for ham, 
at han også blev nødt til at tage afsked med de gamle venner. De kunne ikke acceptere 
hans nye livsform uden kriminalitet. Det betød et farvel til næsten alt, han kendte til. 
Også hans attitude og adfærd var han nødt til at forholde sig til og ændre: ”Jeg var jo en 
anden person dengang. Jeg havde megen vrede i mig, og det var jeg nødt til at få ud, før 
jeg kunne falde til ro. Jeg blev nødt til at lægge min fængselsattitude fra mig og starte 
på en frisk.”

Livet på skibet giver en ny form for fællesskab

En af de ting, som gør det oplagt for unge tidligere straffede at arbejde på DFDS’ både, 
er de fysiske rammer og arbejdsvilkårene: Hos DFDS er personalet på søen i 14 dage 
af gangen, og de bor på båden. Det vil sige, at de i nogle uger lever meget tæt sammen 
med deres kolleger i et slags minisamfund, hvor alle skal indordne sig under de regler, 
der gælder her. Personalet kommer tæt på hinanden og bliver ofte en form for familie. 
Dette tætte fællesskab kan mange tidligere straffede unge genkende fra deres krimi
nelle fortid. Det nye arbejdsmiljø kommer på den måde, for mange af de unge, til at 
fungere som en tryghedsskabende erstatning for det de har forladt. 

Det er ikke altid let

Det er dog ikke udelukkende succeshistorier, DFDS kan fortælle om at have tidligere 
straffede unge ansat. Ansættelserne har ikke altid en lykkelig udgang – der har været 
enkelte unge, der ikke har kunnet holde sig ude af kriminalitet, og derfor er blevet 
afskediget. Alligevel mener man i DFDS, at udfordringerne med denne gruppe ikke har 
været større end med de øvrige ansatte. 

Af og til har der dog været forhold omkring de tidligere straffede, som har krævet en 
særlig indsats. Jette Krog er afdelingsleder og er også DFDS’ High:five koordinator. 
Hun fortæller: ”Nogle af de unge er meget sensitive og har brug for løbende at blive 
bekræftet. Det kan godt være en udfordring i en verden som vores, hvor tingene skal 
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gå stærkt.” Det er dog en menneskelig udfordring, som i takt med at de unge får mere 
selvtillid, oftest løser sig selv. 

DFDS oplever også en mere fagspecifik udfordring som bunder i arbejdsvilkårene på 
bådene. For nogle af de unge kan det at have fri 14 dage ad gangen, være svært at hånd
tere: Så længe de unge befinder sig på båden omgivet af kolleger i trygge rammer med 
faste rutiner og pligter, er der ingen problemer. Her tilhører de en fast gruppe og ved 
præcis hvad de skal – hver dag! 

Men når de kommer hjem med penge på lommen og intet at give sig til, kan ensom
heden komme snigende – især hvis de ikke har et sundt netværk at vende sig mod. 
Pludselig kan vejen tilbage til deres gamle miljø være faretruende kort. DFDS arbejder 
derfor løbende på at løse denne udfordring ved bl.a. at knytte frivillige mentorer til de 
unge, så de sammen kan foretage sig aktiviteter i fritiden.

Gevinsterne er langt større end udfordringerne

På trods af enkelte udfordringer er gevinsterne langt større for DFDS. Det har vist sig, 
at de tidligere straffede unge har tilført rederiet stor værdi ved at udgøre en god, stabil 
arbejdskraft.
 
Også internt i organisationen har beslutningen om at hjælpe udsatte unge haft stor 
betydning. De ansatte er blevet mere rummelige og er stolte over at kunne hjælpe 
andre, der har brug for det. ”Nogle gange ser jeg unge, der nærmest kommer kravlende 
langs panelerne og er enormt usikre. Når de så begynder at få selvtillid og begynder at 
lykkes – jamen så er det jo det hele værd for mig,” fortæller afdelingsleder Jette Krog, 
som også er mentor for flere af de unge. Hun fortsætter: ”De folk, som arbejder med de 
unge, føler en personlig tilfredsstillelse og er stolte af deres indsats. Det har skabt større 
arbejdsglæde, og hele virksomheden er blevet mere rummelig.” 

Den følelse af stolthed er også noget, som Henrik Holck kan nikke genkendende til. 
Det blev især tydeligt, da han ved et personaleseminar viste en musikvideo produceret 
af High:five, med et eksempel på, hvordan et jobmatch mellem DFDS og en ung kan 
skabes: 

”Folk sad og fik tårer i øjnene. Jeg modtog efterfølgende mails, hvor medarbej
derne tilkendegav, hvor stolte de er over at DFDS gør denne indsats.  Det har 
haft en rigtig positiv intern effekt. ”
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I dag arbejder DFDS målrettet med at ansætte tidligere straffede unge, og indsatsen er 
blevet en del af virksomhedens overordnede CSR indsats. Henrik Holck er overbevist 
om at organisationens sociale indsats kan betale sig såvel på det menneskelige, som på 
det økonomiske plan. 

DFDS har ganske vist ikke regnet direkte på, hvad den sociale indsats betyder for 
virksomhedens bundlinje – noget der også kun vanskeligt lader sig gøre. Henrik Holck 
mener dog, at det under alle omstændigheder kan betale sig rent samfundsøkonomisk. 
Derfor bør virksomheder medvirke ved at påtage sig et socialt ansvar – også overfor tid
ligere straffede: ”Jeg tror desværre ikke, at vi i fremtiden vil få råd til den velfærd, som 
vi kender i dag. Derfor må vi se på, hvordan vi alle kan bidrage på den front og påtage 
os et ansvar. Det gælder også virksomhederne.”

Den gevinst, DFDS har opnået ved at give tidligere straffede unge en chance for at få et 
liv med fast arbejde og uden kriminalitet, er dog intet i forhold til hvad det har betydet 
for William og mange af de andre unge, som DFDS har ansat. ”Det at en virksomhed 
gav mig en chance, selvom jeg havde en plet på straffeattesten, har virkelig fået mig til 
at tage mig sammen og stræbe efter at få gode karakterer i skolen. Jeg vil gøre det så 
godt som muligt for at vise, at jeg ikke forspilder den chance – at jeg ikke er ligeglad. 
Jeg vil gerne vise hvor taknemmelig jeg er!”

Williams indstilling og indsats har båret frugt: I dag er han færdiguddannet som skibs
mekaniker. Han har endelig fået en ren straffeattest og hans rolige, stabile hverdag har 
gjort, at han har kunnet slippe sin ADHD medicin. Nu drømmer han om at læse videre 
til maskinmester.

Ved siden af sit job i DFDS, arbejder William desuden i dag frivilligt med at hjælpe 
tidligere straffede videre ud i arbejde.
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Case / EL:CON

Vi har fået et bredere rekrutteringsgrundlag

EL:CON i Viborg har fået helt særlige lærlinge

EL:CON er en landsdækkende installatørvirksomhed, som primært beskæf

tiger sig med traditionel elinstallation og sikring. EL:CON har 17 afdelinger 

fordelt over hele landet, hvoraf en ligger i Viborg. I denne afdeling er der 

ansat ca. 50 personer.

EL:CON i Viborg indgik et samarbejde med High:five i 2013. I dag har virk

somheden to lærlinge med plettet straffeattest ansat.

I dag er der færre og færre unge, der søger ind på erhvervsuddannelserne med den kon
sekvens, at der i fremtiden vil være mangel på kvalificeret arbejdskraft. Dette er et fak
tum som ledelsen hos EL:CON er meget bevidst om. Det var derfor også én af grundene 
til, at virksomheden valgte at indgå et samarbejde med High:five om at ansætte tidlige
re straffede unge. Samarbejdet har åbnet for nye rekrutteringsmuligheder og samtidig 
håber virksomheden at kunne tiltrække kvalificerede medarbejdere ved at påtage sig et 
socialt ansvar. ”Vi vil gerne adskille os fra andre virksomheder ved bl.a. at signalere, at 
vi er en rummelig virksomhed. Vi tror på, at vi på denne måde kan tiltrække nye, gode 
medarbejdere,” fortæller Brian Borch Bryrup, som er servicechef i afdelingen. 

Hertil kommer naturligvis det rent menneskelige aspekt i at hjælpe et udsat menneske: 
”Vi vil gerne være med til at give et ungt menneske en ny chance. Man kan komme til 
at lave noget man fortryder – det synes vi ikke man skal straffes for resten af livet.”

Motivationen hos de unge er i top

Beslutningen om at åbne døren for tidligere straffede unge er virksomheden glad for at 
have truffet. De positive oplevelser og gevinster har været store: ”De to, vi har ansat, er 
rigtig gode kolleger. De har en fantastisk gejst, og det er tydeligt at de virkelig vil deres 
job. De gør en ekstra indsats, er meget motiverede og udviser initiativ – det er langt fra 
alle unge mennesker der gør det,” siger Brian Borch Bryrup. 

Planlægning kan løse mange problemer

EL:CON i Viborg gjorde sig naturligvis overvejelser inden de indgik samarbejdet med 
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High:five, men havde alligevel ikke de store bekymringer om, hvorvidt det ville gå godt. 
Dog var der en rent praktisk udfordring, de måtte tage stilling til: Nogle af virksomhe
dens kunder kræver, af sikkerhedsmæssige årsager, at alle der skal udføre opgaver hos 
dem, skal have ren straffeattest. For at kunne honorere det krav, sørger EL:CON altid 
for at være opdateret om hvem af deres medarbejdere, der har en plettet straffeattest. 
Derfor kræver de, at alle medarbejdere årligt skal fremvise deres straffeattest. 

Kravet stilles kun af en mindre del af virksomhedens kunder og det er derfor en udfor
dring, der kan løses via lidt planlægning. Det betyder at kun medarbejdere med en ren 
straffeattest, bliver sendt ud for at løse disse specifikke opgaver. 

Det er dejligt at have noget at stå op til

En af de tidligere straffede unge, som er ansat i EL:CON, er Frederik. Frederik havde bl.a. 
en voldsdom med sig i bagagen, da han fik tilbudt en læreplads som elektriker. Beslut
ningen om at lægge kriminaliteten bag sig havde dog store omkostninger for ham: Han 
måtte flytte til en anden by for at komme væk fra det gamle klientel og bryde med de 
gamle venner. Han måtte opbygge en ny tilværelse med nye bekendtskaber, og han 
oplevede ofte, at komme i tvivl om sin beslutning: ”Jeg har været i tvivl rigtig mange 
gange. Også i et langt stykke tid bagefter. Jeg havde ofte bare mest lyst til at vende til
bage, hvor jeg kom fra – der hvor jeg kendte det hele.” 

Alligevel holdt Frederik, med god hjælp fra sin kæreste, fast i den nye livsstil og er i dag 
godt i gang med sin uddannelse. ”Jeg er så glad for, at der er kommet ro på, og at jeg har 
fået en normal hverdag, hvor jeg har noget at stå op til, og hvor jeg skal møde ind et 
sted med gode kolleger.”

Potentialet venter på at blive opdaget

På baggrund af overordentlig positive erfaringer, vil man hos EL:CON i Viborg absolut 
anbefale andre virksomheder at ansætte unge fra gruppen. ”Vi har fx med Frederik fået 
en lærling, der er langt bedre end størstedelen af de ”almindelige” lærlinge, som vi får 
ind. Hvem ved – måske ville andre virksomheder også kunne finde et potentiale hos en 
gruppe, de ellers ikke ville have opdaget?!”, konstaterer Brian Borch Bryrup.

Og det synspunkt er Karsten Rasmussen, som er ansat som elektriker og arbejdsmiljø
repræsentant i virksomheden, enig i. Han mener, at det er en gevinst for alle, hvis tidli
gere straffede unge får en ny chance. Derfor skal vi hjælpe hinanden med at det lykkes. 
”Vi har jo alle sammen brug for at vide, at der er behov for os. Det har vi ansvaret for 
at hjælp hinanden med. Derfor skal virksomhederne selvfølgelig påtage sig et socialt 
ansvar,” slår han fast.
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Case / Plahn & Trier Tømrer og Snedkerfirma

Det føles godt at hjælpe andre

Hos Plahn & Trier Tømrer og Snedkerfirma vil de gerne give 
mennesker en ekstra chance 

Plahn & Trier Tømrer og Snedkerfirma er en mindre nordsjællandsk virk

somhed, der udfører mange forskelligartede opgaver inden for træar

bejde. Virksomheden har 8 ansatte og har siden 2008 samarbejdet med 

High:five, som har formidlet to tidligere straffede unge til virksomheden. 

Det har altid betydet meget for indehaver Henrik Plahn at hjælpe mennesker, der har 
det svært. Derfor var det også en nærliggende tanke for ham at ansætte tidligere straf
fede i virksomheden, efter han blev kontaktet af en konsulent fra High:five. ”Hvis der 
kommer nogen til mig, der har problemer, så vil jeg gerne prøve at hjælpe dem videre. 
De har jo også brug for nogen, de kan regne med og stole på, ikk’?!”

En ting er dog de menneskelige bevæggrunde, en anden er, at der efter Henrik Plahn’s 
opfattelse vil blive mangel på dygtige håndværkere i fremtiden. Derfor kan det, efter 
hans mening, være en god idé at undersøge muligheden for at rekruttere medarbejdere 
fra grupper, man måske normalt ikke ville rekruttere fra. 

Det er hos virksomhederne arbejdspladserne er

Indehaver Henrik Plahn mener, at især virksomhederne har et særligt ansvar i forhold 
til at give tidligere straffede unge en chance for at få en fod inden for på arbejdsmarke
det: ”Nu er det jo os, der kan tilbyde dem arbejde, så det ligger lige for, at det er os, der 
går ind og påtager os et ansvar der. Hvem skulle ellers gøre det?”

 Selv om man har været fængslet, kan man godt være dygtig

Plahn & Trier Tømrer og Snedkerfirma’s indstilling til mennesker med en plettet straf
feattest fik en stor betydning for Kasper og hans fremtid: Livet tegnede lyst for Kasper 
– han havde netop fundet sig en sød kæreste og manglede kun et halvt år som tømrer
lærling. Men det hele brast den dag, Kasper blev anholdt og idømt en fængselsdom for 
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bl.a. bedrageri. Dommen havde store konsekvenser, ikke kun for ham selv, men også for 
hans nærmeste: Kaspers far fik en depression som følge af sønnens fængsling. 

Efter sin løsladelse stod Kasper tilbage uden en læreplads og med en stor gæld til det 
offentlige på grund af sagsomkostninger. Alligevel var han fast besluttet på, at han ville 
færdiggøre sin uddannelse – også selv om det var vanskeligt at holde modet oppe: ”Det 
er svært bare at gå ud og sige direkte til folk, man ikke kender, at de skal stole på én og 
ansætte én, ikke?!”

Inden Kasper blev løsladt, var han kom
met i forbindelse med en konsulent fra 
High:five. Det resulterede i, at han kunne 
starte som tømrerlærling hos Plahn & 
Trier Tømrer og Snedkerfirma. 

Kasper blev færdigudlært tømrer i 2012, 
og han er efter fire år stadig ansat i virk
somheden. I dag har han endda formået 
at betale sin store gæld vedr. sagsomkost
ningerne fra retssagen tilbage. 

Vi har fået god og stabil arbejdskraft 

Hos Plahn & Trier Tømrer og Snedkerfirma har de aldrig fortrudt, at man har ansat 
flere unge med plettet straffeattest, og de gør det gerne igen. Ofte er gevinsten ved 
indsatsen tillid og taknemmelighed, som viser sig i en særlig motivation hos den nye 
medarbejder. ”Vi har fået en rigtig god, stabil og ihærdig arbejdskraft. Og hvad der 
heller ikke er at fornægte: Man får en fantastisk god fornemmelse i kroppen, og det er 
faktisk rigtig sjovt at hjælpe på den her måde!”, konstaterer en tilfreds Henrik Plahn. 
På falderebet giver han også sit bedste råd til andre virksomheder, der overvejer at gøre 
det samme: ”Vær positiv over for opgaven og modtag og behandl de unge med samme 
respekt og anstændighed, som alle andre medarbejdere. Så skal det hele nok gå.”

Jeg ville jeg bare gerne vise, at 
jeg var dygtig til det, jeg laver. 
Selvom man har siddet i fæng-
sel, så behøver man jo ikke at 
være dum. 

Kasper
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Når samarbejdet går skævt

De bedste intentioner er ikke altid nok 

Hos Pressalit og Granny’s House har de i særdeleshed lært vigtigheden af:
–  At have en plan for kommunikationen og følge den.
–  Så vidt muligt løbende at kommunikere åbent med både den unge og 

de øvrige medarbejdere for at håndtere eventuelle problemer i opløbet.
–  At involvere de øvrige medarbejdere fra starten og sikre sig deres op

bakning til samarbejdet.

På trods af, at langt de fleste virksomheder har positive erfaringer med at have tidligere 
straffede unge ansat, er der selvfølgelig også situationer, hvor samarbejdet mellem virk
somheden og den unge af forskellige årsager går skævt. Det har Pressalit og Granny’s 
House oplevet. 

De ansvarlige i begge virksomheder føler, at de har svigtet som ledere i forløbet. Det er 
en hård erkendelse, når nu intentionerne var de bedste. Omvendt kan deres erfaringer 
bruges af både dem og andre virksomheder, som ønsker at ansætte tidligere straffede 
unge.
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Case / Pressalit

Involvering og ærlig kommunikation er  
alfa og omega

Da samarbejdet med en ung gik skævt hos Pressalit

Danskejede Pressalit A/S er en international virksomhed, der bl.a. produ

cerer toiletsæder og handicapudstyr til badeværelser. Pressalit ligger i Ry 

og har i dag ca. 350 medarbejdere. 

Samarbejdet mellem Rune og Pressalit tegnede i starten lyst og motivationen var i top. 
Rune var kommet i lære i virksomheden og Henrik Andreasen, Technical Supporter 
Manager og Runes leder, fortæller: ”I starten oplevede jeg faktisk det hele rigtig positivt. 
Og jeg var fast besluttet på, at vi skulle have Rune igennem det her forløb. Han var 
positiv, han mødte op, og han var åben omkring de problemer han havde.”

Personlige problemer påvirkede forholdet til kollegerne

Efter nogen tid begyndte Runes motivation og indsats at svinge – især når der var pro
blemer og kaos på hjemmefronten. Det var der desværre ofte og så blev han væk. Sam
tidig ønskede han at være en god medarbejder for virksomheden. Det pressede ham. 

Utilfredsheden blandt de andre kolleger begyndte at brede sig. De havde svært ved 
at forstå, at hånden blev holdt over Rune, og at hans fravær ikke fik konsekvenser for 
ham. Et af problemerne var, at de fleste af de øvrige ansatte ikke kendte Runes fortid. 
De havde derfor heller ikke forståelse for, at han måske ikke havde den samme ballast 
til at håndtere pressede situationer, som andre med en anden baggrund end hans.

Henrik Andreasen kaldte medarbejderne sammen og informerede om Runes fortid, og 
at de skulle forvente, at der ville være tidspunkter, hvor de ikke kunne regne med deres 
kollega. Men selvom kollegerne nu havde fået en forklaring på Runes opførsel, var de 
dog stadig ikke involveret i den indsats, der skulle støtte Rune i at fastholde en tilværel
se på den rigtige side af loven. Det betød, at de heller ikke følte et ansvar for resultatet. 

Manglende dialog dannede grobund for rygter

Selvom Pressalit generelt er en meget rummelig virksomhed, skulle den manglende 
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involvering af de øvrige medarbejdere vise sig at blive meget problematisk. En tidligere 
kollega til Rune fortæller: ”Der kommer meget snak i krogene, når tingene begynder at 
skride, og vi ikke får nok information. Så begynder man selv at danne sine egne idéer 
om, hvad der foregår, og det er her, det går galt.”

Også Rune selv havde det mærkeligt med, at kollegerne nu kendte til hans baggrund, 
men at der ikke blev talt mere om det: ”Det har tit undret mig, at mine kolleger ikke 
spurgte ind til, hvorfor jeg har siddet i fængsel. Jeg blev behandlet lidt, som om jeg var 
syg. Der blev taget ekstra hensyn og det var som om, der blev båret mere over med mig.” 3)

Det blev nærmest et projekt i sig selv for Henrik Andreasen, at Rune skulle lykkes hos 
Pressalit – også selvom medarbejdernes tålmodighed var opbrugt, og de ikke længere 
bakkede op om sagen. ”Henrik havde truffet en beslutning om, at Rune skulle i gennem 
den her uddannelse – koste, hvad det ville. Men desværre havde han mange af medar
bejderne i mod sig,” fortæller en medarbejder.

Den tunge beslutning måtte træffes

Fraværet blev til sidst alt for højt, og Henrik Andreasen måtte træffe den tunge beslut
ning om at afskedige Rune. ”Jeg kunne ikke kæmpe mere, og jeg havde ikke medarbej
derne med mig. Når nogen har et så højt fravær, så går det jo ud over kollegerne. Det 
var et personligt nederlag. Jeg havde set frem til en lykkelig udgang, og til at jeg havde 
hjulpet en person over på den rigtige side af loven.”

Vi lærte alle noget

Det var High:five, der oprindeligt havde formidlet kontakten mellem Rune og Pressalit. 
Derfor besøgte en konsulent fra High:five virksomheden dagen efter, at Rune var stop
pet. Her fik personalet mulighed for at drøfte hvad der var gået galt. 

En af de ting personalet påpegede ved mødet var, at de ville ønske at de havde været 
informeret om High:five og deres indsats på forhånd. En kollega fortæller: ”Vi burde 
have været involveret langt tidligere. Det kunne være rart hvis High:five var kommet 
med jævne mellemrum og havde fortalt om deres arbejde, og hvad målet med det var. 
Kun Henrik vidste det – vi andre anede ingen ting.”

Også Henrik Andreasen selv har haft lejlighed til selvransagelse: ”Jeg har nok sådan et 
reddergen. Jeg holdt nok hånden for meget over Rune i forhold til hans fravær. Set i 
bakspejlet skulle jeg have været bedre til at sætte grænser.”

Omvendt mener Henrik Andreasen, at han svært kunne have involveret de øvrige 
ansatte mere, da problemerne først opstod. Det ville have betydet, at han skulle ud
levere Rune over for sine kolleger. ”Jeg bliver nødt til at have en professionel tilgang til 

3)   Rune er interviewet før samarbejdet gik skævt. Derfor har vi ikke hans syn på sagen efter han stoppede.
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tingene og stå fast ved de valg, jeg som leder træffer. Hvis jeg først viser offentligt, at jeg 
tvivler på en af de ansatte, så bliver det noget rigtig skidt.”

Det var ikke kun lederen, der holdt hånden over Rune. Også en kollega, som Rune var 
blevet personlige venner med, så igennem fingre med Runes høje fravær. ”Jeg fortryder 
på ingen måde at jeg støttede ham, fordi han er et rigtigt godt menneske, der bare skal 
have lidt hjælp og mere selvtillid. Men jeg fortryder, at vi blev personlige venner. Jeg 
skulle have holdt mig fra det private og 
været en god kollega i stedet. Så var vi 
kommet længere.”

Denne gang er det et fælles projekt

Så på trods af et forløb med en uheldig 
udgang har Henrik Andreasen og hans 
medarbejdere ikke mistet modet i forhold 
til at ansætte unge, der har det svært. 
De tror nemlig på, at det giver mening. 
Læringen har været, at det ikke er nok at 
ledelsen er enig om, at det er en god idé at 
ansætte en udsat ung, men at kommuni
kationen skal være åben, og at de kolleger, der skal arbejde sammen med vedkommen
de, skal involveres allerede ved ansættelsen. Det er dem, der har den daglige kontakt 
med den unge, og det er dem, der kan gøre en rigtig stor forskel for ham. På den måde 
får alle involverede indflydelse på og medejerskab af indsatsen. Som Henrik Andreasen 
udtrykker det: ”Næste gang er det vores fælles projekt og ikke mit alene.”

Jeg synes ikke det har kostet 
os noget – tvært i mod. Vi er 
kun blevet stærkere af det 
som afdeling, og vi har alle 
lært noget.  

Medarbejder, Pressalit
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Case / Granny’s House

Jeg tog ikke advarselslamperne alvorligt før 
det var for sent

Historien om et ansættelsesforhold der gik galt hos Granny’s House 

Granny’s House – Café og Konditori, har 3 butikker fordelt i Hovedstads

området. Hos Granny’s House sælges bl.a. et stort udvalg af hjemmelave

de brød og kager.

Også i virksomheden Granny’s House gik samarbejdet mellem virksomheden og en 
tidligere straffede ung skævt. Jonas var ellers fra starten meget motiveret og var både 
lærenem og dygtig. Men efter et halvt år begyndte hans fravær at stige, og han fik kon
flikter med kollegerne. Det kulminerede i et slagsmål med en anden ansat. Jonas fik en 
ekstra chance efter episoden, men fortrød ikke sin handling. 

High:five ydede hjælp

Efter at Jonas var kommet op at slås på arbejdspladsen og hans efterfølgende reaktion, 
kontaktede indehaveren Rasmus Søndergaard High:five, som oprindeligt havde for
midlet kontakten mellem dem. Her fik han sparring til, hvordan han skulle håndtere 
situationen. Beskeden til Ramus Søndergaard var klar og konsekvent: Han kunne ikke 
byde sine øvrige medarbejdere fortsat at have Jonas ansat i virksomheden. Jonas måtte 
forlade jobbet hos Granny’s House. 

Som leder har jeg det endelige ansvar

Det var Rasmus Søndergaard, der i sin tid havde ansat Jonas og også ham, som måtte 
stå for afskedigelsen. Han har i dén grad lært af forløbet: For det første havde der ikke 
været åbenhed omkring Jonas’ fortid. Det skabte rygter og murren i krogene blandt de 
andre medarbejdere. Desuden burde Rasmus Søndergaard, ifølge ham selv, have reage
ret med det samme, da han fornemmede at der var uro i medarbejderflokken. ”Der hav
de nok været advarselstegn, som vi kunne have fanget. Vi burde have været bedre til at 
følge op og spørge ind til Jonas – mere end vi måske ville gøre ved andre medarbejdere.”
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Rasmus Søndergaard mener, at en del af skylden for at ansættelsen mislykkedes, ligger 
hos ham selv: ”Jeg føler, at jeg har svigtet lidt i den her sag. Selvfølgelig kan jeg ikke tage 
ansvar for andre folks handlinger, men jeg føler jeg burde have skåret igennem tidligere 
og sagt til Jonas, at det her sted er nok ikke noget for dig alligevel.”

Omvendt blev Rasmus Søndergaard heller ikke advaret af de øvrige medarbejdere 
om, at der kunne være problemer under opsejling. ”I vores bageri er der en lidt særlig 
jargon og en kultur, hvor man ikke klager over det mindste og heller ikke sladrer om 
hinanden. Jeg burde nok have bedt om, at jeg skulle informeres om uhensigtsmæssig 
adfærd.”

Vi skal ikke lade fordommene vinde

Trods den uheldige oplevelse for både leder og medarbejdere på virksomheden, har 
Rasmus Søndergaard forståelse for, hvorfor det endte som det gjorde: ”Når Jonas blev 
presset, brugte han de redskaber, som han nu engang kendte. Det ville vi andre jo også 
gøre. Det kunne vi måske have hjulpet ham med at håndtere på en anden måde.”

Efter Rasmus Søndergaards mening, er der alt for mange fordomme over for tidligere 
straffede. Ifølge ham kan måden til at få nogle af dem afkræftet, være netop at give 
de tidligere straffede en chance for at 
gøre fordommene til skamme, fremfor 
for at udelukke de tidligere straffede på 
forhånd.

Og med den bevidsthed står det også 
klart: hos Granny´s House vil man også i 
fremtiden give tidligere straffede en mu
lighed for at få en ny start på livet.

Det er så nemt at lukke af 
pga. sine fordomme. Det kan 
da måske også være, at syv ud 
af ti lever op til fordommene. 
Men hvad gør vi med de sidste 
tre? Vi er jo nødt til at give 
dem en chance!  

Rasmus Søndergaard,  
indehaver, Granny’s House
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Kapitel 6

Gode råd – fra en virksomhed 
til en anden
Sådan øges sandsynligheden for succes med at ansætte 
tidligere straffede unge

Det vil ofte være en gevinst for hele virksomheden at ansætte en 

straffet ung. Alligevel er det naturligt, at man kan have bekymringer 

omkring ansættelsen. Det kan skyldes usikkerhed omkring om den 

unge vil passe ind i virksomheden, om han kan passe et arbejde, om 

han virkelig har lagt kriminaliteten bag sig og også usikkerheden om, 

hvordan ansatte og omverden vil reagere.

De erfaringer som virksomheder og fagfolk, som kender målgruppen, 

har gjort sig er her kogt ned til konkrete værktøjer som kan klæde dig 

og din virksomhed godt på til at få succes med at ansætte straffede 

unge. Du får råd som kan støtte jer før- og under ansættelsen af en 

tidligere straffet og der bliver også set nærmere på nogen af de for-

domme eller bekymringer man kan have.

41
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De vigtigste pointer

Alle ansættelsesforløb kan have udfordringer – uanset om den 
ansatte har en ren straffeattest eller ej. For dem, der medvirker i 
denne bog, står det dog klart: 

Virksomhedslederne, kollegerne og de tidligere straffede unge selv,  
har primært positive erfaringer med samarbejdet.

De erfaringer de især har gjort sig er: 

–  Der er mange gevinster at hente både for den tidligere straffede unge 

og for virksomheden som helhed.

–  Den unge skal være afklaret, motiveret og ærlig.

–  Grundig forberedelse hos virksomheden og tæt dialog med den unge  

er nøglen til et godt ansættelsesforløb.

–  Særbehandling af den unge skal undgås. At være ansat på lige fod 

med andre øger motivationen, indsatsen og selvværdet.

–    Uønskede forhold skal italesættes hurtigt og konsekvent.

–  De fleste kolleger tager fordomsfrit imod den nye kollega.

–  Det er en fordel at de ansatte involveres og føler ejerskab over  

virksomhedens sociale indsats.

–  Kulturen, rummeligheden og sammenholdet i virksomheden bliver styrket.

–  Social ansvarlighed giver personlig udvikling for ledere og medarbejdere.

–  Dét at hjælpe et andet menneske, virker motiverende.



Overblik over emnerne

De følgende kapitler er inddelt i emner. Du kan vælge at læse  
alle kapitler i en sammenhæng, eller blot læse om de emner,  
der især optager dig.

–   Gevinsterne ved at have en tidligere straffet ung ansat 44
–   Udfordringerne ved at have en tidligere straffet ung ansat  47

Inden ansættelsen – hvad bør man overveje?
–   Hvordan vil virksomheden forholde sig til straffeattesten? 51
–   Få hjælp af nogen, som kender målgruppen – så står I ikke alene 57

Ved ansættelsen – hvordan skaber man en god start?
–   Få den unge til at føle sig velkommen 59
–   Vælg en mentor for den unge 60
–    Intern kommunikation – hvem skal vide at den kommende kollega er tidligere straffet? 62

Under ansættelsen – øg sandsynligheden for succes
–   Ekstern kommunikation – hvordan taler vi om vores indsats i offentligheden? 66
–   Skal vi fortælle omverdenen, at vi har tidligere straffede ansat? 70
–   Intern åbenhed og dialog kan nedbryde fordomme 72
– Svar på tiltale 74
–   Stil krav og undgå særbehandling 78
–   Løbende og tæt dialog kan tage de fleste udfordringer i opløbet 80

Virksomhedernes bedste råd
–   Et godt råd til de unge 83
–   Et godt råd til andre virksomheder 84
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Gevinsterne ved at have en tidligere  
straffet ung ansat

Virksomheder, der har unge tidligere straffede ansat, oplever, at der overvejende er 
mange gevinster at hente – både for virksomheden og den unge selv. De unge opfattes 
som god og stabil arbejdskraft, og de øvrige medarbejdere oplever øget arbejdsglæde, 
fordi de er med til at gøre en forskel for et andet menneske. Det gør samtidig også, at 
virksomheden opfattes som mere rummelig.

At få en chance skaber motivation og loyalitet

De unge har truffet en beslutning om at lægge fortiden bag sig, og det er noget, der 
kræver både en modenhed og beslutsomhed – noget som ofte adskiller dem fra mange 
jævnaldrende. 

De ved, at de har fået en ny chance ved at få et arbejde. De er derfor ofte meget loyale 
over for virksomheden og gør gerne en ekstra indsats for at vise deres taknemmelighed. 

Et eksempel herpå var en ung, der havde 
et brændende ønske om at få en lære
plads som konditor. Hans plettede straffe
attest vanskeliggjorde det dog. Til sidst fik 
han hjælp fra High:five, som hjalp ham 
med at åbne døren til et konditori. Langt 
om længe gik hans drøm i opfyldelse, og 
hans taknemmelighed var ikke til at tage 
fejl af.

Mads Baandhøj, afdelingsleder hos Petri 
og Haugsted fortæller: ”Hvis man giver et 
ungt menneske, som måske er kasseret af 

De største gevinster
–  Motiverede og loyale medarbejdere
–  Øget arbejdsglæde blandt de øvrige medarbejdere
–  En mere rummelig organisation
–  Ledelsesudvikling
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De her unge har taget aktivt 
stilling til, at de vil noget  
andet med deres liv. Mere 
motiverede medarbejdere får 
du ikke! 

Karsten Rasmussen,  
elektriker og arbejdsmiljørepræsentant, 
EL:CON

alle andre, en chance, så får man en loyal 
medarbejder – hvis man behandler ham 
ordentligt vel at mærke. Se ham som det 
menneske han er i dag, frem for den han 
var. Så vil jeg tro, at man får en medarbej
der, som vil gå gennem ild og vand for én.”

Mathias, en af de tidligere straffede unge, 
er enig med sin chef. ”Vi er en lige så god 
arbejdskraft som alle andre. Men når 
man nu har fået chancen, så gør man 
altså lige en ekstra indsats.”

Det giver en fed følelse at gøre en 
forskel!

Én ting er, at de unge udgør dygtig arbejdskraft. En anden gevinst virksomhederne får, 
er en øget arbejdsglæde blandt virksomhedens øvrige medarbejdere, fordi de gør en 
forskel for et andet menneske. ”At hjælpe en person med at komme op at stå igen og 
kunne forsørge sig selv – det er en super fed følelse,” slår Henrik Andreasen, Technical 
Support Manager hos Pressalit, fast. 

Men selvom det for de fleste er meget motiverende at hjælpe et medmenneske, un
derstreger Doris Thomassen, Mestersvend hos Lantmännen Schulstad, at det er vigtigt 
ikke pakke de unge ind i vat og give dem særbehandling. Det gavner ingen af parterne. 
”Gevinsten ved at kunne hjælpe de unge mennesker er for mig personligt kæmpestor, 
og vi vil gå langt for dem. Men vi forventer samtidig, at de yder på samme vilkår som 
alle de andre. De får ikke andre fordele end de øvrige medarbejdere.”

En mere rummelig organisation

At have tidligere straffede unge ansat bevirker også, at virksomheden bliver mere 
rummelig. Det at medarbejderne i virksomheden (og omverdenen for den sags skyld) 
oplever, at ledelsen tager et socialt ansvar for en udsat gruppe, skaber ofte en særlig 
kultur i virksomheden. En kultur, hvor medarbejderne er stolte af, at deres virksomhed 
viser overskud til at rumme mennesker, som ikke nødvendigvis er gået den lige vej. 
En kultur hvor medarbejderne har vished om, at også de selv vil blive hjulpet, hvis de 
skulle få problemer. 

Det betyder samtidig, at medarbejderne får øjnene op for og større forståelse for 
forskellighed. Og mangfoldighed kan faktisk i sidste ende vise sig som en rigtig god 
forretning. 
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Endeligt kan det, som Klaus V. Rasmussen, Production Manager hos Novenco forklarer, 
give virksomheden et blik for et bredere rekrutteringsfelt: ”Ud over de menneskelige 
gevinster, det har givet os, har vi som virksomhed indset, at der findes mennesker 
derude, som er anderledes end dem, vi plejer at ansætte. De besidder nogle rigtig gode 
kompetencer, vi ikke har i forvejen.”

Ledelse får en ekstra dimension

Også på ledelsesplan er der gevinster at hente: mange ledere udvikler sig ved at stå over 
for en medarbejder med en kriminel baggrund. De tidligere straffede unge har ofte 
ikke samme referenceramme som ”almindelige” medarbejder, og det der virker natur
ligt for os andre, er ikke nødvendigvis naturligt for de unge. Derfor kræver det til tider 
både rummelighed og forståelse at være leder for en tidligere straffet ung. 

Samtidig er det vigtigt, at der bliver 
sat klare rammer og krav for arbejdet. 
”Det har givet mig noget nyt som leder i 
forhold til, hvordan jeg skal håndtere for
skellige situationer. Det er nyt for mig, at 
skulle diskutere med og lytte til et andet 
menneske, der i den grad åbner sig, og så 
samtidig sørge for at sætte grænser. Han 
har sit liv, jeg har mit og virksomheden 
har sin måde, den skal drives på. Det er en 
balancegang,” fortæller produktionsdirek
tøren i en mellemstor jysk virksomhed. 

Omfattende undersøgelser foretaget hos ISS viser, at der er direkte  

sammenhæng mellem mangfoldighed og virksomhedens indtjening. Ind

tjeningen er markant højere i teams, der er sammensat af medarbejdere 

med forskelligt køn, alder og kulturel baggrund. Det skyldes bl.a. lavere 

sygefravær og højere medarbejdertilfredshed.

Kilde: ISS, Danmark

Det gælder om at finde ud af 
hvem de tidligere straffede 
er som mennesker og hvilke 
kompetencer de besidder. Det 
kræver jo også kompetencer 
at være kriminel. Hvorfor ikke 
se på hvordan disse kompe-
tencer kunne bruges fornuftigt 
i stedet?!

Sofie Carsten Nielsen, retsordfører,  
Radikale Venstre
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– Accepter mennesket – men ikke de tidligere kriminelle handlinger.
– Vis den unge tillid og forståelse.
– De unge har ofte andre udfordringer end du og jeg.
– Faste rammer skaber ro, tryghed og stabilitet.
– Kollegerne kan føle usikkerhed i starten.

Udfordringerne ved at have en tidligere 
straffet ung ansat

Som nævnt, oplever virksomhederne ikke større udfordringer ved at have tidligere 
straffede unge ansat, end de kan have med en hvilken som helst anden ansat. Allige
vel kan det være en god idé at tage højde for, at de unge ofte kommer fra en belastet 
baggrund, som medfører, at de kan have andre udfordringer end deres jævnaldrende. 
Derfor skal de til tider måske også behandles lidt anderledes end andre unge.

De unge har brug for nogen, som tror på dem

Mange af de unge er vant til at blive mødt med mistillid af deres omgivelser. Det med
fører, at de møder verden med manglende tro på, at andre vil dem det godt. Peter Kri
stiansen, leder af redderuddannelsen hos Falck, forklarer: ”Hvis du hele livet er blevet 
mødt med svigt og manglende opbakning, så har det betydning for dit selvværd og din 
adfærd. Det, der måske er logik for dig og mig og for vores børn, er ikke nødvendigvis 
logik for én, som har haft nogle enorme udfordringer i sin opvækst.”

Det kræver forståelse fra de øvrige ansatte, men det kræver måske også, at der bliver 
gjort en ekstra indsats for, at den unge bliver fastholdt i en positiv udvikling. Dét, at få 
en ny chance, virker på den ene side motiverende for de unge, men på den anden side 
føler de også et stort forventningspres. Derfor er det, at have en chef og kolleger, der tror 
på dem, en stor hjælp, og det er med til at styrke de unges selvværd. På den måde bliver 
de med tiden bedre i stand til at træffe sunde beslutninger.

Praktiske udfordringer står i vejen for normalisering

Det er afgørende, at flest mulige unge kommer ud af kriminaliteten, får en menings
fuld tilværelse, og helst også bliver selvforsørgende via et arbejde. Men mange af 
virksomhederne og andre aktører giver udtryk for, at en del af udfordringerne ligger før 
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det, at komme i arbejde: De unge skal i første omgang gøres i stand til at kunne leve et 
”almindeligt” liv med de normer og regler, der findes i samfundet og på arbejdspladser
ne. De unge har ofte en lang række udfordringer, som kræver megen energi at håndtere. 
Det kan dreje sig om rent praktiske forhold som manglende bolig, eller en stor gæld 
til det offentlige i forbindelse med erstatningskrav og sagsomkostninger. ”Da jeg blev 
løsladt manglede jeg et sted at bo, og jeg manglede ting. Jeg blev lovet guld og grønne 
skove, da jeg sad inde, men jeg fik ingenting, da jeg kom ud. Jeg har stadig ikke fået 
en lejlighed, på trods af at det er halvandet år siden jeg blev løsladt. Så der er meget at 
forholde sig til,” fortæller Mathias fra Petri & Haugsted. 

Det er også omstændigheder, som Karsten Rasmussen, elektriker og arbejdsmiljørepræ
sentant hos EL:CON, nikker genkendende til: ”Det at blive løsladt med gæld og måske 
uden bolig og netværk er en stor udfordring for mange. At de unge samtidig skal finde 
et job og passe det, kan virke uoverkommeligt. I fængslet kender de rammerne, men 
når de så kommer ud, bliver tæppet nærmest revet væk under dem.”

Gammel adfærd skal aflæres og ny 
tillæres

Der kan altså være mange ting, de unge 
skal forholde sig til, og som gør det 
svært at have fuldt fokus på at arbejde. 
Hertil kommer gamle vaner og mønstre 
de skal lægge fra sig. Det kan tage lang 
tid. Ronnie fra Lantmännen Schulstad 
fortæller: ”Før i tiden så jeg mig konstant 
over skulderen for at se, om der var nogen 
efter mig. Nu er jeg kommet så langt, at 
jeg kan gå en tur og lade folk gå bag mig. 
Men når jeg er på restaurant, så skal jeg 
stadig sidde op ad en væg.”

Struktur skaber tryghed

Dét, der for mange er det sværeste at vænne sig til, er samtidig dét, som de har meget 
behov for – nemlig struktur. Typisk har mange af de tidligere straffede unge levet en 
ustruktureret tilværelse, hvor der ofte har været vendt om på dag og nat. Derfor kan 
det også være svært for mange at vænne sig til pludselig at have et arbejde med faste 
mødetider og fastlagte opgaver. ”På mange måder aner jeg ikke, hvordan man opfører 
sig på en almindelig arbejdsplads og lever et normalt liv. Jeg har ikke værktøjerne til at 
takle de der små hverdagsting, som andre mennesker i mange tilfælde er vant til,” som 
Rune, en tidligere ansat ung på Pressalit, udtrykker det. 

Problemet for de unge er, at 
de skal starte et sted hvor 
vi andre tror de har været i 
mange år. Det svarer til, at jeg 
skulle lære italiensk i morgen; 
jeg er nødt til at starte et 
sted. 

Peter Kristiansen,  
leder af redderuddannelsen, Falck
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Selvom det kan være svært at håndtere og vænne sig til en fast struktur, finder mange 
en tryghed i de faste rammer på en arbejdsplads. Her bliver de en del af et nyt fælles
skab som de har brug for, og som kan være med til at holde dem på rette kurs. 

På trods af at den unge har besluttet sig for et lovlydigt liv, kan det nemlig være svært 
at lægge fortiden og de gamle venskaber bag sig – det er jo det, de kender til. Produkti
onsdirektøren i en mellemstor jysk virksomhed fortæller: ”Det kan være svært, når den 
gamle venskabskreds trækker i ham. Men som jeg siger til ham, så er det dér, han må 
træffe sit valg, om han vil tilbage til et liv med kriminalitet.” 

”Det har været en meget stor omvæltning at komme i arbejde igen. Jeg har været bange 
for, at jeg ikke ville kunne klare det, og at det hele ville falde til jorden igen. Men det 
har gjort, at jeg kommer op om morgenen og kommer afsted. Samtidig er det dejligt at 
have nogen at snakke med,” fortæller Jens fra Falck, og Andreas fra en mellemstor jysk 
virksomhed, supplerer ”Det har hjulpet meget, at jeg har mange kolleger heroppe, der 
stopper op og sludrer med mig, når jeg møder dem i supermarkedet og på gaden. Så 
føler jeg mig accepteret.” 

Usikkerhed blandt kollegerne

Flere virksomheder oplever også udfordringer, som ikke direkte kan tilskrives den 
unge, men hans omgivelser.For det første kan det skabe uro blandt de øvrige medarbej
dere, at de pludselig har en tidligere, straffet kollega. ”I starten var der meget modstand 
og mange fordomme blandt mandskabet,” fortæller Jette Krog, afdelingsleder hos 
DFDS. ”Forestillingen gik på, at enten ville de stjæle fra kassen, og de som ikke stjal, 
ville banke de øvrige. Det var helt nyt for os og føltes farligt. Men lige så stille spredte 
det sig ud i virksomheden, at de unge jo ikke spiser børn til morgenmad. Så blødte folk 
ligesom op og modstanden forsvandt.”

Samtidig kan det være svært for kollegerne at finde den rette balance mellem at være 
kollega, mentor og ven til den unge tidligere straffede, som de også oplevede hos Pressalit. 
Derfor er det vigtigt hele tiden at vurdere hvor grænsen for engagement og indlevelse 
skal gå, for at medarbejderne ikke gør sig selv eller den unge en bjørnetjeneste. 

> Læs mere om at sætte grænser for involveringen på s. 60
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Det offentlige mangler fleksibilitet

En anden udfordring, som ligeledes har rod i omgivelserne er samarbejdet med det 
offentlige system, såsom Kriminalforsorgen og kommunerne. De opleves af virksom
hederne ofte som ufleksible og uden forståelse for virksomhedernes situation. 

”Mathias skulle ofte til møder med Kriminalforsorgen, og møderne kunne åbenbart 
ikke lægges uden for normal arbejdstid. Kriminalforsorgen ser gerne, at de løsladte pas
ser et arbejde, men forventer samtidig, at den unge kan komme til alle mulige møder 
midt i arbejdstiden. Det er altså lidt svært for os som virksomhed,” fortæller  
Lau Nordmand, entrepriseleder hos Petri & Haugsted. 

Også hos DFDS har de oplevet mangel på fleksibilitet, som især skyldes at deres perso
nale sejler uden for dansk farvand. Jette Krog, afdelingsleder hos DFDS forklarer: ”De 
unge skal selvfølgelig afsone den dom, de er idømt! Men hos andre virksomheder er 
der ofte mulighed for at afsone med fodlænke. Det er jo fuldstændig håbløst at gøre hos 
os, fordi vi sejler til et andet land. Og jeg kan godt forstå at Kriminalforsorgen er meget 
påpasselig på det område, men altså – når man er om bord på vores skibe, så kan man 
altså ikke komme derfra med mindre man svømmer meget langt. Der kunne vi godt 
ønske os mere fleksibilitet, og at tingene blev set i et lidt større perspektiv.”

Det kan til tider være svært for de enkelte parter, at have forståelse for andres virkelig
hed. Derfor kan det være en fordel at alliere sig med professionelle, der er vant til at 
navigere mellem det offentlige system og det private erhvervsliv og bygge bro mellem 
parterne. På den måde kan virksomheden koncentrere sig om sin kerneopgave, sam
tidig med at den får mulighed for at tage et socialt ansvar.

>  Læs mere om fordelene ved at samarbejde med organisationer der kender til 
målgruppen på s. 57
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Inden ansættelsen – hvad bør 
man overveje?

Som nævnt, oplever virksomhederne ikke større udfordringer ved at have tidligere 
straffede unge ansat, end de kan have med en hvilken som helst anden ansat. Allige
vel kan det være en god idé at tage højde for, at de unge ofte kommer fra en belastet 
baggrund, som medfører, at de kan have andre udfordringer end deres jævnaldrende. 
Derfor skal de til tider måske også behandles lidt anderledes end andre unge.

Hvordan vil virksomheden forholde sig til 
straffeattesten?

Der er blandt virksomheder mange forskellige holdninger til straffeattesten. En del har 
en politik om, at straffeattesten skal være helt ren for at man kan blive ansat i virksom
heden. Det kan skyldes alt fra lovgivning til frygt eller fordomme. Andre virksomheder 
differentierer, forstået på den måde, at 
der er anmærkninger på straffeattesten, 
som virksomheden føler, at den kan 
håndtere, mens der er andre forseelser, 
som virksomheden ikke kan acceptere 
enten af følelsesmæssige eller praktiske 
grunde. 

De virksomheder som medvirker i denne 
bog, har alle ansatte, der har – eller har 
haft en plet på straffeattesten. Det bety
der dog ikke, at de ikke har forholdt sig 
til spørgsmålet omkring straffeattester. 
Flere af virksomhederne har også klare 
holdninger til, hvilke former for tidligere 
kriminalitet, de kan og ikke kan acceptere. 

Når du får en straf, så tror 
du jo, at straffen er udstået, 
når du bliver løsladt. Men det 
er den så alligevel ikke, fordi 
der er en plet på straffeatte-
sten, som forhindrer dig i at 
få et arbejde, betale din skat 
og fungere normalt i samfun-
det. Du bliver altså i princip-
pet straffet en ekstra gang, 
ikke?!”

Henrik Plahn,  
Plahn & Trier Tømrer og Snedkerfirma 
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Alligevel er deres udgangspunkt, at det vigtigste er at tage stilling og vurdere en ansøger 
ud fra et helhedsindtryk, frem for et stykke papir. Det er kun ved en personlig samtale, 
at en ansøgers nuværende adfærd, motivation og personlighed kan vurderes. 

–  Tag stilling til om og hvordan I vil bruge straffeattester og fastlæg en 

politik på området.
–  Tænk over hvilke former for tidligere kriminalitet I kan rumme i virk

somheden.
–   Respekter de øvrige medarbejders holdning og tal åbent om eventuelle 

bekymringer.
–  Planlægning kan løse udfordringer som fx kunders krav om ren straffe

attest.
–  Husk: En straffeattest fortæller intet om (uopdagede) kompetencer.
–  Husk også: Straffeattesten beskriver tidligere handlinger, ikke fremadrettet 

adfærd.

Hvordan skal virksomhedens politik på området se ud?

Vi ved, at straffeattesten hindrer mange i at få et arbejde. Det betyder, at de bliver straf
fet ekstra, efter de har afsonet deres idømte straf. Det gør det svært for de unge at bryde 
den negative spiral, og risikoen for at de fortsætter den kriminelle løbebane, er stor. 

Det kan være altafgørende for en ung 
med en plettet straffeattest, at han4) får 
en chance for at komme ind på arbejds
markedet. Derfor gør virksomheden både 
ham, men ofte også sig selv, en stor tjene
ste ved i det mindste at forholde sig til, 
om man kan have en medarbejder med 
plet på straffeattesten ansat, og hvilken 
form for tidligere kriminalitet virksomhe
den evt. kan rumme.

Den ”nemme” løsning er måske ikke 
den bedste

Desværre har mange virksomheder slet 
ikke forholdt sig til, hvilken rolle straffe
attesten skal spille ved ansættelse af en ny 
medarbejder. 

Det vigtige for en virksomhed 
er, at man gør sig klart, hvad 
virksomhedens politik omkring 
straffeattesten skal være. Det 
betyder, at man må gøre op 
med sig selv, om man overho-
vedet vil det her, og hvis, hvad 
man kan håndtere, og hvor-
dan man vil gøre det. 

Henrik Dam, 
Formand for Det Kriminalpræventive Råd

4)   Grunden til at der her i bogen bruges udtrykket ’han’ er, at der stadig er langt flere kriminelle mænd end kvinder.
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Der er en tendens til at for-
lange at straffeattesten skal 
være ren nærmest uanset hvil-
ket job det drejer sig om. Man 
kan mene, at når man har en 
plet på straffeattesten, så er 
det selvforskyldt, og så må 
man sejle sin egen sø. Men 
mange af os har vel på et eller 
andet tidspunkt begået en fejl 
– det skal vi jo ikke straffes for 
resten af livet, vel?! 

Mads Holleufer,  
Arbejdsmarkedscenter Midt

Der kan være mange grunde 
til man har en plet på straffe-
attesten, og vi kan alle komme 
til at dumme os, men betyder 
det, man ikke skal have en 
chance for at komme videre i 
livet? 

Produktionsdirektør i mellemstor jysk 
virksomhed

Det er naturligvis den ”nemmeste og 
sikreste” løsning at forlange, at straffeat
testen hos en ny ansøger skal være fuld
stændig ren. Problemet med det er, som 
sagt, at en stor gruppe unge per automa
tik bliver holdt ude af arbejdsmarkedet 
og dermed en del af samfundet. Samtidig 
risikerer virksomheden at gå glip af en 
engageret og loyal medarbejder, som har 
begået en fejl, men som nu brænder for at 
bevise, at han er noget andet og bedre end 
sin fortid. Her er det også værd at huske 
på, at medmindre man regelmæssigt 
tjekker samtlige ansattes straffeattest, så 
er der ingen sikkerhed for, at den stadig 
er ren hos alle ansatte. 

Hertil kommer at en plettet straffeattest 
kun viser den kriminalitet, en person er 
blevet afsløret i at begå. En ren straffeat
test siger altså intet om, om pågældende 
i virkeligheden har begået noget krimi
nelt, men blot ikke er blevet opdaget. 
Så spørgsmålet kan altså være om der, 
uanset hvad, er tale om en form for falsk 
tryghed?! 

Det vigtige er ikke om der står 
noget, men hvad der står på 
straffeattesten

Nogle af virksomhederne ønsker slet ikke 
at se straffeattesten, mens det for andre 
ikke betyder noget, om der står noget på 
straffeattesten, men mere hvad der står. 
Hovedparten vil dog gerne vide, hvil
ken form for kriminalitet den unge har 
begået, da der kan være omstændigheder, 
de ikke mener at kunne håndtere i virk
somheden. Denne holdning er ofte enten 
baseret på egne følelser eller hensyn til 
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medarbejdere og kunder. Fx er der en del virksomheder, der har svært ved at acceptere, 
hvis en ansat har begået sædelighedsforbrydelser. 

Hos Granny’s House valgte indehaver Rasmus Søndergaard, at han ikke ønskede at 
kende den ansattes dom, men han havde dog det krav, at det ikke måtte omhandle 
børn eller penge: ”Jeg havde ikke behov for at kende hans fortid – bare den ikke blev et 
problem for os. Vi skulle have et professionelt forhold, som omhandlede hans liv frem
adrettet. Hvad han så havde lavet i sin fortid, kan have mange årsager. Det kan og vil jeg 
ikke sidde og være dommer over.”

Straffeattesten blev oprindeligt indført for at virksomhederne kunne sikre sig mod at 
ansætte personer, der tidligere havde begået kriminalitet inden for det felt, som virk
somheden opererede i. Det kunne fx være en tidligere bankrøver, som ikke ville kunne 
blive ansat i en bank.

Desværre bliver et stort antal personer afvist i deres jobsøgning, selv om der ikke reelt 
er et misforhold mellem ansøgerens handlinger i fortiden og den sikkerhedsrisiko, en 
ansættelse ville medføre for virksomheden. Det medfører at mange kompetencer bliver 
tabt. Inge Ploug Pyskow tidligere regnskabschef i Bevola, slår fast: ”Hvis du har for
brudt dig mod børn, så skal du ikke ind i en børnehave, de første mange år. Slut færdig! 
Men man må da kunne finde noget andet til den her person, ikke?! Det ville jo fx ikke 
være noget problem, at han skulle gå og ordne vores have her i firmaet.”

Handling og adfærd

Det er ydermere værd at huske på, at straffeattest udelukkende beskriver den kriminel
le handling i paragraffer, men ikke omstændighederne der ligger til grund for handlin
gen. Fortolkningen af straffeattesten overlades derfor til læserens fantasi, hvilket som 
oftest resulterer i en forestilling som er værre end virkeligheden. 

Hvis en ung fx har en straffeattest, der viser, at han er dømt for vold, vil de fleste få et 
billede af et uskyldigt offer, der er blevet slået til blods. Virkeligheden kan være, at den 
unge i beruselse slår en person, der trods adskillige advarsler, forsætter en provokerende 
adfærd eller som fx gør tilnærmelser til den unges kæreste. Handlingen er stadig forkert 
og uacceptabel, men adfærden bag handlingen kan være mere eller mindre forståelig. 

Få holdninger frem i lyset

Der kan være mange følelser indblandet i spørgsmålet om straffeattesten. Derfor er det 
væsentligt, at hvis man i virksomheden er åben om, at ville ansætte medarbejdere med 
plettet straffeattest, må man også tale om og respektere, hvis medarbejderne fx ikke 
ville føle sig trygge ved en voldsdømt kollega. 
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Der kan være stærke personlige følelser eller erfaringer forbundet med emnet, og der er 
derfor heller ingen regler for hvem eller hvad, man burde kunne rumme i virksomhe
den. Men vælger man at hjælpe de unge, så skal man også give dem en reel chance for 
at kunne lægge kriminaliteten bag sig og samtidig skal man i virksomheden stå ved det 
valg som er truffet. Det kan vise sig at blive afgørende, når dagligdagen melder sig, og 
tingene måske ikke altid er lige nemme eller sjove. 
 
Omvendt skal man også vide, at når man først får sat ansigt på den tidligere straffede, 
og man hører hans historie, så kan man ofte acceptere og rumme meget mere, end man 
måske troede. 

Danskernes holdning til kriminel kollega

Langt de fleste danskere har det fint med at arbejde sammen med en tidli-

gere straffet. Så mange procent af danskerne vil ikke overveje at skifte job, 

hvis deres nye kollega fx var dømt for: 
–  Indbrud: 83%
–  Handel med hårde stoffer: 71 %
–  Grov vold: 64% 

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd d

En overvejende del af danskerne ville altså i teorien kunne rumme en 

tidligere kriminel kollega. Resultatet af undersøgelsen skal ses i lyset af, 

at respondenterne netop har svaret på et teoretisk spørgsmål og ikke har 

skullet forholde sig til en ny kollega af kød og blod. Ofte viser det sig, at vi 

har større forståelse og er mere rummelige, når vi får sat ansigt på personer 

og hører deres historie. 
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En professionel vurdering sætter tingene i perspektiv

Det tyder ligeledes på at grænserne for hvad man i virksomheden kan rumme eller 
håndtere, kan rykkes, når man får professionel hjælp (fra fx High:five), som har sagt 
god for den unge: ”Jeg har nok personligt svært ved at acceptere fx voldtægt. Men jeg er 
også så professionel, at fik vi af High:five anbefalet en person, der havde en voldtægts
dom, så ville jeg også sagtens kunne arbejde med ham. Jeg ville give ham chancen,” 
fortæller Karsten Rasmussen, som er ansat som elektriker og som er arbejdsmiljørepræ
sentant hos EL:CON.

Nogle kunder kræver ren straffeattest

Der kan være tilfælde, hvor virksomhedens kunder, af sikkerhedsmæssige årsager, kræ
ver en fuldstændig ren straffeattest, for at man kan udføre opgaver hos dem.

Det er en situation EL:CON i Viborg af og til står i. Derfor kræver de årligt at se straf
feattesten for alle medarbejderne. På den måde sikrer de sig altid at være opdateret 
på området og kunne planlægge der ud fra. ”Det er ikke et ansættelseskrav at have en 
ren straffeattest hos os. Med mindre, at du fx er ansat som alarmmand. Så er det krav,” 
fortæller servicechef Brian Borch Bryrup.

> Du kan læse mere om EL:CON og deres erfaringer på s. 28

Samme situation står Petri & Haugsted i. De har dog en mere situationsbestemt tilgang, 
fortæller Mads Baandhøj: ”Hvis vi fx skal lave en opgave for Politiet, så sørger vi for at 
de får folk ud, som har ren straffeattest. Men ellers spørger vi ikke om det.”

High:five er rigtig kompetente til at vurdere, om denne her 
medarbejder er kvalificeret og klar til at komme i gang på ar-
bejdsmarkedet. Så vi får en medarbejder, som på mange måder 
er vurderet meget grundigere, end hvis vi selv skulle vurdere en 
medarbejder – også uden en plet på straffeattesten.

Tommy Horn,  
tidligere direktør, Bevola
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Virksomhederne skal have 
nogle værktøjer til at ansætte 
tidligere straffede unge. De 
skal have en direkte hotline, 
som de kan ringe til og få 
hjælp, hvis der skulle opstå 
tvivlsspørgsmål eller problemer. 

Josephine Fock, retsordfører, Alternativet

Det kræver nærmest en juri-
disk embedseksamen at kun-
ne læse og forstå, hvad der 
står på en straffeattest. Det 
bliver noget nemmere, hvis 
man får hjælp til at forstå den 
og også taler med den på-
gældende person. Så kan du 
bedre forholde dig til, om det 
rent faktisk er en person du vil 
have ansat. 

Henrik Dam,  
Formand, Det Kriminalpræventive Råd

Få hjælp af nogen, som kender målgruppen  
– så står I ikke alene

De fleste virksomheder, som medvirker i denne bog fortæller, at de nok ikke havde 
ansat tidligere straffede unge, hvis de ikke havde fået hjælp til det udefra – både i 
rekrutteringen og under selve ansættelsen. 

Virksomhederne har haft stor glæde af et samarbejde med en udenforstående instans 
(i dette tilfælde High:five), som har et grundigt kendskab til den unge ansøger, og som 
ved, hvordan man bedst håndterer at have en tidligere straffet ung ansat. Samtidig har 
High:five kunnet hjælpe virksomhederne med at forstå, hvad der ligger bag anmærk
ningerne på straffeattesten.

Virksomheden får en form for sikkerhed, idet en professionel organisation har vurderet 
den unge til at være arbejdsmarkedsparat og til at passe ind i virksomheden. Samtidig 
får ledelsen og medarbejderne nogen at støtte sig til og sparre med, hvis der skulle 
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opstå tvivlsspørgsmål, eller hvis der skulle 
opstå udfordringer i dagligdagen. Ofte 
vil en sådan instans også kunne håndtere 
kontakten med det offentlige system, 
så virksomheden kan bruge tiden på at 
varetage deres kerneopgave.

Der findes initiativer som High:five, der 
yder sparring omkring ansættelse af 
udsatte grupper, ligesom jeres lokale 
Jobcenter vil kunne være jer behjælpelig. 

Du kan læse mere om High:five og hvad 
de kan hjælpe jer med på s. 86 

Det er godt at vide, at vi har 
et sted at gå hen, hvis sam-
arbejdet med den nye med-
arbejder ikke fungerer. Det 
giver en vished, at der er én, 
der har set den person an vi 
får, og har vurderet at han kan 
løfte opgaven. Det giver os 
sikkerhed for, at den person, 
vi ansætter, er en som virkelig 
gerne vil. 

Brian Borch Bryrup, Servicechef, EL:CON 
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Ved ansættelsen – hvordan 
skaber man en god start? 
 

Få den unge til at føle sig velkommen

–  Giv den unge den bedste start i virksomheden ved at være forberedt på  

at han kommer.
–  Husk: Vi har alle behov for at føle, at der er brug for os. 

Hvis I som virksomhed vælger at ansætte en tidligere straffet ung, kan det være en god 
idé at forberede sig internt på den nye medarbejder. Det er vigtigt, at han føler sig ven
tet, velkommen og accepteret fra starten. Samtidig gør det en stor forskel for selvvær
det, hvis han får en følelse af, at der er brug for ham i virksomheden. Det indebærer, 
at alle relevante informationer om tid og sted for opstart er på plads, inden den unge 
møder første dag i virksomheden, og at den nye medarbejder ved, hvad der forventes  
af ham. 

Mange af de ungwe tidligere straffede kommer fra miljøer både i og uden for fængslet, 
hvor normerne for, hvordan man opfører sig, kan være temmelig anderledes, end de er 
på en arbejdsplads. William fra DFDS fortæller: ”Når man sidder i fængsel, så snakker 
man på én måde, og det dur sgu ikke herude. Her bliver man nødt til at snakke pænt 
til hinanden, hvis man gerne vil have hjælp og være en del af fællesskabet. Så det var 
ligesom lidt det sværeste – at lægge den hårde tone fra sig, og opføre sig normalt. Der 
var meget, jeg skulle lave om på ved mig selv. Det var en lang kamp.”

For de unge er det ofte et stort skridt at forlade deres vante miljø, for at blive en ”almin
delig” samfundsborger – selvom de måske ikke vil indrømme eller vise det. Bag den 
hårde facade eller skjoldet af store muskler og tatoveringer er der ofte, som hos mange 
af os andre, en skjult angst for at fejle og ikke blive accepteret.
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Vælg en mentor for den unge

–  Udpeg en mentor for den unge, som kan hjælpe ham til rette i virksom-

heden, og som kan virke som rollemodel.
–  Sørg for som mentor at forholde dig til, hvor grænsen for din involvering i 

den unges liv skal gå.
–  Vær opmærksom på, hvornår den unge er klar til at stå på egne ben og 

træk dig så gradvist tilbage.
–  Hjælp gerne den unge med at skabe sunde netværk.

Det er en god idé at udpege en ansat på virksomheden, som tager imod den nye 
medarbejder, og fungerer som en form for mentor for den unge. Mentoren skal få den 
unge til at føle sig ventet og velkommen. Opgaven består i, at vise den unge til rette på 
arbejdspladsen og fortælle om dagligdagen i virksomheden. Det kan være alt lige fra 
lavpraktiske ting, som hvor toilettet er, om man skal have madpakke med osv., til de 
mere generelle ting om kulturen og værdierne i virksomheden. Her kan det være godt 
at være opmærksom på og videreformidle de uskrevne regler, som hersker i de fleste 
virksomheder. 

Mentoren er den person, som den unge har den daglige kontakt til, og som den unge 
kan spørge til råds. Mentoren udvikler sig meget ofte til at være rollemodel og personlig 
rådgiver for den unge i andre sammenhænge end de arbejdsrelaterede. Derfor er med
arbejdere, der er rummelige, men også bestemte, gode mentorer for de unge. 

Sæt grænser for involveringen

Man skal som mentor være opmærksom på, hvor grænsen for involveringen i den unges 
liv går. For meget involvering eller en for tæt relation mellem mentoren og den unge 
kan komme til at skabe uro i forhold til de øvrige medarbejdere. Virksomhedens øvrige 
medarbejdere kan måske komme til at føle, at der bliver brugt for meget tid på den 
nye medarbejder, at han får flere privilegier end andre, eller der bliver taget så meget 
hensyn, at det går ud over arbejdsindsatsen. 

Nogle mentorer kan måske have svært ved at sætte grænser for hvor tæt forholdet til 
den unge skal være, og kommer ufrivilligt til at holde hånden over ham og se i gennem 
fingre med for meget. Samtidig kan det til tider være hårdt at være meget tæt på og føle 

K
a
p

it
e
l 

6

G
o

d
e
 r

å
d

 –
 f

ra
 e

n
 v

ir
k
so

m
h

e
d

 t
il 

e
n

 a
n

d
e
n



61

Tip til lederen!

Selvom det for mentoren og andre involverede medarbejder ofte er løn 

nok i sig selv, at se den unge lykkes, har mange alligevel behov for at blive 

anerkendt for den ekstra opgave, de har påtaget sig. Husk derfor som 

leder at anerkende medarbejdernes indsats og husk på, at ansættelsen 

ikke ville kunne lade sig gøre uden kollegernes velvilje over for den nye 

medarbejder. Stå gerne til rådighed med ros, støtte og sparring, hvis der 

er brug for det – det giver fornyet energi og mod på opgaven!

ansvar for en kollega, som ofte har både 
en helt anden alder og baggrund end en 
selv. Og skuffelsen kan være enorm, hvis 
samarbejdet ikke lykkes.

Sidst men ikke mindst, skal mentoren 
også være i stand til at træde i baggrun
den, når den unge er klar til at stå på egne 
ben. Det kan også være en svær proces for 
begge parter, da rollerne ofte kan være 
svære at lægge fra sig igen.

Det er altså meget vigtigt at mentoren gør 
op med sig selv, hvor grænsen for invol
veringen går og være tydelig omkring 
denne. Ellers er der i længden fare for at 
samarbejdet går skævt.

> Du kan læse mere om andres erfaringer med at involvere sig (for) meget på s. 33 

Involver den unge i sociale aktiviteter

For at støtte den tidligere straffede unge i hans valg om at lægge kriminaliteten bag sig, 
og dermed også hans fravalg af en del af fortiden, kan det være en god idé at inddra
ge den unge i sociale aktiviteter i virksomheden. Ofte har de unge måttet forlade det 
gamle netværk, det sted de hidtil har boet og måske endda familien. Derfor kan et al
ternativt netværk for den unge gøre en stor forskel. Samværet med de øvrige ansatte på 
virksomheden omkring løb, cykling, madlavning, fester eller lign., vil langsomt styrke 
den unges sociale kompetencer og udvide hans sunde netværk. 

I min verden er det naturligt, 
at man er engageret, men 
et for stort engagement kan 
også betyde, at lyset brænder 
ud på et tidspunkt. Man skal 
sørge for at trække stikket ud 
engang imellem så det ikke 
bliver det for meget. 

Jette Krog, afdelingsleder, DFDS
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Intern kommunikation – hvem skal vide at 
den kommende kollega er tidligere straffet?
 
Nogle af de erfaringer virksomhederne 
har gjort sig, når det handler om at an
sætte tidligere straffede, er, at det kræver 
særlige overvejelser mht. både den interne 
og eksterne kommunikation. 

Kommunikationen kan blive afgørende 
for om ansættelsesforløbet er en succes 
for alle. Samtidig er det meget individuelt 
hvilken kommunikationsstrategi, der er 
den rigtige, hvorfor det også er umuligt 
at give en eviggyldig plan for hvordan, til 
hvem og hvornår, der skal kommunikeres. 
Overordnet gælder det: 
Skal ledelsen orienteres?

Mit bedste råd er: tag imod 
den unge med oprigtighed 
og åbenhed. Træf en fælles 
beslutning om, hvordan hans 
baggrund skal kommunikeres. 
Skal det fortælles til alle, kun 
til den nærmeste medarbejder, 
eller er det overhovedet nød-
vendigt at andre ved det? 

Karsten Rasmussen, elektriker og  
arbejdsmiljørepræsentant, EL:CON

–  Overvej nøje hvem i virksomheden der skal kende til den unges baggrund 

og hvor meget der skal fortælles.
–  Respektér den unges ønsker og overhold det aftalte.

–  Ulemper ved åbenhed om den unges baggrund:
 –  Kan være med til at stemple og fastholde den unge i rollen som  

tidligere kriminel.
 –  Øger risikoen for, at der tages for mange særlige hensyn.

–  Fordele ved åbenhed om den unges baggrund:
 –   Skaber større viden og forståelse, som gør det nemmere at tale om 

evt. udfordringer.

 –  At gøre en forskel for andre højner arbejdsglæden.
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Det er meget forskelligt på hvilket niveau i virksomheden ideen om at ansætte en 
tidligere, straffet opstår. I nogle virksomheder – især meget store virksomheder – er det 
ofte ”folkene på gulvet”, der tager initiativet. I nogle tilfælde bliver dette endda gjort 
uden ledelsens kendskab eller godkendelse, ud fra devisen: ”hvad de ikke ved, har de 
ikke ondt af”. Det kan fx skyldes en opfattelse af, at koncernledelsen og politikken på 
området er for striks og ikke stemmer overens med dagligdagen i virksomheden. 

Skal medarbejderne kende til den unges fortid?

Ledelsen hos de virksomheder, der medvirker i denne bog, er alle orienteret om, at de 
har tidligere straffede ansat. Men der er til gengæld stor forskel på, om de øvrige med
arbejdere kender til den unges fortid. 

I mange virksomheder vælger ledelsen ofte at gå stille med dørene omkring ansættelsen 
og kun informere den nærmeste ansvarlige.
 
Herud over lader de den unge selv fortælle det, han ønsker. Det gør de fleste af de unge 
hurtigt, når de har fået tillid til deres kolleger og tør åbne sig uden at være bange for 
at blive dømt af dem. For mange er det anstrengende at skulle fortie en stor del af livet 
og finde på historier om, hvad man har lavet, inden man fik arbejde i virksomheden. 
Derfor har det også stor betydning for dem, at de endelig kan være ærlige: ”Jeg kender 
mange i håndværksbranchen. Hvis så en eller anden ser mig på arbejde og råber noget 
med ”hva’ fanden – har de lukket fængslerne?!”, så ville mine kolleger jo vide, jeg havde 
været uærlig. De vil nok hellere have en ærlig kollega, så jeg tog chancen og fortalte 
sandheden,” fortæller Mathias fra Petri & Haugsted.
 
Ledelsen hos El:CON har valgt ikke at fortælle medarbejderne, at de har unge med en 
plet på straffeattesten ansat. ”For os var det vigtigt, at de ikke skulle behandles på en 
særlig måde. Og samtidig skal den svend, de har med, ikke føle sig forpligtet til at se sig 
over skulderen hele tiden for at følge med i, om de nu laver noget ulovligt,” fortæller 
servicechef Brian Broch Bryrup. Ledelsens beslutning bakkes op af Karsten Rasmussen, 
som er ansat som elektriker og som er arbejdsmiljørepræsentant i virksomheden: ”Jeg 
synes det skal være sådan. Det der med, at han har en plet på straffeattesten, det er jo et 
ledelsesmæssigt spørgsmål – højere oppe i fødekæden end jeg er. Men Frederik fortalte 
det efterfølgende selv, og det var rigtig godt. Det skabte gensidig tillid.”

For nogle afhænger åbenheden ydermere af en vurdering af, om den form for kriminali
tet der er blevet begået, på nogen måde kan komme til at vedrøre virksomhedens ansatte.

Overhold den aftale, der er lavet med den unge

Om virksomhederne vælger at være åbne om den unges baggrund, afhænger i mange 
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tilfælde især af, hvilke ønsker den unge selv har. Her skal det understreges, at det er 
afgørende for det fremtidige samarbejde, at ledelsen gør op med sig selv, om den vil og 
kan respektere, hvis den unge ikke ønsker at hans kolleger skal kende hans historie. 
Den unge skal kunne regne med, at det der bliver aftalt overholdes. 

Der er fordele ved at de færreste kender til den unges fortid

Mange af de unge foretrækker, at det kun er ledelsen/den ansvarlige, der kender til 
deres baggrund. Dette skyldes naturligvis både en bekymring for, hvordan de vil blive 
opfattet, og om de vil blive sat i bås. Ofte handler det dog også om, at den unge har ta
get afsked med det kriminelle miljø og derfor ikke ønsker at blive mindet om en fortid, 
som ofte kan være smertefuld at tænke på. Den unge vil dog oftest slet ikke kunne lade 
være med at åbne sig og fortælle, når han først er blevet fortrolig med sine kolleger. 
For virksomheden kan der også være fordele ved at medarbejderne ikke kender til den 
nye kollegas fortid. På den måde undgås det, at den unge bliver behandlet anderledes 
end de øvrige – enten positivt eller negativt. Der bliver ikke taget særlige hensyn til den 
unge, og han bliver heller ikke holdt ude af fællesskabet pga. fordomme eller frygt.

Indsigt skaber forståelse

Omvendt har mange af virksomhederne erfaret, at hvis samarbejdet mellem virksom
heden og den unge skal være en succes, er det en fordel, at de øvrige medarbejdere er 
en del af processen. Det gælder især de virksomheder, hvor samarbejdet ikke har fun
geret. De har efterfølgende fortrudt, at de ikke har været åbne omkring de unges fortid. 
De mener, at hvis hele virksomheden føler medejerskab i indsatsen for at få den unge 
på rette spor, kan mange problemer håndteres inden det er for sent. 

> Læs mere i kapitlet ”Når samarbejdet går skævt” på s. 33 

Når de øvrige medarbejdere kender deres nye kollegas fortid, kan der skabes et positivt 
udgangspunkt og en forståelse for, hvad den unge evt. kan være oppe imod i forhold 
til sin baggrund. Ikke at det skal virke som et fripas for den nye medarbejder, men blot 
som en mulig forklaring, hvis den unge skulle handle anderledes, end man ville for
vente. På den måde ville det være nemmere at tale om eventuelle udfordringer. 

En anden fordel ved at de øvrige medarbejdere er vidende om at den nye kollega er 
tidligere straffet, er at de føler, at de er med til at løfte en samfundsopgave og gøre en 
stor forskel i et andet menneskes liv. Det medfører, at de involverer sig mere og føler et 
ansvar for, at tingene skal komme til at fungere. Resultatet er øget arbejdsglæde, sam
tidig med at virksomhedens sociale profil styrkes. 
Ydermere vil den unge kunne fornemme og finde tryghed i fællesskabet på arbejds
pladsen. Og det kan komme til at virke som en erstatning for det kriminelle fællesskab, 
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som han har forladt, og derfor være med 
til at fastholde ham i en positiv udvikling. 

Intern folder oplyser medarbejderne

Hos DFDS har de adskillige tidligere straf
fede ansat. Her har de valgt at være åbne 
om samarbejdet med High:five. 

DFDS er en arbejdsplads med mange 
ansatte, som fysisk enten befinder sig 
meget tæt sammen på lidt plads i længere 
perioder, eller meget langt fra hinanden i 
forskellige lande. Det stiller store krav til 
den interne kommunikation, for at alle 
medarbejdere er oplyst om, at virksom
heden har tidligere straffede ansat. Via 
grundig og løbende information kan 
medarbejderne komme til at føle sig 
rustet til opgaven, samtidig med at en god 
kommunikation kan forebygge dannelsen 
af myter og fordomme. 

For at imødekomme dette, har virksomheden bl.a. udfærdiget en folder, hvor forskel
lige afdelingsledere på skibene fortæller om deres erfaringer med de unge og samtidig 
introducerer High:fives metode. Det var afdelingsleder Jette Krog, der fik ideen til folde
ren: ”Hos DFDS har vi været gode til at kommunikere om samarbejdet med High:five  
– både internt på skibene og med omverdenen. Det er vigtigt, at der ikke er noget 
mystisk ved det her. Derfor fik jeg produceret folderen.”

DFDS’ åbenhed er dog ikke ensbetydende med, at medarbejderne nødvendigvis ved, 
hvem af deres kolleger, der er tidligere straffede. Det overlader DFDS, som de fleste 
andre virksomheder, til de unge selv at fortælle. 

> Du kan læse mere om DFDS’ erfaringer på s. 24

Åbenhed om, at vi har tidli-
gere straffede ansat, har haft 
en meget positiv effekt internt 
hos os. Hvis man arbejder se-
riøst med det og sørger for at 
forklare, hvorfor vi gør det, så 
synes de fleste medarbejdere, 
at det er en fremragende idé. 
Så kan alle jo godt se logikken 
i det. 

Henrik Holck,  
Executive Vice President, DFDS
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Under ansættelsen  
– øg sansynligheden for succes 
 

Ekstern kommunikation – Hvordan taler vi 
om vores indsats i offentligheden?
 
Det kan være en kompliceret affære for nogle virksomheder, offentligt at kommunikere 
omkring virksomhedens sociale ansvar – især når det handler om at have tidligere straf
fede unge ansat. Derfor er det også meget forskelligt om og hvordan virksomhederne 
italesætter deres samfundsansvarlige indsats.

Grundlæggende gælder det dog: 

CSR som en del af markedsføringen?

Flere af virksomhederne, der har tidligere straffede unge ansat vælger, ikke at kom
munikere eksternt om indsatsen. Især i de mindre virksomheder eller i familieejede 
virksomheder er der ikke tradition for at sætte mange ord på CSR indsatsen og slet  
ikke, når det omhandler tidligere straffede. ”Det er ikke fordi, vi ikke vil tale CSR hos 
os, men det er bare noget, vi gør. Vi har ikke ønsket hverken at prale eller at blotte os,  
i den forstand, at nogle jo kunne være kritiske over for det,” fortæller Frederik Madsen 
indehaver af firmaet Fr.Madsen. 

Det kan altså både skyldes, at man i virksomhederne ikke ser den indsats, man gør som 
noget særligt, men blot som en naturlig ting at gøre. Det kan dog også bunde i en bekym
ring for, hvordan omverdenen vil reager på, at virksomheden har tidligere straffede ansat. 

–  Social ansvarlighed kan styrke virksomhedens brand.
–  Der skal være overensstemmelse mellem opfattelsen internt i virksomhe-

den og det, der kommunikeres udadtil.
–  Husk at anerkende den fælles indsats.
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Jeg mener at det faktisk kan 
styrke en virksomheds brand 
og profil, at man tager et so-
cialt ansvar – også på det her 
område. De fleste af os har en 
eller anden relation til en tid-
ligere kriminel, og vi ved, hvor 
svært det kan være at komme 
ind på arbejdsmarkedet igen. 
Derfor skal vi hylde de virk-
somheder, som gør noget for 
den her gruppe. 

Trine Bramsen, Socialdemokratiet

Der er dog også en del virksomheder, som 
gerne fortæller om deres indsats, selvom 
det ikke som sådan er en del af deres 
CSR strategi. En af dem er Henrik Plahn, 
direktør i Plahn & Trier Tømrer og Sned
kerfirma: ”Vi har fået noget godt ud af at 
have de her unge ansat. Det budskab vil 
vi gerne sprede, så vi måske kan inspirere 
andre til også at ansætte unge fra denne 
gruppe.”

Sidst men ikke mindst, er der virksomhe
der som DFDS, hvis indsats og samarbejde 
med High:five bruges aktivt i deres CSR 
profilering. Dette er også en mulighed 
EL:CON, ifølge servicechef Brian Borch 
Bryrup overvejer, for på den måde at 
styrke virksomhedens brand: ”Vi vil gerne 
signalere, at vi er en rummelig virksom
hed, for på den måde at kunne tiltrække 
dygtige medarbejdere – både dem under 
uddannelse og de udlærte.”

> Du kan læse mere om DFDS, EL:CON 
og Plahn & Trier Tømrer og Snedkerfirma 
fra s. 23

Må man tale om virksomhedens 
sociale indsats?

Nogle har den opfattelse, at det at udvise 
socialt ansvar som virksomhed er noget, 
der ikke bør blive brugt aktivt i en del 
af virksomhedens image – der må ikke 
skabes profit på at udvise socialt ansvar. 
Med andre ord: den gode gerning er kun 
god, hvis den er uselvisk, og den må ikke 
bruges kommercielt. 

Vi har haft succes med langt 
de fleste unge, som vi har haft 
ansat. Så hvorfor ikke fortælle 
om det til andre, så de måske 
også kan blive inspireret?! Det 
har været med til at styrke vo-
res sociale profil, selvom det 
ikke var noget, vi tænkte over 
det skulle, da vi sagde ja til de 
første unge. 

Henrik Holck,  
Executive Vice President, DFDS
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Andre mener derimod, at så længe man 
gør noget nyttigt/godt for samfundet, in
dividet, miljøet eller lign., så gør det ikke 
noget, hvis virksomheden også får noget 
ud af det – også selvom det måske ikke 
var tanken fra starten. 

Disse virksomheder mener, at det er 
helt ”legitimt”, at de fx gør deres sociale 
indsats til en del af deres PR eller på 
andre måder også selv kan få en gevinst 
ud af indsatsen. Det kan være med til at 
understøtte deres eksistens i længden og 
dermed også den fortsatte sociale indsats. 
Samtidig sender det et signal, om at virk
somheden er en rummelig og attraktiv 
arbejdsplads, hvilket igen kan bruges i 
rekrutteringsøjemed.

Sørg for overensstemmelse internt 
og eksternt

Kommunikerer virksomheden offentligt 
om sin indsats på området, og er det en 
del af PR indsatsen, er det uhyre vigtigt, 
hvordan man kommunikerer internt om 
indsatsen. Der skal være overensstemmel
se mellem det, der siges udad til, og den 
opfattelse, der er internt i virksomheden! 
Derfor: når virksomheden fortæller 
omverdenen om indsatsen (og høster vel
fortjent ros og anerkendelse), så husk at 
anerkende, at det er hele virksomheden, 
som løfter i flok – det er nemlig her den 
daglige indsats gøres.

Man skal ikke tage et socialt 
ansvar, bare fordi det er oppe i 
tiden. Man skal gøre det, fordi 
man synes det er det rigtige at 
gøre – uanset motivationen: 
Hjælper man en ældre dame 
over vejen fordi man har lyst til 
at hjælpe hende, eller fordi det 
er velset af andre mennesker? 
Det er vel egentlig underord-
net, bare hun kommer over på 
en ordentlig måde?! 

Jette Krog, afdelingsleder, DFDS 

Når man er ansat i en rum-
melig virksomhed, der tager 
et socialt ansvar, så giver det 
glæde blandt medarbejderne. 
Og når kunderne ser at vi ta-
ger et socialt ansvar, så vil det 
forhåbentlig også betyde, at 
de får en positiv opfattelse af 
os og vores brand. Så længe 
det er en reel indsats man 
gør, så må man da hellere end 
gerne tale om den. 

Karsten Rasmussen, elektriker og arbejds
miljørepræsentant, EL:CON
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Skal vi fortælle omverdenen, at vi har 
tidligere straffede ansat?
 
Lige som det for nogle virksomheder kan føles svært at kommunikere om deres generel
le CSR indsats, anses det for nogle som endnu mere risikabelt at fortælle omverdenen, 
at virksomheden har ansatte, der har en kriminel fortid. 

De færreste fortæller om de ansattes baggrund

Selvom det potentielt set kan styrke virksomhedens sociale profil, er det alligevel  
de færreste, der aktivt kommunikerer indsatsen i forhold til tidligere straffede unge  
– uden dog måske direkte at lægge skjul på det.

At det ikke er noget virksomhederne skilter med, skyldes for de flestes vedkommende, 
at den tidligere straffede opfattes som en medarbejder på lige fod med de øvrige ansat
te. Derfor får det heller ikke hverken særlig omtale eller opmærksomhed. 

For nogle handler det også om en bekymring for, hvordan virksomhedens omdømme 
vil blive påvirket og hvordan kunderne, aktionærer eller lignende vil reagere på, at ikke 
alle ansatte har ren straffeattest. Vurderer virksomheden at denne bekymring er beret
tiget, er det givetvis mest fordelagtigt, ikke at kommunikere indsatsen til omverdenen. 
Alligevel kan det ikke anbefales direkte at lyve om hverken sin egen, eller de ansattes 
straffeattest. Det vil i sidste ende kunne skade virksomheden, kunderne og også den 
ansatte selv. 

Omvendt skal man ikke af (ofte ubegrundet) frygt, undlade at fortælle om virksom
hedens sociale indsats over for tidligere straffede unge. Jo mindre tabubelagt straffe
attesten bliver, desto tættere kommer vi på en løsning, hvor forhåbentlig færre falder 
tilbage til kriminalitet.

–  Vurdér om virksomheden kan ”tåle” at kommunikere offentligt om at have 

tidligere straffede ansat.
–  Stol på jeres dømmekraft som virksomhed, og stå fast ved beslutningen 

om at have tidligere straffede ansat.
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Hos EL:CON i Viborg kommunikerer de ikke direkte, at de har tidligere straffede ansat, 
men det er på den anden side heller ikke noget, de holder skjult. Servicechef Brian 
Borch Bryrup uddyber: ”Jeg fortæller ikke uopfordret de enkelte kunder, at vi har 
en tidligere kriminel ansat, da jeg ikke mener det er relevant i de fleste situationer. 
Omvendt er det heller ikke noget, som vi vil lægge skjul på, så spørger de, får de altid 
et ærligt svar. Men det må være op til os her i virksomheden at vurdere, om vi har så 
meget tillid til den ansatte, at vi tør sende vedkommende ud i folks private hjem. Og 
skulle det endelig ske, at noget forsvinder hos en kunde, så ved vi jo, hvem vi har haft 
derude.”

Og her er en god pointe: virksomheden selv kan, som udgangspunkt, bedst vurdere, 
hvad der er den rigtige fremgangsmåde for netop den. 

Der er ikke to virksomheder med ansatte, kunder og omverden, der er helt ens, 
og der kan være mange hensyn, der skal tages. Derfor er det også umuligt at 
give en enkelt anvisning til hvordan og hvor meget, der skal kommunikeres 
eksternt om, at virksomheden har tidligere straffede ansat. 

Vær afklaret omkring jeres beslutning

Det er virksomheden selv, der må afgøre, om den vil tage et socialt ansvar ved at ansæt
te tidligere straffede unge. Det er ikke ensbetydende med, at virksomheden aktivt skal 
kommunikere om dens indsats, men det vigtige er at stå fast ved den beslutning, der er 
blevet truffet. Skulle det usandsynlige ske, at ansættelsen får negative konsekvenser for 
virksomheden, så vil det blive meget nemmere at forsvare sig og stå imod et eventuelt 
pres udefra, hvis der internt er konsensus om beslutningen.
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Intern åbenhed og dialog kan nedbryde 
fordomme 
 
Ingen af os kan sige sig fri for at have 
fordomme. Og uanset hvor fordomsfrit et 
menneske man er, er det klart, at der er 
ting omkring kriminalitet, som de fleste 
har en vis bekymring for. Det gælder 
naturligvis også de ansatte i de virksom
heder, der har valgt at ansætte tidligere 
straffede unge. 

Men virksomhedernes råd er klart: Den 
bedste vej til at få bekræftet – men 
oftest afkræftet – fordommene omkring 
tidligere straffede, er ved at turde erkende 
fordommene og tale om dem. Virksomhe
dernes erfaring er, at selv om deres med
arbejdere generelt ikke har haft mange 
fordomme, kan det være afgørende for at 
samarbejdet lykkes, at være lydhør over 
for de bekymringer og fordomme der 
måtte være. 

De unge kan selv gøre en forskel

De unge kan også selv være med til at 
dæmme op for mange af fordommene. 
Peter Kristiansen, leder af rednings
uddannelsen hos Falck, udtrykker det 
således: ”Fordomme er jo til for at blive 
brudt, og den enkelte unge kan gøre 
ufatteligt meget ved de fordomme, ved at 
være en god person og gøre sig umage.”

Det ansvar er noget, de unge selv er meget 
bevidste om: ”Jeg forsøger at ændre mig, 
så folk ikke ser mig som en forbryder, 
eller som en hård type. Jeg forsøger at få 

Vil de, der aldrig nogensinde 
har gjort noget forkert, lige 
række fingeren i vejret?! 

Klaus V.Rasmussen,  
Production Manager, Novenco

Man må aldrig negligere de 
bekymringer og fordomme, 
som medarbejdere kan have 
– det forsvinder de jo ikke af. 
Derfor beder jeg mine kolleger 
om at være åbne om deres 
tanker. Det giver mulighed for, 
at vi kan tale om det og få 
afmystificeret meget omkring 
den unge. 

Jette Krog, afdelingsleder, DFDS
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Ofte bunder fordommene 
i uvidenhed. Man ved ikke, 
hvad man får – det kan folk 
ikke lide. Så er det lettere bare 
at sige nej.”

Lau Nordmand,  
entrepriseleder hos Petri og Haugsted

lidt hår på hovedet, gå med noget mere 
ordentligt tøj og være mere smilende. 
Men selvfølgelig møder jeg stadig mange 
fordomme. Folk, der vender sig om og 
stirrer helt vildt (red.: den unge har 
tatoveringer, på hænderne, halsen og i 
hovedet) – det kan jeg stadig godt blive 
irriteret over,” fortæller Ronnie, som er 
ansat ved Lantmännen Schulstad.
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Svar på tiltale
 
Som sagt, er der intet, der tyder på, at risikoen for at noget skulle gå galt, blot fordi man 
har en tidligere straffet ansat, er højere end med enhver anden ansat. 

Det kan dog være godt at huske på, at nogle af de unge måske aldrig har haft et ”rigtigt” 
arbejde tidligere, og at de måske heller ikke kommer fra et miljø, hvor det har været nor
malt at gå på arbejde. Altså kan der være ting, der for mange af os andre er fuldstændigt 
naturlige, som først skal tillæres af disse unge. Jo mere forståelse man har for gruppen, 
desto nemmere bliver de også at håndtere. Herunder er oplistet nogle af de bekymringer 
eller fordomme man kan have, og hvordan situationen evt. kan imødekommes.

”Er det besværligt?”

Mange virksomheder ville egentlig gerne inddrage flere medarbejdere fra udsatte grup
per, fx tidligere straffede unge. Alligevel mister mange modet på forhånd, da de har en 
forestilling om, at det er for besværligt at rekruttere og ansætte unge på grund af for 
meget bureaukrati og fordi det er for tidskrævende på grund af øget papirarbejde mm. 
Og desværre viser det sig ofte også at være virkelighed. 

Det kan derfor være en god idé at indlede et samarbejde med en organisation som 
High:five, der kender målgruppen, kan bygge bro mellem de forskellige instanser og 
mindske bureaukratiet omkring ansættelsen. På den måde kan virksomheden koncen
trere sig om dét den skal: deres kerneopgave. 

> Læs mere om High:five og hvordan de kan hjælpe din virksomhed på s. 86

Hvordan sikrer vi at han møder op den første dag?” 

Langt de fleste, der har prøvet at skifte job, kender nok til en vis usikkerhed den første 
dag og første tid i et nyt job. Den usikkerhed gælder måske særligt for tidligere straffe
de, som for manges vedkommende bevæger sig ind i et totalt ukendt land – nemlig en 
arbejdsplads. Det svarer på mange måder til at rejse til den anden ende af verden og 
starte på en frisk i en fremmed kultur, hvor der tales et sprog, som man ikke kender.
Det kan være en rigtig svær overgang for den unge. Ind imellem kan det derfor ske, at 
han griber til et velkendt mønster, nemlig at undgå at stå til ansvar af frygt for at fejle 
og derfor blive væk. 

For at bryde det mønster er det vigtigt, at den unge (helst før den første dag) får at vide, 
at ledelsen og kollegerne glæder sig til at se ham, og at alt er klart til han starter. Samti
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dig kan det være en god idé at fortælle, at der ligger nogle arbejdsopgaver og venter på 
den unge. På den måde signaleres det, at der er brug for ham – noget der er vigtigt for 
os alle!  

> Læs mere om hvordan I give den unge en god start på s. 59  

”Hvordan fastholder vi den unges motivation?”

Når man har været i et arbejdsforhold i et stykke tid, kan det blive rutine og måske 
opfattes som lidt kedeligt at møde det samme sted til de samme opgaver hver dag. Nye 
udfordringer på arbejdspladsen fastholder medarbejdernes motivation, og det er ikke 
anderledes for unge tidligere straffede end for andre ansatte. 

Samtidig kan det for mange være meget motiverende at arbejde hen imod konkrete 
mål. Derfor er det vigtigt, så vidt muligt at skitsere kort og langsigtede mål. På den 
måde ved virksomheden og den unge, hvornår det er tilladt at være tilfreds og føle sig 
som en succes. Så husk at stoppe op, se tilbage og fejre de mål, der er nået, og se samti
dig frem mod nye, opnåelige udfordringer. Alt dette er med til at fastholde den unges 
motivation.  
  
”Møder han til tiden?”

Nogle af de unge, har aldrig tidligere haft et arbejde, og enkelte har været vant til at 
vende om på dag og nat. Det kan derfor tage nogen tid at vænne sig til at komme i seng 
til tiden og stå tidligt op om morgenen og gå på arbejde. 

Der er ingen undskyldning for ikke at møde til tiden, men det kan være en god idé at 
undersøge, hvad årsagen er: skyldes det at den unge skal vænne sig til at stå tidligt op, 
manglende vilje eller er det en uhensigtsmæssig adfærd, der sætter begrænsninger?
Uanset hvad, er det oftest noget, der kan løses ved enten at stille klare krav til den unge 
eller, hvis man føler for det, gå lidt mere kreativt til værks for at få den unge ind i en ny 
rytme: som fx vinduespudsermesteren, der kørte ud på den unges bopæl inden møde
tid og bankede på hans rude i 3. etages højde. Den unge kom ikke for sent igen! 
 
”Taler de unge grimt og opfører sig dårligt?”

Mange unge med en kriminel fortid har i en kortere eller længere periode levet i en kul
tur, hvor man opfører sig meget anderledes, end man gør på en dansk arbejdsplads. De 
har vænnet sig til en kultur, hvor den stærkeste overlever, og hvor den der råber højest 
bliver hørt. 

Omstillingen kan være svær, og nogle ved måske ikke, hvordan man taler høfligt og be
handler andre med respekt. Det tager tid for den unge at skrifte sprogbrugen og adfær
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den ud, men her er det vigtigt, at virksomheden hele tiden er et forbillede og står fast 
ved, hvordan man gerne ser, at man opfører sig og behandler hinanden i virksomheden. 
Det kan være nemmere for den unge at forstå, hvis han får direkte at vide, hvordan 
hans adfærd bliver opfattet, og hvad den har af konsekvens – at den unge kan risikere 
at blive ekskluderet i stedet for at blive inkluderet i fællesskabet. 
 
William kender alt til den omstilling, og fortæller hvordan han skulle vænne sig til den 
særlige jargon i maskinrummet hos DFDS: ”Jeg var jo en anden person da jeg startede 
herude. Der var man jo stadig meget sur og, hvad skal man sige… man havde noget 
ondskab i kroppen, der ligesom skulle ud. Det skulle jo først væk, før man kunne falde 
til ro i sig selv. Det havde folk også en forståelse for; at man måske lige kom med en lidt 
anden baggrund end Hr. og Fru Jensen. Så der måtte de være lidt pædagogiske og bære 
over med nogle ting, som de nok ikke ville bære over med, hvis jeg opførte mig sådan 
den dag i dag.”
    
”Kan vi regne med at han bliver hos os?”  

Det kan i sjældne tilfælde ske, at den unge pludselig stopper på arbejdet efter nogen 
tid, selv om forløbet går godt, og alle er glade og tilfredse. Virksomheden og mentoren 
får ikke altid en begrundelse. Dette skyldes ofte, at han er flov over at have svigtet ved 
at blive væk, og ikke ønsker at blive stillet til regnskab for sin udeblivelse. Han viger så 
at sige bort fra mulig kritik. 

Især i perioden mellem 1 og 3 måneder efter ansættelse kan der opstå en ”krise,” hvor 
den unge har lært en del af faget og hverdagen har indfundet sig. Arbejdet føles måske 
trivielt, hvilket jo kan ske for alle ansatte.   Det er vigtigt for de unge, at de løbende 
kan se en udvikling og nå små eller store mål, og mentoren eller andre i virksomheden 
løbende stopper op og fejrer de mål, som de når.
 
Samtidig skal man være opmærksom på, at den unge kan risikere at miste modet, hvis 
en forestående opgave er for svær. Fx startede en ung på en fabrik og tillærte sig hurtigt 
de færdigheder som var efterspurgt. Efter noget tid synes mentoren, at den unge nu var 
så dygtig, at han kunne begynde at fejlmelde på maskinen. Mentoren viste ham com
puteren og systemet, der skulle skrives i. Den unge mødte aldrig op igen. Det viste sig 
efterfølgende, at han var ordblind, men ikke ville ”afsløres”. 

Situationer som denne skal undgås, da det er et nederlag for den unge, og ærgerligt for 
de øvrige parter. Derfor er opfølgning og en åben og ærlig/tillidsfuld dialog nødvendig. 
Naturligvis kan det også ske at den unge stopper fordi han har fået lyst til at prøve 
noget andet arbejde og nu har fået tilstrækkelig selvtillid til at turde prøve det af. Det 
er en udvikling, som naturligvis kan være ærgerlig for den pågældende virksomhed, 
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men omvendt er en gevinst for den unge og samfundet idet han stadig holder sig ude af 
kriminalitet.
  
”Stjæler de fra os eller kunderne?”

Når man som virksomhed vælger at ansætte en tidligere straffet, har man truffet en 
beslutning om at give dette menneske en chance for et liv uden kriminalitet. Man må 
huske på, at den unge har udstået sin straf og derfor skal have en fair chance for at bevi
se, at han har lagt den kriminelle adfærd bag sig.  

Ved at vise den unge tillid igennem ansættelsen, ved den unge godt, at han er blevet 
givet en chance, som ikke alle får. Derfor vil han ofte være både taknemmelig og loyal 
over for sin arbejdsplads. 

Skulle det uheldige vise sig, at den unge stadig begår kriminalitet, vil han næppe ram
me den virksomhed, som har givet ham en chance. Det vil ofte være det sidste sted, 
hvor noget sådant vil foregå.  Virksomheden og dens kunder løber altså en minimal 
risiko på dette område.
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Stil krav og undgå særbehandling
 
De fleste unge, der har valgt at kriminaliteten skal være fortid, drømmer først og frem
mest om at få et helt almindeligt liv med et arbejde, fast bolig og en familie. Målet er 
”normaliteten” – noget som mange af dem aldrig har oplevet at være en del af.

Det, de unge ønsker, er at blive opfattet og behandlet som alle andre ”normale” men
nesker. Netop det kan også være med til at holde dem på rette kurs og få opfyldt deres 
drøm. Det betyder, at de i virksomheden skal behandles ordentligt og med respekt, men 
at der samtidig skal stilles de samme krav til dem, som der bliver stillet til alle andre 
medarbejdere.

Produktionsdirektøren fra en mellemstor jysk virksomhed er overbevist om, at hans 
tilgang med krav og åbenhed har bidraget til, at samarbejdet med den unge er en 
succes: ”Jeg har fra starten af sagt til Andreas: ”Jeg vil ikke våge over dig som en høg. Vi 
har valgt dig, fordi vi tror, at du kan løfte den her opgave. Du er her på lige fod med de 
andre. Så det er dit valg om det skal lykkes!” Det tror jeg både har virket som et wake
upcall for ham og som en motivation. Han er her, fordi vi tror på hans evner, og ikke 
fordi han er et pædagogisk projekt for os.” 

Når det er sagt, skal man alligevel holde sig for øje, at mange af de tidligere straffede 
unge kommer med en tung bagage og ofte en social arv, som dagligt udfordrer dem, 
og som de skal bruge kræfter på at bryde. Derfor er det vigtigt at være opmærksom på, 
at de krav og forventninger, som man har til den unge, udfordrer dem, men ikke skal 
knække dem ved at overstige deres formåen på det givne tidspunkt. Med andre ord: 
Stol på de unge og støt dem i at blive bygget op, men forlang ikke mere, end det er 
muligt for dem at leve op til.
 
Tag ikke (for mange) særlige hensyn

Som nævnt, kan en af udfordringerne ved at have åbenhed omkring ansættelsen af de 
unge medføre, at de får særbehandling af både ledelsen og kollegerne. 

–  Stil realistiske krav til de unge.
–  Giv dem samme muligheder og rettigheder som alle andre medarbejdere.
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Det vil mange af virksomhederne gerne 
undgå. Deres udgangspunkt er, at de 
unge er som alle andre og derfor også skal 
behandles sådan. ”Der bliver ikke gjort for
skel mellem dem og os. Overhovedet ikke. 
Vi har de samme forventninger til alle 
vores medarbejdere. Men selvfølgelig – har 
de behov for en snak, så tager vi den, uden 
at de andre behøver at være blandet ind i 
det,” fortæller Doris Thomassen, Mesters
vend hos Lantmännen Schuldstad. 

Også for Jørgen, som er Williams leder 
hos DFDS, er det vigtigt, at der ikke ydes 
særbehandling: ”Kravene var høje fra star
ten, og William måtte indordne sig. Men 
det gik faktisk rigtig fint, og hans gode 
humør og vilje gjorde, at han hurtigt faldt 
til. Han er blevet voksen her, vil jeg sige.”

De unge selv ønsker heller ikke, at der 
bliver taget særlige hensyn til dem. De 
vil bare gerne føle at de hører til, som 
Andreas fra en mellemstor jysk virksom
hed fortæller: ”Jeg har haft det fint med at 
være ansat på samme vilkår som alle andre. Det giver dig en fornemmelse af, at du ikke 
er anderledes end så mange andre. Før gik jeg og bildte mig selv ind, at jeg var ”outlaw” 
og ikke en del af samfundet. Men det havde jeg jo valgt ikke at være.” 

Alle er ansat på lige vilkår

Netop fordi virksomhederne mener, at de unge ikke skal have særbehandling, mener de 
også, at de unge skal have de samme muligheder og arbejde under samme vilkår som 
de øvrige medarbejdere. ”Jeg vil ikke have en krone i tilskud – det virker ikke motive
rende på mig. De unge skal ikke få følelsen af, at de er anderledes. De er her på lige fod 
med de andre og skal yde det samme,” slår produktionsdirektøren i en middelstor jysk 
virksomhed fast. Henrik Holck fra DFDS er enig: ”Vi har fra starten valgt at sige, at vi 
ikke tager de unge med tilskud. Vi giver dem et rigtigt job, så de kan slippe ud af alt det 
der. Jeg tror, at det betyder ret meget for dem, at de ikke stadigvæk er en del af syste
met, at de tjener deres egne penge, og at de ikke har en eller anden form for beskyttet 
ansættelse. Her får de den samme løn, som alle andre, der nu udfører det job. 

Den unge vi har ansat skal 
bare have et los i rumpen en 
gang i mellem. Han er ligesom 
alle andre unge.

Inge Ploug Pyskow,  
tidl. regnskabschef, Bevola

Hvorfor skulle man have en 
økonomisk gevinst i form af 
offentlige tilskud ud af no-
get, som man ikke har nogen 
økonomisk udfordring ved at 
gøre? Det tror jeg ikke på flyt-
ter noget.

Brian Broch Bryrup, servicechef, EL:CON
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Løbende og tæt dialog kan tage de fleste 
udfordringer i opløbet 
 
Selvom man har gjort et grundigt forarbejde, og samarbejdet virker til at køre på skin
ner, må man ikke underkende værdien af hele tiden at have føling med, hvordan den 
unge (eller de øvrige ansatte for den sags skyld) trives – en dyrekøbt erfaring for nogle.

ww
Virksomhederne, der medvirker her i bogen, både de hvor samarbejdet er gået godt og 
også de, hvor det måtte ophøre, er enige om, at en tæt dialog med den unge er meget 
vigtig. 

Den viden man får herigennem, skaber forståelse for den unges reaktionsmønstre. 
Samtidig vil den løbende kontakt være med til at skabe tillid – både fra virksomhedens 
side, og fra den unges side. Og tillid til omgivelserne er noget denne gruppe af unge ofte 
ikke har meget af. 

Det er ikke nødvendigvis vigtigt at tale om selve den kriminelle fortid, men løbende at 
følge op og være opmærksom på den nuværende situation. Hvordan forløber samar
bejdet, ikke bare mellem den unge og ledelsen, men også med de øvrige medarbejde
re? Derigennem bliver det muligt at kunne reagere på eventuelle faglige eller private 
udfordringer og ændringer i den unges adfærd. På den måde kan meget reddes, ved at 
man er opmærksom på hinanden i god tid, inden at tingene evt. er løbet af sporet.
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Virksomhedernes bedste råd 

De erfaringer de unge, deres kolleger og lederne i virksomhederne har 
gjort sig er mange. Forhåbentlig kan du og din virksomhed bruge nogle af 
dem, ligesom I naturligvis må gøre jeres egne erfaringer. 

Til sidst giver virksomhederne dog deres råd til både de unge, som gerne 
vil have et liv uden kriminalitet, og til virksomhederne, som måske vil 
ansætte dem: 

Selvom de unge mange gange er blevet udelukket pga. en plet på straffe
attesten og ofte kæmper med manglende tillid til sig selv og omverden, 
er der ingen tvivl om, at vejen til at få et job er at være afklaret, ærlig og 
vedholdende. Men det er mindst lige så vigtigt, at virksomhederne forstår 
og anerkender, at det kræver stor styrke, både at lægge fortiden bag sig, 
og at søge og passe et almindeligt arbejde. De unge har taget nogle store 
skridt. Derfor er det afgørende, at virksomhederne også er afklarede, 
parate og klædt på med konkret viden om, hvordan de bedst åbner døren 
for den unge. 

82

K
a
p

it
e
l 

6

G
o

d
e
 r

å
d

 –
 f

ra
 e

n
 v

ir
k
so

m
h

e
d

 t
il 

e
n

 a
n

d
e
n



83

Et godt råd til de unge

–  Acceptér din fortid, men læg den bag dig.

–  Vær afklaret om at du vitterlig vil ændre markant kurs. 

–  Vær ærlig og hav tillid til omverdenen – det skaber tillid.

–  Vær tålmodig, vedholdende og sæt dig realistiske mål for fremtiden.

–  Ræk ud efter hjælp og ikke nødvendigvis i det sædvanlige netværk.  

Det kan støtte dig i vejen væk fra kriminalitet.

–  Mød op, vær punktlig, seriøs og præsentabel.

–  Husk at du er en arbejdskraft – uanset baggrund.

Jeg vil gerne give dette enkeltstående råd: Kære Poul, 
du har nu muligheden for at vælge, om du vil en kri-
minel løbebane, eller om du vil have et arbejde og et 
almindeligt liv. Det er dit valg. Der er alle mulige til at 
hjælpe og beskytte dig, og jeg ved det er svært. Men 
det er dit valg. Det er kun dig, der kan tage den be-
slutning. Der er ikke andre, der kan tage den for dig.

Henrik Holck, DFDS



Et godt råd til andre virksomheder

Ansæt os på trods af vores fortid og selvom vi ser 
ud, som vi gør. Fordi vi er stadig nogle, der gerne vil 
arbejde og ændre vores liv. 

Ronnie, Lantmännen Schuldstad

–  Vær åben for nye muligheder. Oftest kan det betale sig, først og  

fremmest for virksomheden og senere for samfundsøkonomien. 

–  Søg viden og allier jer med professionelle der kender målgruppen.

–  Husk: Fortidens synder udelukker ikke fremtidens succes.

–  Lad ikke straffeattesten eller fordomme virke som sorteringsværktøj,  

og lad den ikke stå i vejen for dialog.

–  Sæt dig grundigt ind i den unges fortid og personlighed, hør hvad der 

ligger bag straffeattesten og sæt mål for fremtiden.

–  Se på den unges kompetencer.

–  Vurdér nøje om virksomheden er parat.

–  Planlæg din kommunikation grundigt og træf bevidste valg om graden af 

involvering af de øvrige medarbejdere. 

–  Hvis I vælger at være åbne om den unges fortid, så sørg for at kom-

munikere klart og kontinuerligt og tal åbent om fordomme og holdninger. 

–  Tal om potentielle/begyndende problemer og løs dem – inden de eskalerer.

–  Vær opmærksomme på gruppedynamikker og subkulturer.

–  Find en mentor til den unge, men vær opmærksom på deres grænser  

for involvering.

–  Tag et mentorkursus.
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Kapitel 7

Sådan kan High:five hjælpe din 
virksomhed 

High:five er en landsdækkende organisation, der har mange års erfaring i at hjælpe 
virksomheder med at ansætte tidligere kriminelle unge i job eller uddannelsesforløb. 

High:five blev startet i 2006 af Virksomhedsforum for Socialt Ansvar, som er et netværk 
af danske virksomhedsledere, der rådgiver den siddende beskæftigelsesminister om 
virksomheders sociale ansvar. 
Organisationen udspringer altså fra erhvervslivet og High:fives metode tager derfor 
også udgangspunkt i virksomhedernes behov. Samarbejdet med High:five er virksom
hedens sikkerhed for en effektiv og god proces, samt en resultatskabende indsats i 
forhold til inkludering af de unge på arbejdsmarkedet.

Hvad gør High:five og hvordan? 

High:fives hovedformål er at gøre det nemt for landets private virksomheder at etablere 
ordinære job eller uddannelsesforløb til unge, der er i risiko for marginalisering på 
grund af kriminalitet. 

Organisationens særkende er en evne til at arbejde på tværs af offentlige myndigheder 
og private virksomheder og fungerer derfor som bindeled mellem erhvervslivet og det 
offentlige system. High:five har lokale konsulenter fordelt i hele landet. Konsulenterne 
tager altid udgangspunkt i virksomheden og sætter sig grundigt ind i virksomhedens 
behov. Medarbejderne i High:five har samtidig et dybt kendskab til de unge og deres 
fortid, og har mange års erfaringer med ansættelse af målgruppen. 

For at en ung kan komme i betragtning til at få hjælp af High:five, stilles fire ufravigelige 
krav. Den unge:

Kan og vil arbejde 
Har lagt kriminaliteten bag sig 
Er stoffri 
Har et sted at bo – en fast bopæl
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Igennem samtaler med den unge afklares desuden hans eller hendes sociale baggrund, 
tidligere kriminalitet og omstændighederne omkring den, uddannelsesniveau, familie
baggrund og netværk, fritidsaktiviteter, samt økonomiske og helbredsmæssige forhold. 
Alt dette gør, at High:five er i stand til at præsentere virksomheden for en eller flere 
egnede kandidater, som er arbejdsmarkedsparate og målrettet virksomhedens krav og 
forventninger. 

Skulle virksomheden beslutte sig for at ansætte en eller flere af de unge, står High:fives 
konsulenter altid til rådighed med støtte til virksomheden i arbejdet. Virksomheden 
står derfor aldrig alene, hvis der skulle opstå spørgsmål eller uforudsete udfordringer. 
Det skal understreges, at High:five, som udgangspunkt, udelukkende formidler unge til 
ordinære ansættelser uden tilskud. Den unge er blevet vurderet egnet til at kunne vare
tage den specifikke opgave under samme vilkår som de øvrige ansatte, og skal derfor 
have løn lige som dem. 

Fordelene for virksomheden

Det er gratis for virksomhederne at benytte sig af High:fives ydelser, og for-

delene ved et samarbejde kan desuden være:

–  High:five sørger for målrettet rekruttering af medarbejdere, der er nøje 

udvalgt og matcher virksomheden, og de krav der stilles.

–  Virksomhederne får motiverede, engagerede og loyale medarbejdere, der 

er taknemmelige for at få en chance.

–  High:fives erfarne medarbejdere står til rådighed for virksomhederne 

både før, under og efter ansættelsen af den unge. 

–  Der er ingen ekstraudgifter ved at ansætte medarbejdere via High:five.

–  For at understøtte og ruste den ansatte, som bliver ansvarlig for den unge 

i virksomheden, tilbyder High:five gratis at uddanne den ansatte som 

mentor. 
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Gevinsten ved at man får en 
medarbejder, der er screenet 
af High:five er, at man får en 
medarbejder, der er målrettet, 
og som er klar til at arbejde. 
Han er nærmest mere motive-
ret end andre mennesker, for 
han har sat sig for, at nu skal 
det være. 

Klaus V. Rasmussen,  
Production Manager, Novenco

’Virksomhed bag tremmer’

I funktionen som brobygger mellem det private erhvervsliv og det offentlige system, 
kan High:five give virksomhederne indsigt i de ressourcer, der gemmer sig bag murene 
i landets fængsler. Derfor afholder High:five dialogmøder i samarbejde med fængsler
ne, hvor erhvervslivet og andre interessenter inviteres på besøg i fængslerne for at se, 
hvordan indsatte kvalificeres til et arbejde efter afsoning. 

Virksomheden kan deltage i opkvalificeringen af straffede

I samarbejde med Kriminalforsorgen, virksomheder og High:five udvikles OffentligPri
vate Samarbejder – et partnerskab, hvor interesserede virksomhederne kan involvere 
sig i opkvalificeringen i fængslerne for at sikre, at de indsatte får præcis de kompeten
cer, som virksomhederne har brug for. Virksomhederne kan definere behovet, men 
også involvere sig omkostningsfrit i uddannelsen. Via samarbejdet sikres indsatte en 
relevant uddannelse defineret af virksomhedernes behov. 

Gevinst for samfundet

Ud over at der kan være mange fordele for virksomheden ved at ansætte unge med en 
plettet straffeattest, skaber indsatsen også store gevinster for samfundet i sin helhed.
High:five arbejder for at få flest mulige 
unge i arbejde eller uddannelse, samtidig 
med at de unge fastholdes i en livsstil 
uden kriminalitet og bliver i stand til at 
forsørge sig selv. 
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Siden 2006 har High:five hjulpet over 1.000 virksomheder med at ansætte over 
1.500 unge, der ellers ville have svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet på 
grund af en kriminel fortid. Ca. 70 % af disse har fastholdt den positive udvik
ling og har i dag et liv uden kriminalitet.

Disse resultater har stor samfundsøkonomisk betydning: Rambøll har lavet en bereg
ning af hvad det samfundsøkonomiske overskud vil være for hver ung, der kommer i 
job eller uddannelse gennem High:five, direkte efter afsoning. Resultatet viser, ud fra 
et konservativt estimat, at den økonomiske gevinst vil være op til ca. 1,4 mio. kroner 
per person, hvis effekten varer hele livet. Med baggrund i Rambølls beregninger for 
den potentielle besparelse ved High:fives indsats, svarer dette til en samfundsøkono
misk besparelse på op til 280 mio. kroner årligt. Det skal ses i lyset af, at High:five, som 
finansieres via Satspuljen, har en bevilling på 13 millioner kroner årligt. 

Indsatsen kan altså betale sig – ikke bare for den unge, men også for virksomheden og 
det resterende samfund. 

Hertil kommer naturligvis sidegevinster som:

– Besparelse ved umiddelbart usynlige omkostninger ved kriminalitet,  

så som forsikringer, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste/tort mv.
– Sandsynligheden for at afsonere, som er startet i job eller uddannelse 

ved hjælp fra High:five, modtager en ny dom, er stærkt reduceret i 

forhold til afsonere, som ikke får hjælp fra High:five
–Den unge får succes i livet, styrker sin selvtillid og sit selvværd 
–Den sociale arv brydes 
–Øget skatteindbetaling og indtjening ved forbrug: moms og afgifter 
– Udsatte grupper motiveres til at gå efter drømmen om en normaltil

værelse 
– Samarbejdet mellem offentlige myndigheder og private virksomheder 

styrkes, og barrierer nedbrydes
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High:five har konsulenter fordelt i hele landet, som gerne kommer ud og 

besøger din virksomhed. Har du lyst til at vide mere om High:five og jeres 

muligheder som virksomhed, så gå ind på www.highfive.net

Det er vigtigt for os, at vores kunder er tilfredse og kan føle sig 
trygge. High:fives erfaring og grundige forarbejde gør, at vi som 
virksomhed føler os trygge ved at ansætte medarbejdere med 
en plettet straffeattest med High:fives hjælp. Vi ved, at skulle  
noget ikke leve op til vores forventninger og krav, bliver der taget 
affære med det samme. 

Lars Vester Pedersen, Executive Vice President, Emergency Nordic/UK, Falck 
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Appendix 1

De deltagende virksomheder 

I bogen kan du læse om følgende virksomheder og deres erfaringer med at have  
tidligere straffede unge ansat:

Bevola
www.bevola.dk

DFDS
www.dfdsseaways.dk

EL:CON – Viborg
www.elcon-as.dk

Falck Danmark
www.falck.dk

Fr. Madsen 
www.frmadsen.dk

Granny’s House
www.grannyshouse.dk

Lantmännen Schuldstad – Vejle
www.schulstad.dk

Novenco Building & Industry – Næstved
www.novenco-building.com

Petri & Haugsted
www.petri-haugsted.dk

Plahn & Trier Tømrer og Snedkerfirma
ww.plahn-trier.dk

Pressalit
www.da.pressalit.com
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Appendix 2

Omfanget af lovovertrædelser, 
der resulterer i en anmærkning på 
den private straffeattest i 2013

 

 

 

Notat: Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning 
på den private straffeattest i 2013 

Centre for Economic and Business Research 2016 
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1 
 

Opgaven 

CEBR  har  i  efteråret  2015/foråret  2016  udført  opgaven med  at  skrive  et metodenotat  for  High:five  til 

kortlægning af omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 

2013. Eventuelle fejl og mangler i notatet er udelukkende forfatternes ansvar. 

 

 

 

 

 

 

Mette Lunde Christensen 

mlc.eco@cbs.dk 

 

Sofie Bødker 

sb.cebr@cbs.dk 
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Omfanget af lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013 

Denne analyse er udført i 2016 for High:five. High:five er en organisation, der hjælper virksomheder med at 
etablere jobs til unge mellem 15 og 30 år, der er i fare for at blive marginaliseret på grund af kriminalitet. 
Fordi High:fives målgruppe  er unge  lovovertrædere mellem  15 og  30  år,  skelnes der  i  analysen mellem 
lovovertrædere mellem 15 og 30 år og øvrige lovovertrædere. 

Denne analyse kortlægger: 

1. Omfanget af dømte lovovertrædelser, der resulterede i en anmærkning på den private straffeattest 
i 2013 samt et estimat for omkostningen for den offentlige sektor i forbindelse med dette.   

2. Hvor  stor en del af disse  lovovertrædelser  i 2013 der  stammer  fra personer, der  før har  fået en 
anmærkning på den private straffeattest i perioden 1980‐2012.  

Den private straffeattest 

Den private straffeattest er den straffeattest, som borgere selv kan anskaffe sig. Den private straffeattest er 
også  den  straffeattest,  hvor  der  står  færrest  typer  af  lovovertrædelser,  og  hvor  de  står  i  kortest  tid, 
sammenlignet med den offentlige straffeattest. 1 Det er den private straffeattest, som arbejdsgivere i nogle 
tilfælde efterspørger, før de ansætter folk.  

En  anmærkning  på  den  private  straffeattest  bliver  stående  på  attesten  i  to  til  fem  år,  afhængig  af 
lovovertrædelsens art. Forskning tyder på, at en anmærkning på straffeattesten kan øge sandsynligheden 
for en ny arrestation samt øge risikoen for arbejdsløshed.2 

Det er ikke alle lovovertrædelser, der giver en anmærkning på den private straffeattest. Eksempelvis giver 
en  simpel  fartbøde  ikke  en  anmærkning  på  straffeattesten.  Følgende  lovovertrædelser  resulterer  i  en 
anmærkning på den private straffeattest (citeret fra www.politiet.dk): 

 Straffeloven ‐ domme, bøder, frakendelser og tiltalefrafald med vilkår.  
 Lov  om  euforiserende  stoffer ‐  domme  og  tiltalefrafald  med  vilkår.  Bødeafgørelser  der  alene 

indeholder  overtrædelse  af  lovgivningen  om  euforiserende  stoffer  (ikke  straffeloven), 
fremkommer ikke på en straffeattest til privat brug. 

 Lov  om  tilhold,  opholdsforbud  og  bortvisning  ‐  domme  og  tiltalefrafald med  vilkår  (fra  den  15. 
december 2013). 

Der  gælder  særlig  forhold,  hvis  man  begår  sin  første  lovovertrædelse,  når  man  er  under  18  år:  I 
udgangspunktet  vil  lovovertrædelsen  ikke  fremgå  af  den  private  straffeattest,  medmindre  personen 
idømmes ungdomssanktion, ubetinget fængselsstraf eller behandlingsdom3.  

                                                            
1 https://www.politi.dk/NR/exeres/CA5F5C60‐E206‐4DDC‐BC96‐9B772C6E7B1D,frameless.htm?NRMODE=Published 
 
2 Se Justitsministeriets Forskningsenhed (2015):” Præventive Effekter af Straf og Andre Tiltag over for Lovovertrædere‐ 
En Forskningsoversigt” s. 107 
3 Samme som fodnote 2. 
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Dog, hvis den unge begår en ny lovovertrædelse i en periode på op til 3 år efter den første lovovertrædelse 
er  registreret vil denne  tidligere  lovovertrædelse ”vågne op” og også  fremgå af den private straffeattest. 
Dvs. så vil personen i dette eksempel i alt have to lovovertrædelser på sin private straffeattest 

Datagrundlag og tilbagefald til kriminalitet 

Analysen  er  udført  med  udgangspunkt  i  Danmarks  Statistiks  registerdata  over  afgørelser  (dvs.  dømte 
lovovertrædelser)  i  kriminalstatistikken  i  2013.  Dette  register  indeholder  oplysninger  om  dømte 
lovovertrædelser,  lovovertrædelsens art, dommens art samt oplysninger om den dømte. Da disse registre 
løber tilbage til 1980, er det muligt at identificere, hvem af dem, der har fået en anmærkning på den private 
straffeattest i 2013, som også tidligere har fået en anmærkning på den private straffeattest.  

Vi  skelner  i  det  følgende mellem  3  grupper  af  personer,  der  i  2013  får  en  anmærkning  på  den  private 
straffeattest. 

De personer, der ikke tidligere har fået en anmærkning på straffeattesten kalder vi ”ny overtrædelse”.  

De personer, som fik en anmærkning på straffeattesten i 2013 og som tidligere i deres liv (i perioden 1980‐
2012) har haft én eller  flere  anmærkninger på  straffeattesten, har  vi delt op  i  to  grupper,  afhængigt  af 
personernes  alder  på  tidspunktet  for  den  første  lovovertrædelse,  som  resulterede  i  en  anmærkning  på 
straffattesten:  

1. Dem, der  fik deres  første anmærkning på straffeattesten, da de var  i alderen 15‐30 år  i perioden 
1980‐2012. Denne gruppe kaldes ”tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år”. 

2. Dem, der  fik deres  første  anmærkning på  straffeattesten, da de  var  i alderen ældre end 30  år  i 
perioden 1980‐2012. Denne gruppe kaldes ”tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år”. 

Omfang af lovovertrædelser, der resulterede i en anmærkning på straffeattesten i 2013 

 I 2013  var der 213.337 afgørelser, der  ledte  til en dom. Af disse  var der 30.209 afgørelser,  som 
resulterede  i  en  anmærkning på den  private  straffeattest,  svarende  til  knap 1/6  af det  samlede 
antal afgørelser det år.  

 Samlet set stod 25.013 personer for de 30.209 sager. 

For de 25.013 personer, der i 2013 fik en anmærkning på den private straffeattest, er vi gået tilbage til 1980 
for  at  se,  hvorvidt  de  tidligere  har  fået  en  anmærkning  på  den  private  straffeattest.  
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Omfang og anmærkninger på straffeattesten i 2013 fordelt på tilbagefald 

Tabel  1  nedenfor  viser  omfanget  af  lovovertrædelser,  der  resulterede  i  en  anmærkning  på  den  private 
straffeattest  fordelt  efter  tilbagefalds‐grupperne  og  gruppen  af  ny‐overtrædelser,  hvor  kolonne  1  viser 
antallet af lovovertrædelser og kolonne 3 viser antallet af personer, der stod bag lovovertrædelserne: 

Tabel  1. Omfanget  af  lovovertrædelser,  der  ledte  til  en  anmærkning  på  den  private  straffeattest  2013  fordelt  på 
tilbagefald og ny overtrædelse 

 

Af  Tabel 1  ses,  at 66 %  af  alle de  lovovertrædelser, der  i 2013  ledte  til  en  anmærkning på den private 
straffeattest, blev begået af  individer, der  tidligere har  fået en anmærkning på den private  straffeattest. 
Samtidigt  ses  det,  at  gruppen,  der  fik  deres  første  anmærkning  på  straffattesten  i  alderen  15‐30  år 
(High:fives målgruppe)  samlet  set  udgør  53 %  af  antallet  af  personer,  der  har  fået  en  anmærkning  på 
straffeattesten i 2013.  

Omfanget af tidligere anmærkninger på straffeattesten for tilbagefaldsgrupperne 

Ser man på, hvor mange gange tilbagefalds‐grupperne har fået en anmærkning på straffeattesten forud for 
2013, ses det af Tabel 2 nedenfor, at godt 80 % af den gruppe af personer med tilbagefald, der fik deres 
første  anmærkning  på  straffeattesten  i  alderen  15‐30  år  har  mere  end  én  tidligere  anmærkning  på 
straffeattesten.  Til  sammenligning  har  58  %  af  den  ældre  tilbagefalds‐gruppe  mere  end  én  tidligere 
anmærkning på straffeattesten. Det er således  langt over størstedelen af begge  tilbagefalds‐grupper, der 
har begået mere end én lovovertrædelse i perioden 1980‐2012 forud for lovovertrædelsen i 2013, og der er 
en langt større andel af den yngre tilbagefalds‐gruppe, som har mere end én tidligere anmærkning, end af 
den ældre tilbagefaldsgruppe. 

Tabel 2. Andelene af anmærkninger på straffeattesten i perioden 1980‐2012 for recidiv‐grupperne 

 

 

Antal 
lovovertrædelser 

(1)

Andel af samlede 
lovovertrædelser 

(2)

Antal personer   
(3)

Andele af samlet 
antal personer    

(4)
Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 16.914 56% 13.155 53%
Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 2.945 10% 2.499 10%
Ny overtrædelse 10.350 34% 9.359 37%
Total  30.209 100% 25.013 100%
Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger

Lovovertrædelser, der leder til en 
anmærkning på straffeattesten i 2013

Antal personer, der fik en 
anmærkning på den private 

straffeattest i 2013

Tilbagefald, første 
anmærkning 15‐30 år

Tilbagefald, første 
anmærkning ældre 

1 anmærkning på straffeattesten 19% 42%
Flere anmærkningter på straffeattesten 81% 58%
Total  100% 100%
Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger
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Typer af lovovertrædelser 

Ser man  på  hvilken  type  af  lovovertrædelse,  der  ligger  bag  antallet  af  sager  i  2013,  som  ledte  til  en 
anmærkning på den private straffeattest (de 30.209 sager) ses det af Tabel 3, at  

 66 % af alle  lovovertrædelserne, der  leder til en anmærkning på den private straffeattest, knytter 
sig til ejendomsforbrydelser (tyveri, indbrud, røveri mm.).  

 Voldsforbrydelser udgør 18 % af afgørelserne    
 Andre forbrydelser (særlove mv) udgør 10 %.  

Tabel 3. Type af lovovertrædelse fordelt efter type, andel i procent 

 

Figur 1. nedenfor viser de tre gruppers andele af de forskellige typer af lovovertrædelser. Af figuren ses, at 
gruppen af tilbagefald, der fik første anmærkning på straffeattesten som 15‐30 årige, står for størstedelen 
af alle typer af lovovertrædelser med undtagelse af Seksualforbrydelserne.  

Figur 1. Fordelingen af lovovertrædelser efter gruppe, i procent 

Andel af det samlede 
antal afgørelser

Seksualforbrydelser 2%
Voldsforbrydelser 18%
Ejendomsforbrydelser (tyveri, røveri mv.) 66%
Andre forbrydelser 10%
Lov om euforiserende stoffer 4%
Total 100%
Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger
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Estimat af omkostningen af lovovertrædelser, der leder til anmærkning på den private straffeattest 

Straffesagskæden  (figur  2  nedenfor)  giver  et  overblik  over  de  instanser,  der  hver  især  har  et 
ressourceforbrug  i  forbindelse med  en  afgørelse  i  kæden  fra  anmeldelse  til  dom.  Figuren  stammer  fra 
Statsrevisorernes beretning om netop straffesagskæden.  

Da vi betragter omfanget af lovovertrædelser, der leder til en anmærkning på den private straffeattest, vil 
hele straffesagskæden fra politiet til kriminalforsorgen blive inddraget.  

Som det også er bemærket i indledningen, er det dermed ikke den samlede omkostning til kriminalitet, der 
kortlægges, men kun en udvalgt del, idet alle omkostninger forbundet med sager, der ikke leder til hverken 
dom eller anmærkning,  ikke er med. Fx er politiefterforskning af  sager, der enten aldrig  kommer  for en 
domstol eller hvor der sker tiltalefrafald, ikke med.  

Figur 2. Straffesagskæden 

 

Kilde: Statsrevisorerne 2013‐14, Beretning nr. 9 om straffesagskæden 

De  forskellige  instanser  i  straffesagskæden, der har omkostninger  i  forbindelse med en  lovovertrædelse, 
der  leder  til  en  anmærkning  på  den  private  straffeattest  (dvs.  hele  vejen  fra  kriminalitet  til  dom  og 
fængsel), er politiet, anklagemyndigheden, domstolene og kriminalforsorgen:  

Der  er  omkostninger  for  politiet  til  sagsbehandling  og  efterforskning  i  forbindelse med  anmeldelse  og 
sigtelse.  

For Anklagemyndigheden og Domstolsstyrelsen er der omkostninger  i forbindelse med, at en sag kommer 
for retten.  

Der  er  omkostninger  for  Kriminalforsorgen  i  det  omfang,  individerne  er  dømt  til  fængselsstraf.  I  det 
følgende  gennemgås  omkostningerne  pr.  sag  for  de  følgende  instanser  i  straffesagskæden: 
Anklagemyndigheden, Domstolene og Kriminalforsorgen. Den første  instans  i straffesagskæden er politiet, 
men det har  ikke været muligt at  få opgivet  ressourceforbrug eller gennemsnitsomkostninger pr. sag  for 
politiet, hvorfor denne del af  straffesagskæden udelades  i det  følgende. Det  skal derfor understreges, at 
omkostningerne for omfanget af anmærkninger på den private straffeattest i 2013 således bliver et nedre 
estimat. 

Anklagemyndigheden: 
Anklagemyndigheden opererer med en såkaldt ’sagsvægtningsmodel’ for deres sager, som tager højde for, 
at nogle  sager  tager  længere  tid end andre, afhængig af  typen af  lovovertrædelse. Med udgangspunkt  i 
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deres sagsvægtningsmodel er det muligt at tillægge forskellige typer af  lovovertrædelser specifikke vægte 
og  dermed  også  varierende  (vægtede)  omkostninger.  I  tilgift  til  dette  tillægges  hver  af  disse  vægte 
yderligere  en  vægt  på  0,3  som  følger  af,  at  sagen  har  ledt  til  dom  (se  Anklagemyndighedens  notat). 
Anklagemyndighedens sagsvægte er angivet i tabel 4 nedenfor: 

 

Tabel 4. Anklagemyndighedens sagsvægte 

 

Kilde: Anklagemyndighedens sags‐vægtningsmodel (2015) 

Med  ovenstående  vægte  tillægges  hver  af  de  30.209  lovovertrædelser  (fra  figur  1)  en  vægt  i 
overensstemmelse med  typen af  lovovertrædelse. Anklagemyndigheden opgiver en omkostning på 2.839 
kr. pr. vægtet standardsag  i 2013, hvilket svarer til 2.868 kr.  i 2015‐priser.4 Således vil  f. eks. en voldssag 
koste 2.868 kr. (dvs. 2.868*1) og en røverisag vil koste 4.875,6 kr. (2.868*1,7). Tabel 5 nedenfor angiver de 
samlede omkostninger  for Anklagemyndigheden af  lovovertrædelser, der  resulterer  i en anmærkning på 
straffeattesten i 2013: 

Tabel 5. Omkostningen for Anklagemyndigheden 

 

Af Tabel 5 ses, at den samlede omkostning for anklagemyndigheden er knap 72 mio. kr. i 2015‐priser. Det 
ses  endvidere,  at  omkostningen  til  lovovertrædelser  for  gruppen  af  tilbagefald,  der  fik  deres  første 
anmærkning  på  straffeattesten  som  15‐30  årige  (High:fives  målgruppe),  udgør  over  halvdelen  af  de 
samlede omkostninger med knap 57 %.  

Domstolsstyrelsen: 
Af Domstolsstyrelsen har vi fået oplyst den gennemsnitlige omkostning pr. standardsag til at være 2.000 kr. 
i 2012, hvilket svarer  til en omkostning på 2.036 kr.  i 2015‐priser. Denne pris er en gennemsnitspris, der 

                                                            
4 Se http://www.anklagemyndigheden.dk/Sider/statistik.aspx 
 

Kategori af kriminalitet Vægt Vægt inkl dom
Drab mv. 1,74 2,04
Vold 1 1,3
Sædelighed 1,57 1,87
Røveri 1,7 2
Indbrud 0,29 0,59
Tyveri 0,18 0,48
Økonomisk kriminalitet 0,53 0,83
Narkotika og smugling 0,56 0,86
Øvrig straffelov, herunder brugstyveri 0,57 0,87
Øvrige særlove 0,56 0,86

Mio. kr (2015‐priser) Andele i procent
Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 40,7 57%
Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 6,1 8%
Ny overtrædelse 25,1 35%
Total 71,9 100%
Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger
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indeholder omkostningerne fra alle sager, både de, der leder til frifindelse og de, der leder til dom indenfor 
lovovertrædelser,  der  ikke  resulterer  i  en  anmærkning  på  den  private  straffeattest,  samt  de 
lovovertrædelser,  der  resulterer  i  en  anmærkning  på  straffeattesten. Det  var  ikke muligt  at  få  en mere 
specifik  omkostning,  der  kunne  knyttes  til  ressourceforbruget  til  præcis  de  lovovertrædelser,  der 
resulterede  i  en  anmærkning  på  den  private  straffeattest,  hvorfor  den  samlede  omkostning  til 
Domstolsstyrelsen således også vil være et estimat.  

Tabel  6  nedenfor  angiver  omkostningen  for  Domstolsstyrelsen  til  de  30.209  lovovertrædelser,  der 
resulterede  i  en  anmærkning  på  straffeattesten  i  2013,  fordelt  efter  tilbagefalds‐grupperne  og  ny‐
overtrædelsesgruppen. 

Tabel 6. Omkostningen for Domstolsstyrelsen 

 

Af tabellen ses, at den samlede omkostning for Domstolsstyrelsen er 61,5 mio. kr. i 2015‐priser. Det ses endvidere, at 
omkostningen lovovertrædelser for gruppen af tilbagefald, der fik deres første anmærkning på straffeattesten som 15‐
30 årige (High:fives målgruppe), udgør over halvdelen af de samlede omkostninger med 56 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mio. kr (2015‐priser) Andele i procent
Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 34,4 56%
Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 6,0 10%
Ny overtrædelse 21,1 34%
Total 61,5 100%
Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger

Der er følgende bemærkninger fra Domstolsstyrelsen til omkostningen pr. standardsag : 

”Opgørelsen er lavet som et gennemsnit af alle straffesager ved byretterne, landsretterne og Højesteret. 
Gennemsnittet påvirkes derfor meget af de forholdsvis mange bødesager e.l., som ikke er så omkostningstunge. 

 I opgørelsen af lønomkostninger er kun medregnet de direkte omkostninger til gennemførsel af straffesager, og 
opgørelsen er ekskl. udgifter til generel ledelse og administration samt hjælpefunktioner. 

Der er beregnet et overhead til øvrige driftsudgifter, som er opgjort ekskl. udgifter til ejendomsdrift, afskrivninger, 
ekstraordinære indtægter mv. 

Der er medregnet sagsrelaterede udgifter, som omfatter udgifter til vidnegodtgørelser, tolke, domsmænd og 
bistandsadvokater mv. 

Da konteringen af visse sagsrelaterede udgifter i 2012 ikke gør det muligt direkte at henføre udgifterne til 
straffesager, er udgifterne i 2012 forholdsmæssigt fordelt ud fra fordelingen i 2014 (Domstolsstyrelsen har siden 
2012 ændret i kontoplanen for sagsrelaterede udgifter, som gør det muligt at henføre flere udgifter direkte til 
sagsområderne).”.       
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Kriminalforsorgen: 
Kriminalforsorgen  står  for  den  sidste  del  af  straffesagskæden,  nemlig  dom  til  frihedsberøvelse.  I  2013 
kostede en gennemsnitlig fængselsdag 1.398 kr., svarende til 1.412 kr. i 2015‐priser.5 

Det er  ikke alle 30.209 sager, der resulterede  i en  fængselsstraf. Og der er også  forskel på, om man rent 
faktisk kommer  til at afsone sin  fængselsstraf, hvis man  idømmes én, afhængigt af om man  idømmes en 
betinget eller ubetinget  fængselsstraf. En betinget dom er en afgørelse, der  indebærer, at man  ikke skal 
afsone  dommen, medmindre man  begår  ny  kriminalitet  (hvilken  type  kriminalitet,  der  skal  lede  til  en 
omstødelse af en betinget dom til en ubetinget dom, afgøres af dommeren) inden for de næste typisk et til 
to år. Hvis man begår ny kriminalitet indenfor denne periode idømmes man både den gamle afsoningsstraf 
samt en ny.6 Sluttelig er der også forskel på, hvor hurtigt efter afsagt dom man kommer til afsoning, og der 
er forskel på, om man afsoner den fulde dom eller prøveløslades før tid.  

Alle disse forhold har betydning for antallet af afsoningsdage i en given periode, men registeret for dømte 
lovovertrædelser  indeholder  ikke oplysninger om, hvor mange, der sidder  i  fængsel på et givet  tidspunkt 
eller  hvor  længe  de  reelt  også  sidder  der.  Det  er  derfor  kun muligt  at  kortlægge  typen  af  dom  (altså 
ubetinget  fængselsstraf) samt antallet af dage, som skal afsones  i tilfældet at ubetingede domme. Derfor 
skelner vi mellem:  

1. Antallet af idømte ubetingede fængselsdage  
2. En  variabel,  vi  kalder  ”det  estimerede  antal  ubetingede  fængselsdage”,  der  er  afholdt  i  2013. 

Grunden til, at vi kalder det for ”det estimerede antal ubetingede fængselsdage” er som sagt, at vi 
ikke  kan  se  i  data,  hvornår  personerne  rent  faktisk  bliver  fængslet.  Denne  variabel  er  derfor 
defineret som antallet af ubetingede  fængselsdage  fra afgørelsesdatoen  til d. 31. december 2013 
målt  i  dage  og  er  som  nævnt  et  estimat,  da  der  godt  kan  gå  noget  tid  fra  det  tidspunkt,  hvor 
dommen er afsagt til det tidspunkt, hvor personen rent faktisk fængsles. 

Tabel  7  nedenfor  angiver  det  samlede  antal  idømte  ubetingede  fængselsdagen  (kolonne  1)  samt  det 
estimerede antal ubetingede fængselsdage afholdt i 2013 (kolonne 2) og endelig antallet af personer idømt 
ubetinget fængselsstraf (kolonne 3).  

Tabel 7. Antallet af ubetingede fængselsdage samt antallet af personer dømt til ubetinget fængsel 

 

                                                            
5 Gennemsnitsomkostningen pr. fængselsdag stammer fra Kriminalforsorgens magasin FAKTUM 2014. 
6 Se http://www.dkr.dk/straf 

Antal idømte 
ubetingede 
fængselsdage    

(1)

Antal ubetingede 
fængselsdage 
afholdt i 2013       

(2)

Antal personer 
idømt ubetinget 
fængselsstraf 

(3)

Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 1.794.207 676.755 6.695
Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 177.694 52.897 500
Ny overtrædelse 355.973 123.551 1.326
Total  2.327.874 853.203 8.521
Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger
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Af Tabel 7 ses det, at der samlet set er 8.521 personer, der i 2013 er idømt ubetinget fængselsstraf, og disse 
8.521 personer er dømt til at afsone i alt 2,3 mio. dage.  Af de 8.521 personer er 6.695 personer (svarende 
til knap 80 %) fra gruppen af tilbagefald, der fik deres første anmærkning på straffeattesten i alderen 15‐30 
år,  og  denne  gruppe  står  også  for  knap  80 %  af  det  samlede  antal  ubetingede  idømte  fængselsdage.  
I det  følgende betragter vi udelukkende omkostningen pr.  fængselsdag  for de  individer, der er  idømt en 
ubetinget  fængselsstraf  i 2013. Vi  inkluderer alle de  idømte  fængselsdage, selvom de  ikke alle afholdes  i 
2013, og selvom det er uvist, hvor stor en andel af den  idømte tid, de dømte sidder, før de  løslades. Den 
samlede omkostning for Kriminalforsorgen for antallet af ubetingede fængselsdage  i 2013 samt estimatet 
for, hvor mange af disse dage, der er afholdt i 2013, er udregnet på den måde i Tabel 8 nedenfor. 

 

Tabel 8. Omkostningen til antallet af dømte ubetingede fængselsdage 

 

Af Tabel 8 ses, at den samlede omkostning  for Kriminalforsorgen  for antallet af ubetingede  fængselsdage  i 2013 er 
3287,8 mio. kr.  i 2015‐priser. Det ses endvidere, at omkostningen til ubetingede fængselsdage  i 2013 for gruppen af 
tilbagefald,  der  fik  deres  første  anmærkning  på  straffeattesten  som  15‐30  årige  (High:fives  målgruppe),  udgør 
størstedelen af de samlede omkostninger med cirka 77 %. 

Samlet estimat af omkostning til afgørelser, der leder til en anmærkning på den private straffeattest 

Med  alle  de  ovenfor  gennemgåede  forbehold  er  det  samlede  estimat  over  omkostningen  for 
lovovertrædelser, der resulterer i en anmærkning på den private straffeattest i 2013, opgjort i Tabel 9a og 
9b nedenfor. De to tabeller adskiller sig ved at beregne omkostningen for Kriminalforsorgen til henholdsvis 
de  idømte  ubetingede  fængselsdage  (i  tabel  9a)  og  det  estimerede  antal  afholdte  idømte  ubetingede 
fængselsdage i 2013 (i tabel 9b) 

 

Tabel 9a: Samlet omkostning for afgørelser, der leder til en anmærkning på den private straffeattest, Mio. kr. (2015‐
priser). 

 

 

 

Omkostning for idømte 
ubetingede fængselsdage 

(Mio. kr)

Omkostning for  ubetingede 
fængselsdage afholdt i 2013 

(Mio. kr)
Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 2.534,0 955,8
Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 251,0 74,7
Ny overtrædelse 502,8 174,5
Total  3287,8 1205,0
Kilde: Danmarks  Statistik og Egne beregninger

Anklagemyndigheden Domstolsstyrelsen Kriminalforsorgen
Idømte ubetingede 
fængselsdage

Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 40,7 34,4 2.534,0 2.609,2 76%
Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 6,1 6,0 251,0 263,1 8%
Ny overtrædelse 25,1 21,1 502,8 548,9 16%
I alt 71,9 61,5 3.287,8 3.421,2 100%

Omkostning i 
alt

Andel af samlede 
omkostning i 

procent
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Tabel 9b: Samlet omkostning for afgørelser, der leder til en anmærkning på den private straffeattest, Mio. kr. (2015‐
priser). 

 

Af Tabel 9a og 9b ses det, at den samlede omkostning for Kriminalforsorgen er den, der driver de samlede 
omkostninger, uanset om man tager omkostningerne for det totale antal idømte ubetingede fængselsdage, 
eller om man betragter det estimerede antal afholdte fængselsdage i 2013.  

 

Samlet set kan det ses af tabellen, at: 

 Estimatet  til omkostningen  for Anklagemyndigheden og Domstolsstyrelsen  tilsammen udgør 133 
mio. kr. 

 Idømte  ubetingede  fængselsdage  ligger  et  sted  imellem  1,2  mia.  kr.,  hvis  man  beregner 
omkostningen  for det estimerede antal afholdte  fængselsdage  for de dømte og 3,2 mia. kr., hvis 
man beregner omkostningen for det samlede antal dømte dage.  

 I alt  ligger det  samlede estimat på omkostningen  til dømte med en anmærkning på den private 
straffeattest i 2013 på mellem 1,338 mia. kr. og 3,421 mia. kr. 

 High:fives  målgruppe  bestående  af  personer,  der  i  alderen  15‐30  år  har  fået  deres  første 
anmærkning  i  straffeattesten,  oppebærer  over  75  %  af  omkostningerne  til  kriminalitet  i  2013, 
uanset om man betragter omkostningerne til idømte ubetingede fængselsdage eller det estimerede 
antal afholdte  idømte ubetingede  fængselsdage  i 2013. Det samlede estimat på omkostningen  til 
dømte med  en  anmærkning på den private  straffeattest  i 2013  i High:fives målgruppe  ligger på 
mellem 1,031 mia. kr. og 2,609 mia. kr. 

Det er  ikke muligt at komme med et bud på, hvorhenne  i dette  interval, den sande omkostning  for 2013 
ligger. Dette skyldes som tidligere nævnt, at vi ikke har data for den faktiske fængslingslængde i 2013.  

Metodeforbehold 
Det  skal bemærkes, at beregningen  i denne note  ikke er en opgørelse af omkostningerne  til kriminalitet 
generelt,  da  vi  betragter  en  udvalgt  gruppe  af  lovovertrædelser,  nemlig  dem,  der  resulterer  i  en 
anmærkning på den private straffeattest. Dette indebærer blandt andet:  

For det første betragter vi udelukkende sager, der resulterer i en dom. Dvs., at omkostningen til sager, der 
aldrig resulterer i en sigtelse, eller til sager, der leder til en frifindelse, ikke indgår i opgørelsen.  

For det andet betragtes udelukkende de dømte  lovovertrædelser, der resulterer  i en anmærkning på den 
private straffeattest og vi ser således bort fra domme, der ikke resulterer i en anmærkning.   

En  tredje bemærkning er, at omfanget af anmærkninger på straffeattesten er opgjort  i 2013  (som er det 
senest  tilgængelige  år  i  Danmarks  Statistiks  registerdata),  og  dette  omfang  er  derfor  påvirket  af  den 

Anklagemyndigheden Domstolsstyrelsen Kriminalforsorgen
Estimerede afholdet antal 
idømte føngselsdage i 2013

Tilbagefald, første anmærkning 15‐30 år 40,7 34,4 955,8 1.031,0 77%
Tilbagefald, første anmærkning ældre end 30 år 6,1 6,0 74,7 86,8 6%
Ny overtrædelse 25,1 21,1 174,5 220,6 16%
I alt 71,9 61,5 1.205,0 1.338,4 100%

Omkostning i 
alt

Andel af samlede 
omkostning i 

procent
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”kriminelle  aktivitet”  i  det  år.  Der  ses  i  analysen  også  bort  fra  personer,  der  ikke  har  et  cpr‐nr.,  dvs. 
udenlandske  statsborgere uden  cpr.nr., der har begået  lovovertrædelser  i Danmark  i 2013 er  ikke med  i 
denne analyse.  

Endelig er der det  forbehold, at det  ikke har været muligt at  indhente nogle oplysninger  fra politiet om 
ressourceforbrug pr. sag, hvilket resulterer i, at omkostningerne til kriminalitet bliver et nedre estimat. 

Slutteligt  angiver  beregningen  som  nævnt  et  estimat  over  omkostningen  af  kriminalitet,  idet 
omkostningerne til de forskellige offentlige instanser i forbindelse med kriminalitet, beror på enhedspriser 
eller gennemsnitspriser.  
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Appendix 3

Metode 

’De uslebne diamante’ henvender sig primært til små og mellemstore virksomheder, 
der ønsker at tage et socialt ansvar ved at ansætte tidligere straffede unge.
 
Formålet er at give en let forståelig og handlingsanvisende tilgang til en presserende 
samfundsmæssig udfordring som virksomhederne kan være med til at løse. 
Bogen er ligeledes skrevet til andre interesserede, som ønsker at blive klogere på områ
det og på, hvordan man kan inkludere tidligere straffede unge på arbejdsmarkedet.
Indholdet er baseret på interview med en lang række virksomhedsledere, medarbej
dere, tidligere straffede unge, samt fagfolk og andre aktører, som har berøring med 
målgruppen. På den måde samles erfaringer og råd fra dem, som har berøring med 
målgruppen i det daglige.

Håbet er at fakta, viden og mange års erfaring med tidligere straffede unge, kan være 
med til at inspirere og opfordre til handling inden for dette område. Samtidig er den et 
bidrag til debatten om brugen af straffeattesten og resocialisering af tidligere straffede 
unge via uddannelse eller job. 

For at give de unge mulighed for at lægge den kriminelle fortiden helt bag sig, er alle 
unge, som medvirker i denne bog, anonymiseret.

Afgrænsning

Resocialisering af tidligere straffede unge er et stort og på mange måder komplekst 
emne. ’De uslebne diamante’ beskæftiger sig kun med et lille hjørne af problematik
ken omkring kriminalitet – hvordan job og uddannelse til tidligere straffede unge kan 
gavne både dem selv, virksomhederne og samfundet som helhed. 

Den er altså ikke en videnskabelig afhandling og indeholder heller ikke en fyldestgø
rende forsknings og indsatsoversigt over de mange gode initiativer, der er taget og tages 
i forbindelse med forebyggelse af kriminalitet og resocialisering af tidligere straffede. 
Bogen giver ligeledes ikke et entydigt svar på, hvad der er den optimale fremgangsmåde 
for at skabe et succesfuld samarbejde mellem virksomhed og en tidligere straffet. 
Det hele handler nemlig i sidste ende om mennesker – vi er ikke ens og derfor findes 
der heller ikke kun en rigtig metode. 
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Appendix 4

Kilder 

a) 
Kriminalforsorgens Recidivstatistik 2012: 
www.kriminalforsorgen.dk/Recidiv-statistik-1366.aspx

b) 
Kriminalforsorgens Recidivstatistik 2014: 
www.kriminalforsorgen.dk/Recidiv-statistik-1366.aspx

c) 
Rockwool Fonden: ”Udsatte unges manglende tilknytning til arbejdsmarkedet er dyrt”: 
www.rockwoolfonden.dk/app/uploads/2016/01/Kort-nyt-Udsatte-unge_2korr.pdf

d) 
Det Kriminalpræventive Råd: 
”Danskernes holdninger til forebyggelse af banderelateret kriminalitet”: 
www.dkr.dk/danskernes-holdninger-forebyggelse-banderelateret-kriminalitet



109



Tak 

Det havde ikke været muligt at skrive denne bog uden stor velvilje og 
imødekommenhed fra de mange virksomheder og medarbejdere, som 
har åbnet deres døre og delt deres historier og erfaringer. Desuden har 
der været udvist stor interesse og åbenhed fra virksomheder, som ikke 
har haft tidligere straffede personer ansat, hvilket har givet værdifuld 
baggrundsviden til bogen. 

Tak til de mange offentlige aktører fra Kriminalforsorgen, Det Krimi-
nalpræventive Råd og Job centre, samt folketingspolitikere og borgme-
stre, der har medvirket til bogen. Det har givet en uvurderlig viden og 
indsigt – tusind tak for den!

Tak til Lauritzen Fonden for gavmild økonomisk støtte, samt til 
forskningschef i Justitsministeriet Britta Kyvsgaard, chefkonsulent 
ved Rigspolitiet Charlotte Bergen Skov og Marie Irgens Jacobsen for 
faglig sparring. Tak til Lærke Lykke Grønnebæk og Michelle Gjerding 
for transskribering af mange timers interview og Jørgen Henneke for 
korrekturlæsning. 

Sluttelig skal der lyde en stor tak til Lise Bendix for involvering i bogen, 
for grundig research og dedikeret arbejde, som udgør grundlaget for 
indholdet af denne bog. 



Forfatteren

Nanna Ravn Brems er BSc i erhvervsøkono-
mi og psykologi, og cand. merc. i Marketing 
Communications Management fra CBS. 

Hun er specialiseret i organisationsudvikling, 
branding og strategisk kommunikation og 
har siden 2012 været ansat i High:five. 

Nanna har i sin karriere primært beskæftiget 
sig med virksomheders sociale ansvar og har 
herigennem oparbejdet stor viden og indsigt 
på området. 
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De uslebne 
diamanter 
NÅR VIRKSOMHEDER ANSÆTTER TIDLIGERE STRAFFEDE

Forfatteren

Nanna Ravn Brems er BSc i erhvervsøkono-
mi og psykologi, og cand. merc. i Marketing 
Communications Management fra CBS. 

Hun er specialiseret i organisationsudvikling, 
branding og strategisk kommunikation og 
har siden 2012 været ansat i High:five. 

Nanna har i sin karriere primært beskæftiget 
sig med virksomheders sociale ansvar og har 
herigennem oparbejdet stor viden og indsigt 
på området. 

Mange unge kan ikke få et arbejde på grund af en plettet straffeattest. 
De unge går glip af muligheden for at leve et ”almindeligt” liv. Virk-
somhederne går glip af kompetent og motiveret arbejdskraft.

I ’De uslebne diamanter’ fortæller virksomhedsansatte åbent og ærligt 
om de betænkeligheder, bekymringer, store sejre og få fiaskoer, de har 
haft ved at ansætte disse unge - på trods af deres fortid. Bogen er des-
uden en værktøjskasse med konkrete råd og anvisninger til virksom-
heder, der gerne vil hjælpe og gøre en forskel.

High:five har taget initiativ til denne bog for at inspirere og sprede viden 
om emnet, så virksomheder landet over kan tage stilling. Vi håber, at 
bogen vil åbne øjne, nedbryde fordomme, fjerne bekymringer og skabe 
flere muligheder for de mange unge, der fortvivlet leder efter en vej til 
det normale liv - til gavn for såvel virksomheder som samfund. 

Tak 

Det havde ikke været muligt at skrive denne bog 
uden stor velvilje og imødekommenhed fra de 
mange virksomheder og medarbejdere, som har 
åbnet deres døre og delt deres historier og erfaringer. 
Desuden har der været udvist stor interesse og 
åbenhed fra virksomheder, som ikke har haft 
tidligere straffede personer ansat, hvilket har givet 
værdifuld baggrundsviden til bogen. 

Tak til de mange offentlige aktører fra Kriminal-
forsorgen, Det Kriminalpræventive Råd og Job-
centre, samt folketingspolitikere og borgmestre, 
der har medvirket til bogen. Det har givet en  
uvurderlig viden og indsigt – tusind tak for den!

Tak til Lauritzen Fonden for gavmild økonomisk 
støtte, samt til forskningschef i Justitsministeriet 
Britta Kyvsgaard, chefkonsulent ved Rigspolitiet 
Charlotte Bergen Skov og Marie Irgens Jacobsen for 
faglig sparring. Tak til Lærke Lykke Grønnebæk 
og Michelle Gjerding for transskribering af mange 
timers interview og Jørgen Henneke for korrektur-
læsning. 

Sluttelig skal der lyde en stor tak til Lise Bendix for 
involvering i bogen, for grundig research og dedi-
keret arbejde, som udgør grundlaget for indholdet 
af denne bog. 




