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Konklusion 

Resultater og effekter 

Det er evaluators konklusion, at High:five gør en positiv forskel for de personer 

(indsatsgruppen), som organisationen hjælper med et job- eller uddannelses-

match. Strategiskiftet i 2013/14, hvor organisationen besluttede at skifte fra at 

fokusere på virksomhedspraktik til i stedet at fokusere på at få kandidaterne i 

ordinær beskæftigelse, bidrager til de positive effekter.  

Evalueringen viser tydeligt, at indsatsgruppen opnår bedre resultater sammen-

lignet med en tilsvarende, matchende kontrolgruppe hvad angår både  

› domme for ny kriminalitet (7 procentpoint færre blandt indsatsgruppen får 

en ny domfældelse sammenlignet med kontrolgruppen) 

› større tilknytning til arbejdsmarkedet (inden for det første år har indsats-

gruppen 626 løntimer sammenlignet med kontrolgruppens 401 timer) 

› og deraf højere lønindkomst (indsatsgruppen har en lønindkomst det første 

år efter indsatsen på kr. 91.980,- kr. sammenlignet med kontrolgruppens 

62.730,- kr.) og  

› tilsvarende færre uger med modtagelse af offentlig forsørgelse (indsats-

gruppen modtager offentlig forsørgelse i 17 uger i det første år efter indsat-

sen, mens det tilsvarende tal for kontrolgruppen er 22 uger). 

Konklusionen skal tages med forbehold, idet selektionsbias ikke fuldstændig kan 

udelukkes. High:fives indledende frasortering af de personer, som man vurderer 

ikke kan og vil arbejde, ikke har lagt kriminaliteten bag sig og/eller som har et 

misbrugsproblem, kunne tale for, at der opstår en positiv selektionsbias i ind-

satsgruppen: At man så at sige tager de bedste – og derfor også får bedre resul-

tater for indsatsgruppen end for kontrolgruppen. På den anden side frasorterer 

High:five også den gruppe, som man vurderer selv kan skaffe sig et arbejde. 

Der er derfor samtidigt en modsatrettet, negativ selektionsbias.  

Med den anvendte metode har evaluator forsøgt at undgå påvirkningen fra 

eventuelle uobserverede faktorer af betydning for deltagelsen i High:five ved at 

Effekter 
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inddrage så mange relevante registerbaserede oplysninger om personerne i 

High:five og i kontrolgruppen som muligt. Eventuel selektionsbias er dermed 

forsøgt reduceret. 

Samtidig er det vigtigt at holde sig for øje, at konklusionen alene bygger på data 

vedrørende 271 personer, for hvem der har været fyldestgørende data til rådig-

hed. De oplysninger COWI modtog fra High:fives registreringssystem, har været 

præget af et relativt stort bortfald. Det har imidlertid ikke været muligt at fore-

tage en bortfaldsanalyse, idet COWI ikke har haft adgang til de korrekte cpr-

numre. Vores konklusioner og analyser bygger således på en forudsætning om, 

at de personer, der indgår i indsatsgruppen i analyserne, ligner de deltagere i 

High:fives indsats, som det ikke har været muligt at inddrage i analyserne. 

Det er evalueringens konklusion, at High:fives indsats giver et overskud både for 

de offentlige budgetter og set ud fra et samfundsøkonomisk perspektiv og at 

dette overskud genereres allerede efter en meget kort periode. 

Mens omkostningerne er større end gevinsterne det første år, hvor deltagerne 

indgår i et job- eller uddannelsesforløb, er omkostningerne allerede tjent hjem 3 

år efter matchet påbegyndtes i forhold til de offentlige budgetter, og efter kun 2 

år set i relation til det samfundsøkonomiske regnskab (se Tabel 16).  

Den største gevinst kommer fra at flere High:five deltagere sammenlignet med 

kontrolgruppen, kommer i beskæftigelse. Dermed bidrager de til produktion i 

samfundet, samt bidrager via indkomstskatter til det offentlige budget. Den 

øgede beskæftigelse betyder samtidig besparelser på den offentlige forsørgelse. 

Derudover er der gevinster fra færre udgifter for domstolene og fængslerne fra 

faldende kriminalitet blandt deltagerne. 

Evalueringen har fokuseret på resultaterne af High:fives indsats i årene 2013-

2016, hvad angår de fire målsætninger: 

› Etablering af 250 job- og uddannelsesmatch årligt 

› Holdningsbearbejdning over for virksomheder, samarbejdspartnere, de un-

ge og på politisk niveau 

› Metoder, værktøjer og formidling 

› Samarbejde og netværk. 

 

Det er evaluators konklusion, at High:five samlet set når målsætningen om at 

etablere 250 job- og uddannelsesmatch til kriminalitetstruede unge.  

Hvad angår jobmatch, ses en positiv stigning over de seneste år, hvor en større 

og større andel af målgruppen bliver matchet til direkte ordinær ansættelse, 

som har været en strategisk prioriteret opgave siden 2014. I 2014 blev 73 per-

soner matchet til ordinært job, mens antallet var 113 i 2016.  

Samtidig ses også en kraftig stigning i antallet af uddannelsesmatch siden 2013. 

Alene i 2016 er der etableret 104 uddannelsesmatch, sammenlignet med 68 

match i 2015. Stigningen skyldes især en stigning i OPS-match i fængslerne, 

som udgør omtrent halvdelene af matchene.  

Samfundsøkonomi-

ske aspekter 

High:fives fire mål-

sætninger 
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Det første halvår af 2017 vidner allerede om en høj stigning i det samlede antal 

af job- og uddannelsesmatch. I første halvdel af 2017 er 181 match etableret 

sammenlignet med 116 match i samme periode i 2016. 51 af disse 181 match er 

OPS-match. 

Hvad angår de tre øvrige målsætninger/indsatser: holdningsbearbejdning, me-

toder og samarbejde er det evaluators konklusion, at High:five igangsætter, ud-

vikler og anvender gode metoder og at organisationen professionelt håndterer 

sin omverden ved både at netværke og holdningsbearbejde. Dette kan vi kon-

kludere på baggrund af de udarbejdede aktivitetsoversigter og de interview vi 

har gennemført med samarbejdspartnerne. Da der er ikke angivet specifikke mål 

for disse indsatser i bevillingsaftalen eller i High:fives egne dokumenter kan vi 

derimod ikke vurdere, hvorvidt det opnåede også er tilstrækkeligt i forhold til 

det forventede. 

OPS-samarbejdet 

Evalueringen har afdækket, analyseret og vurderet Kriminalforsorgens, virksom-

heders og High:fives vurdering af OPS-samarbejdet. 

Det er evaluators konklusion, at OPS modellen i høj grad bidrager til at udvikle 

og forbedre High:fives samlede indsats. High:five udgør et virksomhedsoriente-

ret, relationsskabende og tværgående bindeled mellem den enkelte indsatte, 

Kriminalforsorgen og konkrete virksomheder. Det er evaluators vurdering, at 

High:five qua disse karakteristika varetager en opgave, som hverken virksom-

heder, fængsler eller kommuner kan løfte på egen hånd. 

Konklusionen bygger på følgende:   

› OPS-samarbejdet opleves som meget relevant blandt alle aktører og mål-

gruppen selv. Relevansen ses i modellens direkte brobygning til arbejds-

markedet for de indsatte. Virksomhedernes tilstedeværelse i fængslet og 

deres interesse i de indsatte har en positiv afsmittende effekt på de indsat-

tes engagement og motivation til at ville indgå i normalsamfundet.  

› Samtidig er modellens fokus på at opbygge relationer i fængslet mellem 

virksomheder og indsatte særligt relevant i forhold til at sikre ordinær be-

skæftigelse og større fastholdelse. Når virksomheder viser de indsatte tillid 

ved inklusion, udvikler de indsatte en høj grad af ansvarsfølelse. 

› Konkret for OPS-samarbejdet gælder, at alle aktører motiveres af at kunne 

bidrage til effektiv resocialisering af de indsatte ved en direkte beskæftigel-

sesrettet indsats, der starter allerede i fængslet. Rationalet er, at jo større 

mening og succes de indsatte oplever allerede i afsoningen, desto mindre er 

sandsynligheden for tilbagefald. 

› For virksomhederne er motivationen særligt hægtet op på at tage et socialt 

ansvar samtidig med at kunne profilere sig på det. Særligt brancher med 

behov for arbejdskraft er motiveret af at kunne få (op)kvalificeret og loyal 

arbejdskraft. 

OPS-modellens 

egenskaber 
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› Foruden et ønske om at forebygge recidiv blandt de indsatte, kan Kriminal-

forsorgens motivation for at deltage i OPS-samarbejdet forklares med et 

ønske om at brande organisationen på en anden måde, hvor modellen bli-

ver en god måde at demonstrere, at de i højere grad vender blikket mod 

samfundet for at udvikle de indsatte.  

› Når det lykkes at engagere de indsatte, skyldes det, at High:five og virk-

somheder som uvildige, eksterne aktører har en anden effekt på de indsatte 

end fængselspersonalet. De har i kraft deres objektive position bedre forud-

sætninger for at mediere mellem virkeligheder og motivere de indsatte til at 

lægge kriminalitet bag sig – særligt fordi de repræsenterer erhvervslivet og 

de med deres tilbud i fængslet viser, at de ser en værdi i de indsatte. 
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1 Indledning 

Denne endelige rapport præsenterer resultaterne af evalueringen af High:fives 

indsats for perioden 2013-2016 og delvist 2017. Rapporten er udarbejdet efter 

at både High:five, High:fives bestyrelse og Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-

kruttering (STAR) har kommenteret på et rapportudkast afleveret sidst i august, 

2017. Evalueringen er udarbejdet af COWI på opdrag fra STAR og skal danne 

grundlag for en eventuel fremtidig satspuljebevilling til High:five. 

1.1 Beskrivelse af High:five 

Projekt High:five blev startet i 2006 i regi af Virksomhedsforum for Socialt An-

svar (dengang: Det Nationale Netværk af Virksomhedsledere). Projektet har si-

den starten været finansieret af satspuljemidler. 

High:five blev etableret med det formål at assistere landets virksomheder med 

at etablere job til unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. 

High:five arbejder endvidere for at ændre holdningen til straffeattester og etab-

lere og styrke samarbejdet med politiet, kriminalforsorgen, kommunerne og an-

dre interessenter.1  

High:five har fire typer opgaver med tilhørende målsætninger:  

› Kerneopgaven som består i at etablere job- og uddannelsesmatch. Målet er 

årligt at etablere 250 job- og uddannelsesmatch. 

› Brobygningsfunktioner. Målet er at skabe samarbejde og netværk. 

› Opsøgende og formidlende arbejde. Målet er at udvikle metoder og værktø-

jer og formidle. 

› At udvikle og holdningspåvirke. Holdningsbearbejdning over for virksomhe-

der, samarbejdspartnere, de unge og på politisk niveau. 

High:fives indsats henvender sig til de personer, der kan og vil arbejde, har lagt 

kriminaliteten bag sig, er stoffri og har en fast bopæl. High:five vurderer selv, at 

cirka halvdelen af de borgere, der bliver henvist eller selv henvender sig til 

                                                
1 Opgavebeskrivelse, STAR, 21.februar 2017 
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High:five ikke bliver visiteret til et job- eller uddannelsesmatch, fordi de ikke 

opfylder High:fives krav, herunder fordi det vurderes, at de selv kan skaffe sig 

et job. 

1.2 Evalueringens formål og metode 

Evalueringen afdækker relevansen af High:fives indsats og resultatopfyldelsen 

for projektets målgruppe(r) for perioden 2013 – 2016 og delvist 2017. Der er, jf. 

aftalen mellem STAR og COWI, fokus på at afdække: 

› hvorvidt deltagergruppen, som modtager High:fives indsats rent faktisk er 

omfattet af målgruppedefinitionen for organisationen? 

› hvorvidt de planlagte indsatser gennemføres i praksis – og i hvilken grad?  

› statistiske og kvalitative sammenhænge bag deltagernes suc-

ces/progression.  

› indsatsgruppens karakteristika sammenholdt med en sammenlignelig 'brut-

tomålgruppe'. 

 

Evalueringen består af tre overordnede dele: 

› En opsamlede konklusion  

› Resultater og effekter, som rummer: 

› En opsamling af de foreliggende årlige evalueringer  

› En registerbaseret analyse af de langsigtede effekter 

› En samfundsøkonomisk analyse 

› Vurdering af OPS-samarbejdet, som rummer: 

› En kvalitativ vurdering og perspektivering af offentligt–privat-

samarbejde mellem Kriminalforsorgen, virksomheder og High:five – 

OPS.  

Datagrundlaget og metoden for hver analysedel gennemgås separat i nedenstå-

ende kapitler. 

 



 

 

     

EVALUERING AF HIGH:FIVE  11  

  

2 Resultater og effekter 

Dette kapitel indeholder tre afsnit: en opsamling og vurdering af resultaterne af 

High:fives fire målsætninger i løbet af 2013-2016 baseret på eksisterende data 

og årlige statusrapporteringer fra DISCUS, en registerbaseret analyse af effek-

terne og endelig en analyse af den samfundsøkonomiske værdi.  

2.1 High:fives fire målsætninger 

De følgende afsnit samler op på resultaterne af High:fives indsats. I overens-

stemmelse med kommissoriet for evalueringen indeholder afsnittene en syntese 

af data i de årlige statusrapporteringer fra 2013-2016 gennemført af DISCUS (se 

Bilag A for en oversigt over datagrundlaget) samt andre eksisterende kilder. Der 

er fokus på projektets fire mål: 

1 Etablering af 250 job- og uddannelsesmatch 

2 Holdningsbearbejdning over for virksomheder, samarbejdspartnere, de un-

ge og på politisk niveau 

3 Metoder, værktøjer og formidling 

4 Samarbejde og netværk. 

2.1.1 Etablering af 250 job- og uddannelsesmatch 

Afsnittet er udarbejdet på baggrund af en systematisk gennemgang af alle regi-

strerede data fra High:five om antal job- og uddannelsesmatch. Uddybende data 

om job-og uddannelsesmatch og profiler på virksomheder og målgruppen er 

vedlagt i Bilag B.  

Der er tale om et jobmatch, når High:five har: 

› visiteret en ung (talt med den unge om jobønsker, jobmuligheder o.a.) 

› fundet den unge egnet til en indsats fra High:five 

› vurderet, hvor og hvordan den unge bedst starter i en virksomhed 

› fundet virksomheden 

› motiveret og engageret virksomheden 

› klædt virksomheden og en eventuel virksomhedsmentor på til opgaven  
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› startet den unge op på virksomheden. 

 

Indtil 2014 kunne et match til job være fritidsjob, job med løntilskud, ordinært 

job, elev-/læreplads eller lærlingeforløb i en virksomhed. I efteråret 2014 gik 

High:five over til en ny model, hvor der var fokus på at få målgruppen direkte i 

ordinære job, dvs. uden brug af virksomhedspraktik (bortset fra praktik under 

uddannelse og praktik under afsoning). Undtagelsesvist tillader High:five brug af 

virksomhedspraktik, hvis der er tale om særlige omstændigheder. Dette skal 

dog godkendes af High:fives direktør2. 

Der er tale om et uddannelsesmatch, når High:five har: 

› visiteret en ung (talt med den unge om uddannelsesønsker og muligheder) 

› fundet den unge egnet til en indsats fra High:five 

› vurderet, om den unge opfylder de formelle optagelseskrav på den ønskede 

uddannelse og hjulpet med ansøgning 

› orienteret uddannelsesstedet om ankomsten af den unge 

› vurderet behovet for opbakning/mentor3. 

 

Tabellen nedenfor giver et overblik over udviklingen. Tallene viser, at High:five 

samlet set når sin målsætning om at etablere 250 job- og uddannelsesmatch til 

kriminalitetstruede unge i 2013-2016. 

                                                
2 DISCUS, årsrapport 2016 
3 DISCUS, årsrapport 2016 
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Tabel 1 Job- og uddannelsesmatch - samlet 

Job og uddannelsesmatch 

(mål 2504) 

2010 2011 2012 2013 2014 20155 2016 

Antal visiterede til High:five - - 348 503 488 388 449 

Jobmatch 105 219 227 2036 1577 125 1508 

- Heraf jobmatch til direkte ordinær 

ansættelse (samlet) 
- 

 

32 % 

 

 

39 % 

 

85 

43 % 

 

73 

49 % 

 

1019 

 

113 

- Heraf øvrige jobmatch (tal i parentes 

viser antal virksomhedspraktik) 
- - - 

134 

(110) 

99 

(54) 

35 

(-) 

37 

(10) 

Uddannelsesmatch 4 27 12 55 66 68 104 

Total antal job- og uddannelses-

match 
109 246 239 258 223 193 254 

Kilde: DISCUS årsrapporter 

 

Det midlertidige dyk i målopfyldelsen i 2014-2015 med hhv. 223 og 193 match i 

alt kan ifølge årsrapporterne fra DISCUS forklares med forskellige faktorer: Det 

lave tal for jobmatch (157) i 2014 sammenlignet med de foregående år skyldes, 

at High:five ændrede præmisserne for etablering af jobmatch. Hvor virksom-

hedspraktik og tilskudsordninger tidligere var en del af regnestykket, har der fra 

2014 været fokus på at etablere ordinær beskæftigelse10.  

Det lavere tal for jobmatch (125) i 2015 skyldes, at der var personaleudskiftning 

og langtidssygdom i High:fives organisation11. 

Tabellen ovenfor viser også, at der er sket en kraftig stigning i antallet af ud-

dannelsesmatch siden 2013. Alene i 2016 er der etableret 104 uddannelses-

match, hvilket er væsentligt flere end i 2015, hvor der blev etableret 68 uddan-

nelsesmatch. Det er en stigning på 35 % på et år. Stigningen skyldes både en 

stigning i OPS-match i fængslerne og en stigning i de individuelle match til ud-

                                                
4 Før 2013 var målet 200 match. 
5 Af årsrapporten for 2015 fra DISCUS står der: High:five har fået et nyt forbed-

ret registreringssystem fra 2015. Derfor er data til evalueringen af 2015 fra det-

te system lidt anderledes end tidligere, og der kan ikke altid sammenlignes med 

de foregående år. 
6 Til 166 unge, da nogle af de unge har fået match til mere end en virksomhed 
7 Til 148 unge, da nogle af de unge har fået match til mere end en virksomhed 
8 Til 141 unge, da nogle af de unge har fået match til mere end en virksomhed 
9 Stigningen skyldes, at der er skærpet fokus på virksomheder og brancher, 

hvor der er gode jobmuligheder. Desuden har der været mindre fokus på sam-

arbejde med store virksomheder, som samarbejder med kommunernes jobcen-

tre. 
10 DISCUS, årsrapport 2014 
11 DISCUS, årsrapport 2015 
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dannelse. Ud af de 104 er omtrent halvdelen (54) matchet til OPS i fængslerne 

(se også Bilagstabel 3 i Bilag B). 

Hvad angår jobmatch, ses en positiv stigning over de seneste år, hvor en større 

og større andel af målgruppen bliver matchet til direkte ordinær ansættelse. I 

2014 blev 73 personer matchet til ordinært job, mens antallet var 113 i 2016. 

Det vil sige, at i 2014 var det 49 % af alle de unge, der havde fået et jobmatch, 

som kom direkte i et ordinært ansættelsesforhold, hovedparten i fuldtidsjob. I 

2016 gjaldt matchet til direkte ordinær beskæftigelse for 80 % af alle de unge, 

der havde fået et jobmatch, hvor to tredjedele var i fuldtidsstillinger.  

Derudover vidner statusrapporten for første halvår af 2017 om en høj stigning i 

antallet af job- og uddannelsesmatch. I første halvdel af 2017 er 181 match 

etableret sammenlignet med 116 match i samme periode i 2016. 51 af de 181 

match er OPS-match. Det er evaluators vurdering, at det skyldes, High:fives 

forarbejde, samt at OPS bliver taget godt imod af fængsler og virksomheder12. 

2.1.2 Holdningsbearbejdning 

Statusredegørelserne for 2013-2016 viser, at High:five har gennemført følgende 

aktiviteter, hvad angår holdningsbearbejdning over for virksomheder, samar-

bejdspartnere, de unge og på politisk niveau: 

  

                                                
12 Statusrapport, High:five, København juni 2017 
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Tabel 2 Oversigt over holdningsbearbejdende aktiviteter 2013-2016  

  

2013 › Afholdelse af fem guidede ture: "Virksomheder bag tremmer" (ca. 160 deltagere) 

› Afholdelse af en guidet tur: "Kommuner bag tremmer" (ca. 40 deltagere) 

› Oplæg for indsatte og ansatte i fængsler omkring High:Fives arbejde og muligheder for 

udslusning 

› Udvikling af dialogværktøj til at forbedre dialogen om straffeattester mellem unge og 

virksomheder i samarbejde med Kriminalforsorgen 

› Deltagelse i Nordisk Råds Arbejdsmarkedskonference i Stockholm maj 2013 

› Deltagelse i folkemødet på Bornholm 

› Besøg af politikere og embedsmænd fra Japan 

› Har takket ja til at sidde med i et netværk med repræsentanter for erhvervslivet og cen-

trale offentlige myndigheder. Netværket har til formål at sikre, at recidivet nedsættes. 

2014 › Afholdelse af seks arrangementer: "virksomheder bag tremmer" (170 deltagere i alt) for 

virksomheder og andre inviterede partner 

› Afholdelse af otte arrangementer: "offentlige myndigheder bag tremmer" – primært for 

kommunale samarbejdspartnere (ca. 100 deltagere i alt) 

› Oplæg for indsatte og ansatte i fængsler omkring High:Fives arbejde og muligheder for 

udslusning 

› Åben rådgivning (uddannelsesrådgivning for indsatte Renbæk Statsfængsel) 

› Ansøgning om pulje til at etablere og drive et frivilligt mentorkorps til at styrke indsattes 

overgang til frihed. 

› Deltagelse i folkemødet på Bornholm 

› Omtale i pressen: artikler i Dansk Byggeri, Dansk Metal og Fødevaremagasinet samt et 

firmablad til 15.000 danske medarbejdere i virksomheden Sant-Gobain Nordic. 

2015 › Afholdelse af to arrangementer: "virksomheder bag tremmer" (et kun for virksomheder 

eller både for virksomheder og offentlige samarbejdspartnere.) 

› Åben rådgivning (uddannelsesrådgivning for indsatte i Sdr. Omme Statsfængsel og Ren-

bæk Statsfængsel 

› Deltagelse i folkemødet på Bornholm 

› Omtale i pressen (bl.a. artikler i Hustømrernyt, på Danish Crowns interne net, i Danske 

Byggecentres medlemsblad samt i medlemsbladet hos Danmarks Restauranter og Cafeer 

samt interview af seks forskellige nyhedsmedier ifm. en ny rapport om ungdomskriminali-

tet fra SFI). 

2016 › Åben rådgivning (uddannelsesrådgivning for indsatte i Sdr. Omme, Møgelkær og Renbæk 

› Udgivelse af "De uslebne diamanter – når virksomheder ansætter tidligere straffede" 

› Deltagelse i folkemødet på Bornholm 

› Besøg hos politikere (bl.a. Jakob Ellemann-Jensen, Karen Ellemann samt Søren Pind) 

› Omtale i pressen (udgivelse af bog, kronik i Aarhus Stifttidende, artikel i Jyllands-Posten, 

indslag i TV-Syd.) 

Kilde: De årlige statusrapporter udarbejdet af DISCUS 

I første halvår af 2017 er holdningsbearbejdningen godt i gang, og følgende ak-

tiviteter er gennemført: 

› Møde med Beskæftigelsesministeren om High:fives arbejde, og hvad der 

skal til for at få målgruppen i arbejde. 

› Møde med Justitsministeriet om High:fives mål, metode, udvikling og resul-

tater samt OPS-samarbejdet. 

› Deltagelse i folkemødet. 

 

Der er ikke angivet specifikke mål for denne indsats i bevillingsaftalen eller i 

High:fives egne dokumenter. I de årlige statusrapporter fra DISCUS angives re-

sultater for indsatsen, men de sammenholdes ikke med mål. Derfor har det ikke 

været muligt for evaluator at vurdere målopfyldelsesgraden. 
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2.1.3 Metoder, værktøjer og formidling 

Statusredegørelserne for 2013-2016 viser, at High:five har gennemført følgende 

aktiviteter, hvad angår metoder, værktøjer og formidling: 

Tabel 3 Oversigt over aktiviteter vedr. metoder, værktøjer og formidling 

 2013 2014 2015 2016 

Afholdte mentorkurser 1 2 2 2 

Samlet antal deltagere i mentorkurser 22 64 56 60 

Afholdelse af mentornetværksdag, antal deltagere 40 - Godt 60 - 

Udenlandske besøg - 2 2 - 

Kilde: De årlige statusrapporter udarbejdet af DISCUS 

I 2013 omlagde High:five sit dataregistreringssystem, således at der fremadret-

tet automatisk kommer påmindelser om opfølgning på job- og uddannelses-

match. En drejebog om High:fives koncept er blevet udarbejdet. I forbindelse 

med brug af værktøjskassen på High:fives hjemmeside har High:five afholdt 

telefonsparring med mentorer, der støtter unge. Desuden samarbejder High:five 

med en journalist om udgivelsen af en værktøjsbog for virksomhedernes arbejde 

med social ansvarlighed.13 

I 2014 har High:five afholdt en-dagskurser for medarbejdere i Meyers, mentorer 

tilknyttet forløb på autoredderuddannelsen og medarbejdere fra Københavns 

Vestegnspoliti. Desuden er en omfattende koncept- og metodebeskrivelse (på 

både dansk og engelsk) af High:fives arbejde blevet klar til distribution. 

High:fives webside er blevet moderniseret og gjort mere brugervenlig.14 

High:five har haft åben rådgivning i tre fængsler i 2016 (Sdr. Omme, Renbæk 

og i Møgelkær). Der er desuden taget beslutning om at søge midler til igangsæt-

telse af et initiativ, der har til formål at støtte målgruppen i overgangen fra af-

soning til frihed gennem et frivilligt mentorkorps.15 High:five var i juni 2017 ved 

at lægge sidste hånd på sin kommunikationsstrategi.16 

Der er ikke angivet specifikke mål for denne indsats i bevillingsaftalen eller i 

High:fives egne dokumenter. I de årlige statusrapporter fra DISCUS angives re-

sultater for indsatsen, men de sammenholdes ikke med mål. Derfor har det ikke 

været muligt for evaluator at vurdere målopfyldelsesgraden. 

                                                
13 DISCUS, årsrapport 2013 
14 DISCUS, årsrapport 2014 
15 DISCUS, årsrapport 2016 
16 Statusrapport, High:five, København juni 2017 
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2.1.4 Samarbejde og netværk 

Statusredegørelserne for 2013-2016 viser, at High:five har gennemført følgende 

aktiviteter, hvad angår samarbejde og netværk: 

Tabel 4 Oversigt over aktiviteter vedr. samarbejde og netværk 

  Tiltag 

2013 › Samarbejde med Veteranhjemmene i tre byer omkring etablering af job eller uddannelse  

› Samarbejde med næsten alle Exit-enheder i Danmark  

› Intensiveret samarbejde med Meyers Madhus  

› Samarbejde med Falck om et "Autoredder-forløb"  

› High:five indgår som ekstern partner i konsortium, der vil byde på Fermern Bælt projektet  

› Udvikling af den offentlige-private-samarbejdsmodel (OPS-modellen) 

2014 › Samarbejdsaftale med Sydøstjyllands politi om en forstærket kriminalpræventiv indsats. I forbin-

delse hermed blev der afholdt en erhvervskonference med deltagelse af 100 virksomheder  

› Samarbejdsaftale med Meyers, så High:five jævnligt besøger kurserne, hjælper med visitering, 

samt udslusning  

› Samarbejdsaftaler med flere lokale uddannelsesinstitutioner med henblik på at forebygge frafald 

fra uddannelserne  

› Ny model for jobmatch, hvor samarbejdet med virksomheder og unge sker uden brug af virksom-

hedspraktik – bortset fra praktik under uddannelse, praktik under afsoning og praktik i forbindelse 

med OPS 

› Samarbejde med FA Stillads: I Horserød statsfængsel er der afholdt to stilladskurser med 39 del-

tagere i alt 

2015 › Samarbejde med FA Stillads: Afholdelse af fire stilladsforløb med 59 deltagere i alt. Stilladsforlø-

bene bestod af undervisning i fængslerne og på erhvervsskolerne samt i virksomhedsskolen FA 

Stillads 

› Samarbejde med Meyers Melting Pot, hvor High:five har visiteret afsonere til kokkekurserne  

› Samarbejde med TESI om lærepladser efter afsoning 

2016 › Opstart af Projekt Gladiator med Herning Kommune, Headspace Herning mfl. om udsatte unge. 

Projektet har til formål at give de unge målrettet hjælp til at få job på almindelige vilkår. Samlet 

set har 18 unge været med i projektet, og 17 er kommet i job eller uddannelse 

› Udvidelse af OPS-samarbejder: 5 private virksomheder og 3 fængsler har medvirket i OPS. Yderli-

gere 4 private virksomheder og 1 brancheorganisation samt yderligere 5 fængsler har i 2016 væ-

ret med i forberedelserne af nye OPS. 58 indsatte har gennemført opkvalificering gennem OPS, 

heraf er 4 blevet ansat i OPS-virksomhederne efter løsladelse 

Kilde: De årlige statusrapporter udarbejdet af DISCUS 

Virksomhederne er generelt tilfredse med samarbejdet med High:five, i evalue-

ringen udarbejdet af DISCUS i 2016, nævnes dog forbedringspotentiale på føl-

gende punkter:  

› Bedre forventningsafstemning mellem High:five og virksomhed 

› Større ærlighed omkring hvem de unge er (klæde virksomheder bedre på) 

› Opfølgning ved dårlige oplevelser  

› Bedre opfølgning på virksomheders henvendelser. 

 

I første halvår af 2017 er der afholdt: 

 

› To stilladsforløb (34 deltagere, 31 gennemførte) 

› Et asfalt forløb (12 deltagere, 6 gennemførte) 
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Desuden er der forhandlinger om mulige OPS flere steder.17 

High:five har i løbet af 2016 haft et projektsamarbejde med Herning Kommune, 

Headspace Herning mfl. om udsatte unge kaldet Projekt Gladiator. High:five har 

stået for visitation og forventningsafstemning med de unge, opsøgning og for-

midling af job eller uddannelse samt opfølgning. Ifølge High:fives direktør er 

projektet et eksempel på offentlig-privat samarbejde uden for fængslerne. Pro-

jektet har til formål, at give de unge målrettet hjælp til at få job på almindelige 

vilkår. Projektet har ifølge DISCUS været en stor succes, hvor 17 ud af 18 unge 

er kommet i job eller uddannelse.18 Det at High:five har været de unges primæ-

re kontakt, har betydet, at de unge i mindre grad har følt sig som en del af det 

kommunale system.19 

› Jeg giver en stor del af æren for succesen til High:five (…) Mentorerne og 

de frivillige er også rollemodeller for de unge, hvilket har vist sig at være en 

utrolig styrke i projektet sammen med indsatsen fra High:five. Det er dette 

miks af indsatser, der gør forskellen. (Projektleder, Projekt Gladiator) 

Projektet fortsætter i 2017. 

Der er ikke angivet specifikke mål for 'Samarbejde og netværk' i bevillingsafta-

len eller i High:fives egne dokumenter. I de årlige statusrapporter fra DISCUS 

angives resultater for indsatsen, men de sammenholdes ikke med mål. Derfor 

har det ikke været muligt for evaluator at vurdere målopfyldelsesgraden. 

2.2 Effekten af High:fives indsats 

Afsnittet belyser effekten af High:fives indsats. Det er baseret på en registerana-

lyse af, hvordan det er gået deltagere, der som et led i indsatsen fik et job- eller 

uddannelsesmatch og som i forlængelse heraf fik en startdato for et job- eller 

uddannelsesforløb i årene 2013, 2014 eller 2015, sammenlignet med en matchet 

kontrolgruppe, der ligner indsatsgruppen så meget som muligt.  

2.2.1 Metode og datagrundlag 

Analysen omfatter følgende to grupper borgere, der  

› har begået småkriminalitet, hvilket har resulteret i en plettet straffeattest  

› har afsonet fængselsstraffe. 

Personer, der sad i fængsel på starttidspunktet, herunder deltagere i OPS-

projekter indgår ikke i denne analyse. 

                                                
17 Statusrapport, High:five, København juni 2017 
18 DISCUS, evaluering 2016 
19 Ungeenheden, Herning Kommune 2017, Gladiator evalueringsrapport 

Indsatsgruppen 
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Effektanalyserne bygger på en sammenligning af deltagerne og den matchede 

kontrolgruppe med hensyn til en række effektmål, der er knyttet til henholdsvis 

kriminalitetsforebyggelse, tilknytningen til arbejdsmarkedet og modtagelsen af 

offentlig forsørgelse. 

Effektmålene belyser som udgangspunkt udviklingen i en periode på et år efter 

startdatoen for job- eller uddannelsesforløbet. Deltagernes gennemsnitlige 

startdato anvendes til at belyse udviklingen i den matchede kontrolgruppe i en 

periode på et år fra den gennemsnitlige startdato.  

Til belysning af effekten af indsatsen for forebyggelsen af kriminalitet anvendes 

følgende effektmål: 

› Andelen der har fået en ny dom for kriminalitet inden for 1 år efter den før-

ste startdato for job- eller uddannelsesforløbet – for kontrolgruppens ved-

kommende som nævnt inden for 1 år efter deltagernes gennemsnitlige 

startdato. 

› Andelen der har fået en fængselsdom i den nævnte etårige periode. 

 

Til belysning af effekten af indsatsen for tilknytningen til arbejdsmarkedet an-

vendes følgende effektmål: 

› Antallet af løntimer pr. person i en periode på et år fra den første startdato 

plus tre måneder20 - for kontrolgruppen vedkommende i en perioden på et 

år fra deltagernes gennemsnitlige startdato plus tre måneder. 

› Lønindkomsten pr. person i den nævnte etårige periode. 

› Antallet af uger med en SU-berettiget uddannelse, en uddannelse som vok-

senlærling eller en uddannelse med SVU (Statens Voksenuddannelsesstøt-

te) pr. person i den nævnte etårige periode. 

Til belysning af effekten af indsatsen for modtagelse af offentlig forsørgelse an-

vendes følgende effektmål: 

› Antallet af uger med offentlig forsørgelse (bortset fra SU mv.) pr. person i 

den nævnte etårige periode. 

› Antallet af uger med kontanthjælp eller uddannelseshjælp pr. person i den 

nævnte etårige periode. 

                                                
20 Der lægges tre måneder til startdatoen for at tage højde for den umiddelbare 

effekt af, at deltagerne i High:five starter i job eller uddannelse (eller i hvert fald 

har en plan om at starte i job eller uddannelse på den pågældende startdato). 

Efter tre måneder antages antallet af løntimer og de øvrige effektmål vedrøren-

de tilknytningen til arbejdsmarkedet i højere grad at være påvirket af, om effek-

ten af High:fives indsats har en mere langsigtet karakter. 

Effektmål  
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› Antallet af uger med enten dagpenge, integrationsydelse, kontanthjælp un-

der integrationsloven eller andre midlertidige ydelser (f.eks. sygedagpenge) 

pr. person i den nævnte etårige periode. 

Kontrolgruppen For hvert af disse effektmål foretages der som nævnt en sammenligning af 

udviklingen i henholdsvis indsats- og den matchede kontrolgruppe.  

Den matchede kontrolgruppe er fundet ved hjælp af propensity score matching. 

Denne matchning gør det mulig at sammenligne de nævnte effektmål i indsats-

gruppen med de tilsvarende mål i en kontrolgruppe, der ligner indsatsgruppen 

med hensyn til en lang række observerbare kendetegn.  

Vi har taget udgangspunkt i en analyse af, hvilke forhold der især påvirker sand-

synligheden for at deltage i High:five.   

Derefter har vi - med udgangspunkt i disse forhold - beregnet sandsynligheden 

(propensity scoren) for, at de enkelte personer i indsatsgruppen ville komme til 

at deltage i High:five. Det vil sige: vi er godt klar over, at de ikke har deltaget i 

High:five, men ud fra de kendetegn, der ser ud til at have betydning for, hvem 

der deltager, har vi beregnet, hvad sandsynligheden for den enkeltes deltagelse 

var - givet den pågældendes kendetegn.  

Til hver indsatsperson har vi derefter valgt fem personer, der vurderet ud fra 

deres kendetegn havde samme sandsynlighed for at deltage i forløbet. Udvæl-

gelsen er sket blandt personer med afgørelser i Kriminalitetsregistrene i årene 

2003 – 2015, der som udgangspunkt i sammenligning med indsatsgruppen: 

› var i samme aldersinterval (16 – 43 år) 

› var i samme gennemsnitlige indkomstinterval (beregnet på grundlag af den 

gennemsnitlige skattemæssige personlige indkomst beregnet af SKAT i de 

sidste 5 kalenderår før starttidspunktet/ det gennemsnitlige starttidspunkt), 

› ikke havde flere løntimer i de sidste 10 år 

› ikke havde fået flere domme i de sidste 10 år 

› ikke havde fået flere fængselsdomme i de sidste 10 år 

› ikke havde fået flere hverken voldsdomme, dom for ejendomsforbrydelser 

(indbrud og tyveri), narkodomme i de sidste 10 år 

› hvis seneste ubetingede frihedsstraf ikke var længere 

› hvor der ikke var gået længere tid siden seneste dom i de sidste 10 år 

 

Ved at udvælge personer til kontrolgruppen, som har næsten nøjagtig samme 

sandsynlighed for at deltage i High:five som dem, der rent faktisk deltog, har vi 

derved dannet en kontrolgruppe, der minder så meget om deltagerne, at vi kan 

vurdere effekten af at have været en del af indsatsen i High:five (se mere om 

resultatet af matchningen i bilaget). 

Datagrundlag Datagrundlaget består af data fra High:five om deltagerne i High:five og data fra 

en lang række registre. Det drejer sig Beskæftigelsesministeriets DREAM-

database samt følgende registre på Danmarks Statistik: 

› Befolkningsstatistikregisteret 
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› Registeret vedrørende familieforhold 

› Uddannelsesregisteret 

› Indkomstregisteret 

› E-indkomst-registeret 

› Det kriminalstatistiske afgørelsesregister 

› Det kriminalstatistiske indsættelsesregister. 

 

I analysen af hvilke forhold, der især påvirker sandsynligheden for at deltage i 

High:five, har vi undersøgt betydningen af: 

› Køn 

› Alder på starttidspunktet 

› Familietype den 1. januar i året for startdatoen 

› Etnisk baggrund 

› Bopælsregion den 1. januar i året for startdatoen 

› Højeste fuldførte uddannelse ult. oktober i året før startdatoen 

› Antallet af domme de sidste 10 år før startdatoen 

› Antallet af voldsdomme (domme for seksualforbrydelser og forbrydelser 

mod liv og legeme bortset fra uagtsomt manddrab/ legemsbeskadigelse) de 

sidste 10 år før startdatoen 

› Antallet af ejendomsforbrydelser (indbrud og tyveri) de sidste 10 år før 

startdatoen 

› Antallet af domme jf. Lov om euforiserende stoffer de sidste 10 år før start-

datoen 

› Antallet af fængselsdomme de sidste 10 år før startdatoen 

› Antallet af måneder siden seneste dom på startdatoen 

› Varigheden af seneste ubetingede frihedsstraf før startdatoen 

› Selvforsørgelsesgraden de sidste tre år før startdatoen 

› Gennemsnitlig skattemæssige personlig indkomst beregnet af SKAT i de 

sidste 5 år før startåret. 

 

De forhold, vi har fundet er af signifikant betydning er markeret med kursiv. 

Alt i alt indgår der med dette datagrundlag som udgangspunkt 274 High:five-

deltagere og 311.241 andre borgere i analyserne (se mere om hvorfor data-

grundlaget omfatter 274 deltagere i bilaget) 

På det grundlag har det været muligt at danne en sammenlignelig kontrolgruppe 

der minder så meget om deltagerne, at vi kan vurdere effekten af deltagelsen i 

High:five for 271 af de 274 deltagere21.  

                                                
21 De tre sidste deltagere har vi ikke kunnet belyse effekten for på grund af eks-

treme værdier for nogle af de undersøgte forhold. De har således væsentligt fle-

re domme herunder voldsdomme, domme for ejendomsforbrydelser og fæng-

selsdomme end de øvrige deltagere i High:five.  
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2.2.2 Beskrivelse af deltagerne 

94 % af de 274 deltagere i High:five er mænd. Halvdelen var under 24 år på det 

planlagte starttidspunkt for det første job- eller uddannelsesforløb. Knapt en 

fjerdedel var 27 år og derover. Det ses af den følgende figur, der viser deltager-

ne fordelt efter køn, alder mv. 

Ca. tre fjerdedele har dansk baggrund (72 %), resten er indvandrere eller efter-

kommere. Næsten to tredjedele havde bopælsadresse i region Syddanmark eller 

region Midtjylland den 1. januar i året, hvor job- eller uddannelsesforløbet var 

planlagt at starte. 19 % havde bopæl i region Hovedstaden, 12 % i region Sjæl-

land og kun 5 % i region Nordjylland. 

84 % af deltagerne havde alene en grundskoleuddannelse, mens 11 % havde en 

erhvervsfaglig uddannelse.  

Tabel 5 Deltagerne i High:five fordelt efter køn, alder, herkomst, region og uddan-

nelse 

 

Kilde: COWs bearbejdning af tal fra High:five og DST 

 

Langt de fleste af de 274 deltagere i High:five har fået en eller flere domme in-

den for de sidste 10 år. I gennemsnit har de fået 4,6 domme i perioden. Det 

dækker over, at godt halvdelen (55 %) har 1-4 domme, mens 42 % har 5 

domme eller derover (Tabel 6).  

For 55 % vedkommende var det på starttidspunktet mindre end et år siden, at 

de fik deres seneste dom. For 42 % var der på starttidspunktet gået et år eller 

mere siden de sidst blev dømt. 
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To tredjedele af deltagerne har fået en fængselsdom inden for de sidste 10 år. 

35 % har fået 1-2 fængselsdomme i perioden, 32 % har fået 3 fængselsdomme 

eller mere.  

54 % er blevet dømt for vold inden for de seneste 10 år, 15 % har 3 eller flere 

domme for vold i den periode. 68 % er blevet dømt for ejendomsforbrydelser 

(indbrud og tyveri), 34 % er blevet dømt ifølge narkolovgivningen.  

Tabel 6 Deltagerne i High:five fordelt efter antal domme og tid siden seneste dom 

inden for de sidste 10 år 

Kilde: COWs bearbejdning af tal fra High:five og DST 

2.2.3 Effektresultater vedr. kriminalitet 

Ny domfældelse Undersøgelsen viser, at en mindre del af indsatsgruppen end af kontrolgruppen 

fik en ny dom inden for det første år efter startdatoen. Det gjaldt således for 30 

% af indsatsgruppen og 37 % af kontrolgruppen. Forskellen er signifikant, hvil-

ket vil sige, at det med 95 % sikkerhed kan udelukkes, at den skyldes statistiske 

tilfældigheder. 

I hvilket omfang dette resultat også er udtryk for, at deltagelse i High:five har 

en kriminalitetsforebyggende effekt afhænger bl.a. af, om kontrolgruppen i høje-

re grad end indsatsgruppen havde begået kriminalitet, som førte til en ny dom i 

løbet af de efterfølgende 12 måneder, men som (endnu) ikke var kommet for 

retten på startdatoen/ den gennemsnitlige startdato. Dette har vi ikke haft mu-

lighed for at undersøge. 

Ny fængselsdom Samtidig er der en tendens til, at andelen, der fik en ny fængselsdom inden for 

det første år efter startdatoen er lidt mindre i indsatsgruppen end i kontrolgrup-
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pen. Denne forskel er dog ikke signifikant. Det kan altså ikke udelukkes, at den 

skyldes statistiske tilfældigheder. 10 % af indsatsgruppen og 13 % af kontrol-

gruppen fik en ny fængselsdom inden for det første år. 

Det ses af Tabel 7, der viser, andelen af henholdsvis indsatsgruppen, dvs. 

High:five-deltagerne og kontrolgruppen, der fik en ny dom inden for det første 

år efter startdatoen henholdsvis den gennemsnitlige startdato. 

Tabel 7 Andel af hhv. indsats- og kontrolgruppen der fik en ny dom inden for det 

første år efter startdatoen/ den gennemsnitlige startdato 

Inden for det før-

ste år: 
Deltagere i High:five Kontrolgruppen 

Er forskellen  

signifikant? 

Ny domfældelse 

uanset type  
30% 37% Ja 

Ny fængselsdom 10% 13% Nej 

Kilde: COWs bearbejdning af tal fra High:five og DST 

2.2.4 Effektresultater vedr. tilknytningen til 

arbejdsmarkedet 

Som nævnt har vi målt effekten på tilknytningen til arbejdsmarkedet i en perio-

de fra tre måneder efter startdatoen/ den gennemsnitlige startdato og et år 

frem. Det har vi gjort for at tage højde for den umiddelbare effekt af, at delta-

gerne i High:five starter i job eller uddannelse (eller i hvert fald har en plan om 

at starte i job eller uddannelse på den pågældende startdato). Efter tre måneder 

antages antallet af løntimer og de øvrige effektmål vedrørende tilknytningen til 

arbejdsmarkedet i højere grad at være påvirket af, om effekten af High:fives 

indsats har en lidt mere langsigtet karakter. 

Denne forskydning af perioden indebærer, at der som udgangspunkt indgår 250 

High:five deltagere i analyserne af antallet af løntimer og lønindkomsten. Heraf 

havde 6 deltagere dog for ekstreme værdier til at indgå i analyserne. 

Analyserne tyder på, at deltagelsen i High:five øger tilknytningen til arbejdsmar-

kedet. Antallet af løntimer var således signifikant højere blandt deltagerne i 

High:five end blandt personerne i kontrolgruppen i løbet af den etårige målepe-

riode. Deltagerne i High:five havde i gennemsnit 626 timer løntimer i løbet af 

perioden fra tre måneder efter startdatoen til samme tidspunkt et år senere, 

mens personerne i kontrolgruppen havde 401 løntimer fra tre måneder efter den 

gennemsnitlige startdato til et år senere. 

I samme periode tjente deltagerne i High:five samtidig signifikant mere i lønind-

komst end personerne i kontrolgruppen. Deltagerne i High:five havde i perioden 

i gennemsnit en lønindkomst på 91.780 kr., mens personerne i kontrolgruppen i 

gennemsnit havde en lønindkomst på 62.730 kr. 22 

                                                
22 Beløbene er opgjort inkl. ATP-bidrag og eventuelle personalegoder 

Antallet af løntimer 

Lønindkomst pr. 

person  
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Vi har ligeledes undersøgt, hvorvidt der er en effekt på antallet af uger, som 

indsatsgruppen deltager i SU-berettiget uddannelse, uddannelse som voksen-

lærling eller uddannelse med SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte) i den 

nævnte etårige periode. Der er en svag tendens til at indsatsgruppen har lidt 

flere uger med uddannelse i det efterfølgende år end kontrolgruppen, men ten-

densen er ikke signifikant. Indsatsgruppen havde i gennemsnit kun omkring en 

halv uge mere med uddannelse end kontrolgruppen i perioden. 

Resultaterne fremgår af Tabel 8, der viser, antallet af løntimer, lønindkomsten 

og antallet af uger med uddannelse i henholdsvis indsatsgruppen og kontrol-

gruppen inden for det første år efter startdatoen/den gennemsnitlige startdato. 

Tabel 8 Løntimer, lønindkomst og antallet af uger med uddannelse i hhv. indsats- 

og kontrolgruppen inden for det første år efter startdatoen/ den gennem-

snitlige startdato 

Inden for det før-

ste år: 
Deltagere i High:five Kontrolgruppen 

Er forskellen  

signifikant? 

Antal løntimer 626 401 Ja 

Lønindkomst1 91.980 kr. 62.730 kr. Ja 

Antal uger med 

uddannelse2 
9,8 9,4 Nej 

Note: 1. Lønindkomsten omfatter al lønindkomst inkl. arbejdsmarkedsbidrag, ATP-bidrag 

og personalegoder. 2. Uddannelse omfatter SU-berettiget uddannelse, uddannelse som 

voksenlærling eller uddannelse med SVU (Statens Voksenuddannelsesstøtte). 

Kilde: COWs bearbejdning af tal fra High:five og DST 

 

2.2.5 Effektresultater vedr. modtagelse af offentlig 

forsørgelse 

Effekten på modtagelse af offentlig forsørgelse har vi undersøgt ved at analysere 

antallet af uger med offentlig forsørgelse i perioden fra tre måneder efter start-

datoen/ den gennemsnitlige startdato og et år frem. 

Analyserne peger på, at deltagelse i High:five reducerer antallet af uger med 

offentlig forsørgelse. Antallet af uger med offentlig forsørgelse var således signi-

fikant mindre blandt deltagerne i High:five end i kontrolgruppen. Deltagerne i 

High:five modtog i gennemsnit offentlig forsørgelse i 17 uger i løbet af perioden 

fra tre måneder efter startdatoen til samme tidspunkt et år senere, mens perso-

nerne i kontrolgruppen i gennemsnit modtog offentlig forsørgelse i 22 uger fra 

tre måneder efter den gennemsnitlige startdato til et år senere. 

Det er især antallet af uger med kontanthjælp eller uddannelseshjælp, der redu-

ceres ved deltagelse i High:five. Det gennemsnitlige antal uger med kontant- 

eller uddannelseshjælp i perioden var 13 uger blandt deltagerne i High:five og 

17 uger blandt personerne i kontrolgruppen. Denne forskel er signifikant sva-

rende til, at den med 95 % sikkerhed ikke skyldes statistiske tilfældigheder.  

Antal uger med ud-

dannelse 

Antallet af uger med 

offentlig forsørgelse 

Antallet af uger med 

kontanthjælp eller 

uddannelseshjælp 
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Derimod er der ikke forskel på antallet af uger med andre former for midlertidige 

ydelser, dvs. dagpenge, sygedagpenge og andre typer af midlertidige ydelser23 i 

den etårige periode.  

Disse resultater fremgår af Tabel 9, der viser, antallet af uger med offentlig for-

sørgelse i indsatsgruppen, dvs. blandt High:five-deltagerne og kontrolgruppen i 

for det første år efter startdatoen henholdsvis den gennemsnitlige startdato. 

Tabel 9 Antallet af uger med offentlig forsørgelse i hhv. indsats- og kontrolgruppen 

inden for det første år efter startdatoen/ den gennemsnitlige startdato 

Inden for det før-

ste år: 
Deltagere i High:five Kontrolgruppen 

Er forskellen  

signifikant? 

Antal uger med 

offentlig forsør-

gelse 

17 22 Ja 

Antal uger med 

kontant- eller 

uddannelseshjælp 

13 17 Ja 

Antal uger med 

andre for midler-

tidige ydelser 

4 4 Nej 

Kilde: COWs bearbejdning af tal fra High:five og DST 

 

2.3 Samfundsøkonomiske aspekter 

I dette afsnit præsenterer vi den samfundsøkonomiske beregning, hvor vi ser på 

konsekvenserne for de offentlige budgetter og samfundsøkonomien.  

2.3.1 Metode 

Førstnævnte er en budgetøkonomisk analyse af omkostninger og gevinster for 

de offentlige budgetter. Denne tilgang blev også anvendt af Rambøll (2012). 

Sidstnævnte ser på, hvor meget indsatsen har bidraget til den samfundsøkono-

miske værditilvækst – her især ved at deltagerne i indsatsen, i sammenligning 

med kontrolgruppen, i højere grad er i arbejde og dermed bidrager til produktio-

nen i samfundet, og ved at de trækker mindre på domstolene og fængslerne. 

De budgetøkonomiske omkostninger svarer til de bevillinger, der er givet til 

High:five indsatsen i de år, vi ser på – dvs. 2013-2015 = 39 mill. kr. (fordelt på 

680 High:five deltagere)24. 

De budgetøkonomiske gevinster består af færre udgifter til domme og fængsels-

ophold. Derudover vil den højere beskæftigelsesgrad blandt deltagere både lede 

                                                
23 Modtagelsen af andre former for midlertidige ydelser er analyseret under ét. 
24 Beløbet på 39 mill. kr. udgør High:fives totale budget i perioden. Beløbet 

dækker alle High:fives aktiviteter til matching, holdningsbearbejdning, metoder, 

netværk samt administrative omkostninger.  

Antallet af uger an-

dre midlertidige 

ydelser 

Budget- og sam-

fundsøkonomisk 

analyse 

Budgetøkonomiske 

omkostninger og 

gevinster 
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til flere indkomstskatter og færre overførselsindkomster. Disse gevinster vil ikke 

nødvendigvis kun finde sted i perioden 2013-2015, men også i efterfølgende år. 

De samfundsøkonomiske omkostninger svarer til de budgetøkonomiske omkost-

ninger, da ressourcerne (= bevillingerne) kunne være anvendt andetsteds uden 

indsatsen. 

 Tilsvarende består de samfundsøkonomiske gevinster af de færre ressourcer 

anvendt i forbindelse med domme og fængselsophold. Derudover vil den højere 

beskæftigelsesgrad lede til større produktion. Værdien af denne produktion an-

tages at afspejle det, en arbejdergiver er villig til at betale for arbejdskraften – 

altså lønnen. Endelig vil en forbedring (forringelse) af de offentlige budgetter 

medføre, at der er et behov for at opkræve færre (flere) skatter, og dermed en 

skatteforvridnings-gevinst (-omkostning), som vi på sædvanlig25 vis antager er 

20% af forbedringen (forringelsen). 

Tidshorisont  Som allerede nævnt falder omkostningerne i 2013-2015, mens gevinsterne 

finder sted over en længere årrække. For at kunne sammenholde omkostninger 

og gevinster foretager vi derfor en såkaldt nutidsværdiberegning (NPV = "Net 

Present Value"), hvor alle værdier tilbagediskonteres med kalkulationsrenten 

(3%) til startåret for indsatsen over for de givne deltagere (her anvender vi 

2014 som et "gennemsnits-startår"). 

Priser  Mens de budgetøkonomiske gevinster og omkostninger opgøres i faktorpriser, er 

det en anerkendt velfærdsøkonomisk tilgang at opgøre de samfundsøkonomiske 

omkostninger og gevinster i markedspriser. Dette gør vi ved at inkludere skatter 

og afgifter – i praksis ved at tillægge faktorpriserne en såkaldt nettoafgiftsfaktor 

(på 32,5%). 

2.3.2 Datagrundlag 

Effekter De samfundsøkonomiske resultater bygger først og fremmest på de 

effektresultater vedr. kriminalitet, vedr. tilknytningen til arbejdsmarkedet og 

vedr. modtagelse af offentlig forsørgelse, som er præsenteret i kap. 2.2 ovenfor. 

Tabel 10 viser, at en lavere andel af deltagerne i High:five indsatsen end kon-

trolgruppen begår ny kriminalitet inden for det første år. I de samfundsøkonomi-

ske beregninger antager vi således, at den gennemsnitlige deltager både har en 

lavere sandsynlighed for en ny domfældelse og for en ny fængsling.  

  

                                                
25 https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/finansministeriets-regnemetoder  

Samfundsøkonomi-

ske omkostninger 

og gevinster 

https://www.fm.dk/oekonomi-og-tal/finansministeriets-regnemetoder
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Tabel 10 Andel af hhv. indsats- og kontrolgruppen der fik en ny dom inden for det 

første år efter startdatoen/ den gennemsnitlige startdato 

Inden for det før-

ste år: 
Deltagere i 

High:five 
Kontrolgruppen Forskel 

Ny domfældelse 

uanset type  
30% 37% -7 procentpoint 

Ny fængselsdom 10% 13% - 3 procentpoint 

Kilde: COWIs effektanalyse af High:five. 

I henhold til Tabel 11 antager vi, at deltagerne i High:five indsatsen har en høje-

re beskæftigelsesgrad og lønindkomst end kontrolgruppen. Denne større lønind-

komst stammer især fra flere løntimer, mens den gennemsnitlige timeløn faktisk 

viser sig at være lidt lavere. 

Tabel 11 Løntimer, lønindkomst og antallet af uger med uddannelse i hhv. indsats- 

og kontrolgruppen inden for det første år efter startdatoen/ den gennem-

snitlige startdato 

Inden for det før-

ste år: 
Deltagere i 

High:five 
Kontrolgruppen Forskel 

Antal løntimer 626 401 225 

Lønindkomst1 91.980 kr. 62.730 kr. 29.250 kr. 

Timeløn 146,9 kr. 156,4 kr. -9,5 kr. 

Antal uger med ud-

dannelse2 
9,8 9,4 0,4 

Note:  1. Lønindkomsten omfatter al lønindkomst inkl. arbejdsmarkedsbidrag, ATP- 
  bidrag og  personalegoder. 2. Uddannelse omfatter SU-berettiget uddannelse,  
  uddannelse som voksenlærling eller uddannelse med SVU (Statens  
  Voksenuddannelsesstøtte). 
Kilde: COWIs effektanalyse af High:five. 

Endelig antager vi i henhold til Tabel 12, at deltagerne i High:five indsatsen i 

gennemsnit modtager offentlig forsørgelse i 5 uger mindre det første år end 

kontrolgruppen 

Tabel 12 Antallet af uger med offentlig forsørgelse i hhv. indsats- og kontrolgruppen 

inden for det første år efter startdatoen/ den gennemsnitlige startdato 

Inden for det før-

ste år: 
Deltagere i 

High:five 
Kontrolgruppen Forskel 

Antal uger med of-

fentlig forsørgelse 
17 22 -5 

Antal uger med kon-

tant- eller uddannel-

seshjælp 

13 17 -4 

Antal uger med an-

dre midlertidige 

ydelser 

4 4 0 

Kilde: COWIs effektanalyse af High:five. 

Priser For at kunne sammenligne disse effekter (gevinster) med omkostningerne ved 

High:five indsatsen skal de omsættes til kroner og øre. 

For priser på domme og fængselsophold anvender vi, som vist i Tabel 13 priser-

ne opgjort af Rambøll (2014) omregnet til 2014-priser via forbrugerprisindekset. 

Vi anvender i beregningerne gennemsnitspriser for disse. Derudover viser vores 
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datamateriale, at en typisk frihedsberøvelse for deltagerne i 2012 beløber sig til 

68 dage. 

Tabel 13 Priser på domme og fængselsophold, kr. 2014 priser 

 
kr. 

Domme – gennemsnit pr. dom 33626 

- indbrud, tyderi og hærværk 25573 

- vold osv. 41679 

Frihedsberøvelse – gennemsnit pr. dag 1560 

- lukkede fængsler 2088 

- åbne fængsler 1782 

- Københavns fængsler 1113 

- Arresthuse 1255 

Frihedsberøvelse – gennemsnitlig antal dage 68 

Kilde: Rambøll (2012) og COWIs beregninger. 

Prisen på beskæftigelse (= løn) er allerede vist i Tabel 11, mens vi for prisen på 

offentligt forsørgelse gør brug af kontanthjælpssatsen26 for unge under 25 i 

2014 = kr. 79.920 pr. år. Til beregning af indkomstskatter har vi anvendt en 

gennemsnitlig skattesats27 for lønmodtagere på grundniveau på 32,8%. 

2.3.3 Beregninger 

"Gevinsterne varer ved" 

De beregnede effekter af High:five indsatsen vist ovenfor vedrører kun det før-

ste år (2014 = "gennemsnitsstartåret"). I det følgende antager vi, at effekterne 

(gevinsterne) varer ved i de efterfølgende år. 

Tabel 14 viser, at mens der er et budgetøkonomisk underskud for en gennem-

snitlig High:five deltager det første år, er der et overskud på længere sigt (nu-

tidsværdiberegning [NPV]). Faktisk viser vores beregninger, som vist i Tabel 16, 

at der allerede er et budgetøkonomisk overskud i løbet af de 3 første år. Tabel 

14 viser desuden, at det største bidrag til gevinsten kommer fra indkomstskatter 

og færre offentlige overførsler. 

                                                
26 Kilde: 

http://bm.dk/da/Satser%20for%202017/Satser%20for%202014/Kontanthjaelp.

aspx  
27 Kilde: Skatteministeriet, Gennemsnitsskatten for samtlige skattepligtige i 

2013, 

http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/indkomstfordeling/688.html  

  

Budgetøkonomisk 

beregning 

http://bm.dk/da/Satser%20for%202017/Satser%20for%202014/Kontanthjaelp.aspx
http://bm.dk/da/Satser%20for%202017/Satser%20for%202014/Kontanthjaelp.aspx
http://www.skm.dk/skatteomraadet/talogstatistik/indkomstfordeling/688.html
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Tabel 14 Budgetøkonomisk beregning – "gevinsterne varer ved" – for en gennem-

snitlig High:five deltager i 2014, kr., 2014 faktorpriser, NPV. 

 
1 år 5 år 10 år 20 år 

Omkostninger 57353 57353 57353 57353 

Gevinster 21469 101271 188628 328985 

- færre udgifter til domme 2354 11103 20681 36070 

- færre udgifter til fængsel 3162 14915 27781 48453 

- færre offentlige overførsler 6359 29996 55872 97445 

- flere indkomstskatter 9594 45256 84294 147017 

Gevinster - omkostninger -35884 43918 131275 271632 

Kilde: COWIs beregninger. 

Tabel 15 viser tilsvarende, at mens der er et samfundsøkonomisk underskud for 

en gennemsnitlig High:five deltager det første år, er der et overskud på længere 

sigt. Her viser Tabel 16, at der allerede er et overskud i løbet af de første 2 år. 

Det største bidrag til gevinsten kommer fra øget produktion som følge af øget 

beskæftigelse blandt deltagerne. Skatteforvridningen er større det første år, da 

vi her har et budgetøkonomisk underskud. Endelig bør det gentages, at beløbe-

ne generelt er større end i den budgetøkonomiske beregning, da vi anvender 

markedspriser i den samfundsøkonomiske beregning. 

Tabel 15 Samfundsøkonomisk beregning – "gevinsterne varer ved" – for en gen-

nemsnitlig High:five deltager i 2014, kr., 2014 markedspriser, NPV. 

 
1 år 5 år 10 år 20 år 

Omkostninger 75993 75993 75993 75993 

Gevinster 43732 220146 413262 723542 

- færre udgifter til domme 3119 14712 27402 47793 

- færre udgifter til fængsel 4190 19763 36810 64200 

- øget produktion 38756 182817 340517 593893 

- mindre skatteforvridning -2332 2855 8533 17656 

Gevinster - omkostninger -32260 144154 337269 647549 

Kilde: COWIs beregninger. 

Samfundsøkono-

misk beregning 



 

 

     

EVALUERING AF HIGH:FIVE  31  

  

Tabel 16 Gevinster – omkostninger (kumulerede), 2014-2017 

 

Kilde: COWIs beregninger. 
Note:  Det første år (2014) giver deltagelsen i High:five et negativt resultat: omkost-
ningen (éngangsudgiften) per deltager overstiger de genererede gevinster per deltager. 
De akkumulerede gevinster vil allerede indenfor to år (2014 og 2015) efter deltagelsen i 
High:five overstige omkostningerne i det samfundsøkonomiske perspektiv. I det budget-
økonomiske perspektiv vil indtægterne overstige udgifterne indenfor lidt under tre år 
(2014, 2015 og 2016). 

"Gevinsterne aftager" 

I følgende beregninger antager vi, at effekterne (gevinsterne) aftager over tid, 

dvs. med 5% pr. år – svarende til at effekten efter 20 år er faldet til godt en 

tredjedel af, hvad den var det første år. Vi antager altså, at High:five deltagerne 

kommer mere og mere til at "ligne" kontrolgruppen. Fremgangsmåden blev lige-

ledes anvendt i 2012 evalueringen og er valgt for sammenlignelighedens skyld. 

Tabel 17 viser, at High:five indsatsen også vil lede til et budgetøkonomisk over-

skud på sigt, dog - ikke overraskende - mindre end, hvis effekterne varer ved 

(Tabel 14). Faktisk vil der, som vist i Tabel 16, stadig være overskud i løbet af 

de første 3 år.  
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Tabel 17 Budgetøkonomisk beregning – "gevinsterne aftager" – for en gennemsnit-

lig High:five deltager i 2014, kr., 2014 faktorpriser, NPV. 

 
1 år 5 år 10 år 20 år 

Omkostninger 57353 57353 57353 57353 

Gevinster 21469 91915 153266 221548 

- færre udgifter til domme 2354 10078 16804 24291 

- færre udgifter til fængsel 3162 13537 22573 32630 

- færre offentlige overførsler 6359 27225 45397 65623 

- flere indkomstskatter 9594 41075 68491 99005 

Gevinster - omkostninger -35884 34562 95913 164195 

Kilde: COWIs beregninger. 

Tabel 18 viser er tilsvarende resultat for den samfundsøkonomiske beregning. 

Også her er der stadig et overskud i løbet af de første 2 år. 

Tabel 18 Samfundsøkonomisk beregning – "gevinsterne aftager" – for en gennem-

snitlig High:five deltager i 2014, kr., 2014 markedspriser, NPV. 

 
1 år 5 år 10 år 20 år 

Omkostninger 75993 75993 75993 75993 

Gevinster 43732 199464 335089 486037 

- færre udgifter til domme 3119 13353 22265 32185 

- færre udgifter til fængsel 4190 17937 29909 43234 

- øget produktion 38756 165928 276680 399945 

- mindre skatteforvridning -2332 2247 6234 10673 

Gevinster - omkostninger -32260 123472 259096 410045 

Kilde: COWIs beregninger. 

Samlet set giver High:five-indsatsen et overskud både for de offentlige budget-

ter og set ud fra et velfærdsøkonomisk perspektiv.  
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3 Vurdering af OPS-samarbejdet 

High:fives indsats er igennem de senere år udviklet med henblik på at sikre en 

tættere kobling mellem jobindsatsen og de uddannelsesinitiativer, der igangsæt-

tes i fængslerne. Derfor har High:five fokus på at udvikle målrettede offentlige-

private samarbejder mellem virksomheder og fængsler med henblik på at styrke 

en erhvervsrettet opkvalificering af indsatte i fængsler med brobygning til ar-

bejdsmarkedet, se figuren nedenfor. 

Tabel 19   Samarbejdsmodellen 

 

Udviklingen af OPS-modellen beror på High:fives tidligere positive erfaringer 

med at starte en resocialiserende indsats for afsonere så tidligt som muligt inde i 

fængslerne og sammen med erhvervs- og uddannelsesaktører. Siden 2012 har 

High:five derfor prioriteret indsatsen i fængslerne med henblik på at anvende 

deres metoder i en tidlig koordineret indsats for at styrke samarbejdet mellem 

de forskellige aktører omkring den indsatte.  

 

High:five

Fænglser

Erhvervs-
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Motivet for udbrede OPS bunder i flere elementer:28 

› Styrkelse af målrettet opkvalificering af indsatte 

› Sikre relevant opkvalificering (ved at involvere virksomheder) 

› Styrke parternes motivation 

› Nedbryde barrierer via et tværgående samarbejde. 

 

Ifølge High:fives direktør skal OPS-samarbejdet løbende udbygges i forhold til 

de ressourcer, der er til rådighed for at sikre kvaliteten fortsat er i top. Håbet er, 

at OPS kan få betydning for balancen mellem straf og resocialisering, og at de 

indsatte i fremtiden placeres i de fængsler, hvor de kan få de tilbud, der matcher 

deres uddannelsesbehov.29 

De første OPS-samarbejder startede i 2012 med forløbene ’Virksomheder bag 

tremmer’ og ’Meyers kokkeskole’ i udvalgte fængsler. Siden kom FA stilladskur-

set i Horserød Statsfængsel til i 2013. Det var første gang, at en privat virksom-

hed rykkede ind i fængslet for at undervise og tilbyde efterfølgende praktik for 

deltagere, der bestod kurset og kunne aflægge ren urinprøve.30  

I 2015 modtog Kriminalforsorgen AMU midler til at understøtte og udvikle arbej-

det med OPS. I 2015 indgik Kriminalforsorgen og High:five en aftale om at sæt-

te ekstra ressourcer ind på at udvikle flere OPS. 

I 2016 er der med udgangspunkt i tre modeller for OPS-samarbejdet indgået 

OPS-aftaler med fem virksomheder og tre fængsler. I 2016 er der samtidig afsat 

en fultidsmedarbejder til at være koordinator for OPS og udvikle samarbejder 

mellem virksomheder og fængsler rundt om i landet. Koordinatoren arbejder 

sammen med High:fives lokale konsulenter med henblik på at få flere virksom-

heder til at indgå i OPS.31 

De tre modeller, som High:five og Kriminalforsorgen har udviklet for virksom-

hedssamarbejdet i OPS, inkluderer følgende: 

› Model 1: Virksomheden definerer krav til kvalifikationer. Fængslet står for 

hele uddannelsen   

› Model 2: Virksomheden definerer krav til kvalifikationer. Fængslet står for 

dele af uddannelsen, virksomheden er gæstelærer på udvalgte fag 

› Model 3: Virksomheden definerer krav til kvalifikationer og kvalificerer de 

indsatte med støtte fra fængslet. 

 

I DISCUS’ årsrapport for 2016 pointerer High:fives direktør, at de tre modeller 

for OPS-samarbejde ikke skal tænkes for rigidt. I praksis kan samarbejdet mel-

lem en virksomhed og et fængsel være på et kontinuum mellem på den ene side 

et match mellem en indsat og en relevant virksomhed, hvori der indgår ekstern 

                                                
28 DISCUS, årsrapport 2016 
29 DISCUS, årsrapport 2016 
30 DISCUS, erfaringsopsamling fra stilladskursus i Horserød Statsfængsel, 2014 
31 (DISCUS, årsrapport 2016 
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opkvalificering – og på den anden side et systematisk samarbejde om opkvalifi-

cering af indsatte i nogle faste opkvalificeringsforløb, som virksomheden med-

virker til at fastlægge. 

OPS-indsatserne har bestået af disse forløb:32 

› Forskellige kurser målrettet asfaltbranchen (AMU) 

› Kursusforløb i stilladsopsætning (AMU) 

› Kokkeskole (EUD – grundforløb) 

› Eksterne kurser for indsatte som kan få frigang: 

› AMU certifikat i gaffeltruck, kran og lastbilkørekort samt efterfølgende 

virksomhedsskole hos FA Stillads 

› Tage kørekort eller fx AMU teleskopkursus. 

 

Følgende indsats er planlagt for 2017:33 

› Nedrivning af tre ejendomme på Kragskovhede fængsel. 

I de følgende afsnit præsenterer vi den kvalitative evaluering af de deltagende 

samarbejdsaktørers perspektiver på og vurdering af OPS-modellen. Datagrund-

laget består af 28 telefoninterview med relevante medarbejdere i kriminalforsor-

gen (12), virksomheder (6) og High:five (10). Interviewene er gennemført i pe-

rioden maj-august 2017. Se interview oversigt i Bilag D. 

COWIs eget datamateriale suppleres af årsrapporterne vedrørende High:five ud-

arbejdet af DISCUS og af øvrige erfaringsopsamlinger og evalueringer, som vi 

henviser til de steder, hvor de er inddraget. Disse sekundære materialer inklu-

derer bl.a. også modtagernes (de indsattes) egne perspektiver og udsagn.  

3.1 Relevans, motivation og målgruppe 

OPS-modellens relevans 

Relevansen ses blandt samarbejdsaktørerne i modellens direkte brobygning til 

arbejdsmarkedet/verden udenfor for de indsatte. Virksomhedernes fysiske til-

stedeværelse i fængslet og deres interesse i de indsatte har en positiv afsmit-

tende effekt på de indsattes engagement og motivation til at ville indgå i nor-

malsamfundet. 

› Relevansen er den klare, synlige kobling fra det omkringliggende samfund 

og fængslerne. De får en privat virksomhed ind i fængslet, som giver en ty-

delig motivation for vores klienter. De får trukket noget virkelighed ind i vo-

res institutioner, der normalt kan være noget af et institutionsliv. (Fængsel) 

                                                
32 DISCUS, årsrapport 2016 
33 DISCUS, årsrapport 2016 
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› Det er en fantastisk model til motivere dem til at tage forløb. Det kan i for-

vejen være en enorm barriere og grænseoverskridende at skulle indgå i 

normalsamfundet og i et almindeligt job. (High:five) 

› Virksomheder skal så meget som muligt ind i fængslet for at skabe den ful-

de effekt. Når de er tilstede har det bare en større positiv virkning på de 

indsattes motivation, gejst og engagement – og også deres stofmisbrug. 

Det betyder meget for dem. (High:five) 

Dette perspektiv understøttes af målgruppen selv, som ser indsatsen som en 

stor håndsrækning og tillidserklæring. Det gør stort indtryk på dem, at der er 

virksomheder, der gerne vil investere i dem på trods af deres bagage og profiler. 

Virksomhedernes eksplicitte tilstedeværelse og tilbud om erhvervsrettet opkvali-

ficering giver de indsatte en følelse af værdighed og virker stærkt motiverende 

på deres lyst til at udvikle sig.  

› For mig er det altafgørende, at der kommer nogle udefra – rigtige menne-

sker - som kender arbejdspladserne, og ved hvad de taler om (…). Man fø-

ler sig som et menneske, fordi man bliver talt til som et menneske. (Ind-

sat)34 

› Da jeg hørte om kurset, tænkte jeg, at det var da helt utroligt, at en privat 

virksomhed interesserer sig for os, der sidder her i Horserød. At de kunne 

have brug for os, og at de gad komme herind og lave noget. Det var lige-

som at få en håndsrækning fra verden udenfor. (Indsat)35 

› Kurset var virkelig en vending, en ny chance for mig, jeg tænker på det he-

le tiden nu. Jeg havde ikke nogen fremtidsplaner før stilladskurset, jeg hav-

de ikke tænkt på noget, måske noget med transport ligesom min far. Nu er 

det stillads, jeg vil. (Indsat)36 

Derudover fremhæver aktørerne, at modellens fokus på at opbygge relationer i 

fængslet mellem virksomheder og indsatte er relevant i forhold til at sikre ordi-

nær beskæftigelse og større fastholdelse.  

› Fastholdelsen viser sig også at være højere i OPS-forløbene (…). Det bety-

der, at får vi dem [afsonere] fra OPS, får vi bedre gennemførelsesprocent, 

fordi vi har formået at opbygge dem gradvist. (High:five) 

› Vi er meget glade for, at projektet har fokus på udvikling af ordinær ar-

bejdskraft og ikke jobs på særlige vilkår. Som udgangspunkt betyder det 

ikke noget for os, hvad kursisterne har lavet af kriminalitet tidligere i deres 

                                                
34 DISCUS, årsrapport 2016 
35 DISCUS, 2014, Erfaringsopsamling blandt deltagerne i det første stilladskur-

sus i Horserød Statsfængsel 
36 DISCUS, årsrapport 2014 
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liv. Derimod er det vigtigt, at de bliver i stand til at indgå på lige fod med 

andre ansatte på arbejdsmarkedet. (Virksomhed) 37 

› Den uddannelse, vi normalt laver, fører jo ikke automatisk til job. Det er 

her, samarbejdet med en privat virksomhed som FA Stillads er anderledes. 

På kurset opbygges en relation mellem arbejdsgiver og arbejdstager, som 

kan føre til job bagefter. Som jeg ser det, er det relationsopbygningen, der 

er mest afgørende. (Fængsel)38 

Parterne i OPS udtrykker, at i arbejdet mod det fælles mål om at sikre bedre 

job- og uddannelsesmuligheder for kriminalitetstruede personer, bliver partner-

skabet til gavn for alle. Da fokus på resocialisering, erhvervsrettet opkvalifice-

ring, bedre afsoning og rekruttering af arbejdskraft går hånd i hånd i et facilite-

ret forløb, er indsatsen relevant for alle aktører  

› Det at nogen har kontakten til erhvervslivet og ved, hvad de efterspørger, 

og ved at der findes materiale/mennesker herinde, der med den rigtige 

støtte har mulighed for at få job, det er meget relevant. (Fængsel) 

› 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 motiveret end andre mennesker, for han har sat sig 

for, at nu skal det være. (Virksomhed)39 

Motivationsfaktorer for at indgå i OPS-samarbejdet 

Hvad end der er tale om et systematisk OPS-samarbejde om indsatte i fængs-

lerne eller håndholdte og individuelle jobmatchforløb for tidligere indsatte, er det 

mere eller mindre de samme motivationsfaktorer, der ligger til grund for, at 

fængsler og virksomheder engagerer sig i et samarbejde med High:five (og hin-

anden indbyrdes) om en indsats for kriminelle unge.   

Konkret for OPS-samarbejdet gælder de at, alle aktører motiveres af at kunne 

bidrage til effektiv resocialisering af de indsatte ved en direkte beskæftigelses-

rettet indsats, der starter allerede i fængslet. Rationalet er, at jo større mening 

og succes de indsatte oplever allerede i afsoningen, desto mindre er sandsynlig-

heden for tilbagefald. 

› Hvis vi kan flytte bare en enkelt fra en kriminel løbebane over til noget an-

det, det er en succes. Det er muligt, at det koster nogle ressourcer her og 

nu, men på sigt er pengene jo tjent hjem mange mange gange, og det er jo 

en god motivation. Og man kan være med til, at den enkelte kan få et bed-

re liv. (Fængsel) 

                                                
37 DISCUS, årsrapport 2016 
38 DISCUS, 2014, Erfaringsopsamling blandt deltagerne i det første stilladskur-

sus i Horserød Statsfængsel 
39 Nanna Ravn Brems, 2016, De uslebne diamanter – Når virksomheder ansæt-

ter tidligere straffede 
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For virksomhederne er motivationen særligt hægtet op på at tage et socialt an-

svar, der skaber direkte værdi for en udsat gruppe og på den lange bane skaber 

værdi for samfundet – og som ikke mindst profilerer deres egen forretning.  

› Som privatvirksomhed har vi kodeks for, hvad vi involverer os i, og hvilken 

social profil, vi ønsker. Hvis vi kan få fem i gang – så lad os prøve. (Virk-

somhed) 

› Det var det sociale ansvar, der i første omgang tændte mig. Det at give en 

ung mand, der på et tidspunkt havde haft svært ved at kende forskel på dit 

og mit, en chance for at komme videre i sit liv. (Virksomhed)40 

› Jeg har startet det her for at hjælpe de svageste i samfundet. De nederste 

på rangstigen. Fordi jeg tror på dem. Vi ville gerne give en hjælpende hånd, 

og til gengæld få loyale medarbejdere. Loyaliteten skal gå begge veje. Der 

er ligeværdig respekt. Det er holdninger og indstilling, der bestemmer vores 

liv, og vi gider ikke forkælede unge. Vi går ikke så meget op i, hvad de har 

gjort før, det er her på pladsen, de skal bevise noget. Så hvis de vil, er der 

en dør åben. Vi kigger efter personens karakter, ikke så meget erfaring med 

at være på en byggeplads eller ej. (Virksomhed)41 

De deltagende virksomheder ser derfor, at deres bidrag til at løfte en sam-

fundsmæssig opgave (være med til at inkludere en marginaliseret gruppe på 

arbejdsmarkedet og forebygge tilbagefald til kriminalitet, misbrug m.v.) samti-

dig kan være nøglen til at løse nogle af de udfordringer, de står overfor (mangel 

på arbejdskraft). Særligt brancher med behov for arbejdskraft er stærkt motive-

ret af at kunne få (op)kvalificeret og loyal arbejdskraft, de får mulighed for at 

kunne påvirke fra start i et OPS-forløb.  

› Vores branche er i stærk modvind. Hvis vi skal overleve som fag, så skal vi 

have de unge ind og give ekspertisen videre. Dette bliver derfor lige til høj-

rebenet, vi får en god rekrutteringsbase. Men der ligger et benarbejde ikke 

desto mindre. (Virksomhed) 

Fra forskellige dele af Kriminalforsorgen selv lyder det, at de gennem tiden er 

blevet betragtet som en indadskuende aktør, som har set meget hierarkisk på 

samarbejde. Dvs. at samarbejder omkring deres egen målgruppe primært har 

inkluderet domstole, politi m.v.  

Derfor kan Kriminalforsorgens motivation for at deltage i OPS-samarbejdet for-

klares med et ønske om at brande organisationen på en anden måde, hvor mo-

dellen bliver en god måde at demonstrere, at de i højere grad vender blikket 

mod samfundet for at udvikle de indsatte.  

› Desuden handler det om at vise politikere og offentligheden et andet billede 

af vores organisation så de ikke tror, at det kun handler om rundkredspæ-

                                                
40 DISCUS, årsrapport 2015 
41 DISCUS, årsrapport 2016 
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dagogik eller tortur – det er vigtigt at fokusere på samarbejdet med 

High:five og den dagsorden, der handler om at få udviklet mennesker og få 

dem ud i samfundet. (Fængsel) 

› Vi bliver i Kriminalforsorgen og fængslerne bedre til at gøre vores arbejde – 

at få folk ud af kriminalitet – og vi får et bedre ry ved at gå i dialog med 

samfundet omkring os og bidrage til at løse virksomhedernes rekrutterings-

problemer. (Fængsel)42 

› Der er sket en udvikling i fængslerne. De agerer ikke kun straffeanstalt 

længere. De arbejder mere målrettet på at forberede deres klienter til at 

komme ud i samfundet. De ønsker jo heller ikke, at de kommer tilbage. Det 

er en god anskuelse. Og det har løftet anseelsen af fængslerne. (High:five) 

Krav til målgruppen 

High:five stiller på vegne af virksomhederne fire krav til kriminelle for at kunne 

deltage i tilbuddet om opkvalificering og/eller jobmatch. De fire krav til mål-

gruppen lyder: De skal være færdige med kriminalitet. De skal være færdige 

med stoffer. De skal have et sted at bo. Og de skal være motiverede for foran-

dring. 

High:five pointerer, at de fire kriterier skal være opfyldt af sikkerheds- og forsik-

ringsmæssige årsager, når målgruppen går ud af fængslet og skal ansættes i et 

firma. 

Ifølge High:five selv er de håndfaste kriterier nødvendige for at imødekomme 

virksomhederne og opnå et bæredygtigt samarbejde. Fængslerne anerkender 

også, at en række krav til målgruppen er vigtige for at garantere virksomheder-

ne et minimum niveau af kvalitet, evner og sikkerhed. Netop denne indledende 

screening af målgruppen giver virksomhederne en tryghed og vished om, at de 

har de rigtige forudsætninger for at kunne integreres let på en arbejdsplads.  

› Kriterierne fra High:five rammer nok meget fint de vilkår, virksomheder vil 

spille med på. Med løsere kriterier ville man nok øge risikoen for dårlige hi-

storier (…). Vi må nok erkende, der er en grænse for kvaliteten af de med-

arbejdere, vi skal sende ud i virksomheder. (Fængsel) 

› 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. (Virksomhed)43 

                                                
42 DISCUS, årsrapport 2016 
43 Nanna Ravn Brems, 2016, De uslebne diamanter – Når virksomheder ansæt-

ter tidligere straffede 
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Selvom der er forståelse for High:fives krav, er der et ønske fra Kriminalforsor-

gens side om til dels at kunne inkludere de svagere mellemgrupper, eller dem 

der ikke helt opfylder kriterier, da dette måske i sig selv kan være med til at 

motivere dem i rigtig retning.  

› At vi har så forbandet mange, der har problemer med stoffer, eller mangel 

på fast bopæl. Der er mange, der gerne vil lægge kriminaliteten bag sig, 

men ikke har et sted at bo. Nogle gange ville jeg gerne, at der var lidt ela-

stik i det, da det kan være det, der skal til, hvis de skal motiveres i anden 

retning. (Fængsel) 

› Man kan fx give de unge et job, mens de ryger hash og så sige til dem, at 

de ikke kan beholde det, hvis de fortsætter: Dvs. give dem en årsag til at 

fortsætte og fastholde deres job. (Fængsel) 

Fra nogle steder i kriminalforsorgen lyder der derfor forslag om at starte indsat-

sen i fængslet på et tidligere stadie for at forberede en større del til at deltage i 

High:fives tilbud. Visse repræsentanter fra fængslerne udtrykker, at denne ind-

sats kunne eller burde ligge i High:fives samlede pakke, mens den generelle 

holdning i kriminalforsorgen er, at fængslet har en rolle i at udvikle de svageste 

grupper.  

Kriminalforsorgen erkender dermed, at der ligger en opgave hos dem selv i at 

kvalificere de svagere målgrupper i fængslerne til at rykke over i den kategori, 

hvor de kan møde kriterierne til at blive inkluderet i indsatsen. 

› Så kan vores socialrådgivere tage sig af de svagere grupper internt. Og det 

bliver måske også en anden indsats, de skal have, førend de kan blive klar 

til at blive en del af denne målgruppe. De svageste skal nok nærmere have 

nogle forløb, såsom fagskole/praktik. (Fængsel) 

3.2    Samarbejdsform og implementering 

Forudsætningerne for et bæredygtig OPS-samarbejde 

Alle aktører i samarbejdsmodellen fremhæver, at hovedingredienserne i indsat-

sens succes er OPS-modellens setup og High:fives systemuafhængige rolle i at 

facilitere samarbejdet. 

Når det lykkes at skabe direkte uddannelses- og jobmuligheder for de indsatte, 

skyldes det derfor i høj grad, at High:five er specialiseret i at skabe netværk 

med virksomheder og har lavet et enkelt setup for at sætte virksomheder og 

indsatte sammen. Foruden at udvikle nye samarbejder, består High:fives facili-

terende opgave i at: 

› Bistå virksomhederne under forløbet 

› Visitere indsatte ind på holdene 

› Have løbende kontakt til undervisere og deltagere 

› Deltage i planlægning af praktik under afsoning for deltagerne 
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› Matche eleverne i job efter løsladelse.44 

 

Og når det lykkes at engagere både virksomheder og fængsler, skyldes det, at 

High:five lægger kræfter i at sondere arbejdsmarkedets behov og muligheder, 

skabe relationer og matche det med fængslernes dagsorden om resocialisering. 

High:fives centrale rolle som fødselshjælper og koordinator i OPS-forløb betyder, 

at virksomhederne og fængslerne kan koncentrere sig om at stille bl.a. deres 

faglige ekspertise og de fysiske rammer til rådighed. Desuden betyder det me-

get for indsatsens smidighed, at High:five ikke har en myndighedsrolle.  

› Det er en kanon proces. Der er noget særligt ved samarbejdet med 

High:five, som er værdifuldt for arbejdspladsen, for de laver det praktiske 

for os med at finde den rette medarbejder og løse problemer undervejs. Vi 

går længere i samarbejdet med High:five - for opbakningen vi får, betyder 

rigtig meget. (Virksomhed)45 

› Jeg ville ikke kunne se det samme resultat, hvis det var en opgave, vi selv 

skulle løfte, fordi vi er sovset ind i paragraffer. De [High:five] kommer fra 

en hel anden verden, så det bliver rigtig konstruktivt. (Fængsel) 

Dermed er High:fives rolle som et virksomhedsorienteret, relationsskabende og 

tværgående bindeled ifølge parterne afgørende for OPS-samarbejdet og forløbe-

nes implementering. Fængslerne fremhæver, at det kræver en specialiseret vi-

den og dedikerede ressourcer at motivere alle parter og kombinere de indsattes 

forudsætninger og ønsker med virksomhedernes arbejdskraftbehov og forvent-

ninger, så forløbet bliver relevant for begge parter. Vurderingen er derfor, at 

High:five qua disse karakteristika formår at løfte en indsats, som hverken virk-

somheder, fængsler eller kommuner på egen hånd ville kunne gøre. 

› Der hvor vi ikke kan klare os uden High:five er ifm. med visitation og job-

matchet. Vi har ikke ressourcerne, og vi er ikke dygtige nok. Vi kan ikke 

banke på døre på samme måde. (Fængsel) 

› (…) Skal det lykkes, så er visitation til projektet helt central – de rigtige skal 

visiteres til de rigtige forløb - og undervisningen skal være relevant for 

dem. Det bliver den, når firmaet står for undervisningen, og når undervis-

ningen tager afsæt i virksomhedens arbejdskraftbehov. (Fængsel)46 

› Vi ville nok ikke kunne koordinere arbejdet selv. Jeg tror heller ikke, kom-

munerne ville kunne løfte opgaven på samme måde. Der er 98 af dem, og 

de er alle også underlagt bureaukrati og regelsæt. Plus der er nok flere my-

stiske jobordninger, der tilbydes gennem jobcentre. (Fængsel) 

                                                
44 DISCUS, årsrapport 2016 
45 DISCUS, årsrapport 2016 
46 DISCUS, årsrapport 2016 
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› Det der er behov for, er en aktør, der kan gå på tværs. Hvis vi skulle blive 

et kommunalt foretagende, går det fløjten. Derfor skal der være en aktør 

SOM High:five, der skal varetage opgaven. En aktør som er uafhængig af 

det offentlige system og bureaukrati og fri til at agere på kryds og tværs. 

Og som har ressourcer til at skabe den direkte relation mellem virksomhe-

der og individer. (High:five) 

Samtidig oplever fængslerne og virksomhederne, at High:five målretter sin ser-

vice og vejledning efter aktørernes behov. High:five opleves som proaktive i de-

res kommunikation til de forskellige aktører, ligesom der er altid er en 'åben lin-

je' til High:fives kontaktpersoner. Virksomheder føler sig vejledt i det praktiske 

og pædagogiske arbejde, mens fængslerne føler sig velorienterede om indsat-

sen. Og begge parter oplever High:five som en meget kompetent drivkraft i 

samarbejdet, hvilket afføder stor respekt for dem.   

› Skulle der ske noget, vi ikke kan klare, kan jeg henvende mig til High:five – 

det har jeg en klar forventning om. (Virksomhed) 

› Personale og ledere rundt omkring har fået øjnene op for High:five og ople-

ver pludselig masser af muligheder. Ofte er dem der kommer udefra til be-

svær, men sådan er ikke med High:five. (Fængsel) 

Virksomhederne fremhæver, at de særligt tilskyndes af, at High:five:   

› har indgående kendskab til forholdene i fængslet og ved, hvad der kan lade 

sig gøre både rent praktisk og lovgivningsmæssigt fx ifm. opkvalificering 

ved udgang 

› har indgående kendskab til de indsatte og god dialog med de ansatte i 

fængslet for at kunne lave det rette match 

› har blik for at se det fra virksomheden side 

› har mulighed for at følge forløbet i forbindelse med en ansættelse og kan gå 

ind og hjælpe med at løse praktiske problemer samt følge tingene helt til 

dørs  

› følger op på ansættelsesforløbet de første 3-4 måneder med besøg på ar-

bejdspladsen og efterfølgende telefonisk, om hvorvidt der er opstået pro-

blemer  

› kan kontaktes uden for almindelige arbejdstider og hurtigt rykker ud, hvis 

der er problemer47. 

 

For at formalisere OPS-indsatsen, tydeliggøre roller og bidrag og forpligte par-

terne fra start anvender High:five samarbejdsaftaler og hensigtserklæringer. Det 

vidner også om, at man fra High:five side er gået mere strategisk og professio-

nelt til værks med at etablere OPS-samarbejder. 

› Vi har aftalt at lave en drejebog for forløbet, hvor vi har formaliseret indsat-

sen mellem parterne – hele vejen rundt om bordet. Vi er stadig i opstarten. 

(Virksomhed) 

                                                
47 DISCUS, årsrapport 2016 
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› Men nu har de [High:five] ekstra netværk, de kan trække på frem for de 

enkelte ildsjæle. Det er sat mere i system – kontrakter og detailstyring på 

processen – det er det, der gør det professionelt. (Fængsel) 

Nøgleparametre i implementeringen 

Ifølge fængslerne vil de altid stå i et dilemma, hvad angår relationen til de ind-

satte, fordi de skal balancere mellem straf og resocialisering. Der vil dermed 

uundgåeligt opstå et ’dem og os’ i fængslerne, hvor personalet repræsenterer 

systemet, der spærrer dem inde. 

Når det lykkes at engagere de indsatte, skyldes det, at High:five og virksomhe-

der som uvildige, eksterne aktører har en anden effekt på de indsatte end fæng-

selspersonalet. De har i kraft deres objektive position bedre forudsætninger for 

at mediere mellem virkeligheder og motivere de indsatte til at lægge kriminalitet 

bag sig – særligt fordi de repræsenterer erhvervslivet og de med deres tilbud i 

fængslet viser, at de ser en værdi i de indsatte.  

› Det virker, at der kommer helt almindelige mennesker, ikke socialpædago-

ger, betjente, vejledere etc. men nogle helt almindelige mennesker, de ta-

ler på en anden måde, de har en anden tilgang til at snakke med klienterne 

fx i forhold til forventningsafstemning, de kan være mere konfronterende, 

de kan stille nogle andre krav, og de er meget mere konkrete i forventnin-

ger. (Fængsel) 

› Jeg var positiv over for, at det var et privat firma, der stod for kurset. Så 

ville der være rene linjer, når det ikke var Kriminalforsorgen, der lavede 

det. Så tænkte jeg også, at det var for vores skyld, det blev lavet, og ikke 

af nogen anden grund. (Indsat)48  

› Når undervisere fra erhvervslivet og High:fives projektledere kommer ind i 

fængslet, er de ikke en del af ’dem’ og ’os’ (de ansatte vs. de indsatte). Der 

opstår en anden kemi, fordi de indsatte oplever, at undervisning og opfølg-

ning har et formål - at det er meningsfuldt. Det virker positivt ind på den 

dynamiske sikkerhed. (Fængsel)49 

High:fives frie, uafhængige rolle og dynamiske metoder betyder ikke kun noget 

for OPS-samarbejdets smidighed. Det betyder også en del for relationen med de 

indsatte. I og med High:fives tilbud om at opnå opkvalificering og job er frivilligt 

(kun de basale krav til målgruppen skal overholdes) og ikke er hægtet op på 

regler, pligter og kontrol, som de indsatte forbinder både kriminalforsorgen og 

jobcentre med, bliver dagsordenen også mere motiverende for målgruppen. Det 

skyldes især, at de føler sig mødt i øjenhøjde, hvilket gør samarbejdet med 

High:five ligeværdigt.  

                                                
48 DISCUS, 2014, Erfaringsopsamling blandt deltagerne i det første stilladskur-

sus i Horserød Statsfængsel 
49 DISCUS, årsrapport 2013 
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› Vi er ikke dygtigere end jobcentrene – vi arbejder bare på en anden måde, 

som er nødvendig i denne sammenhæng. Jobcentret forbindes med kontrol 

og pligter. Men som jeg siger til de unge: Jeg kan ikke tage jeres penge. 

Derfor bliver det et ligeværdigt samarbejde, fordi vi ikke er en myndighed. 

(High:five) 

Dermed bliver udsigten til ordinær beskæftigelse grundstenen i indsatsen. Mu-

ligheden for at opnå stabilitet og selvforsørgelse på lige vilkår som normalsam-

fundet er den katalysator, der skal sikre de indsattes vedholdenhed og kontrol 

over eget liv. Når virksomheder viser de indsatte tillid ved inklusion, udvikler de 

indsatte en høj grad af ansvarsfølelse.  

› Det skal pointeres, at de indsatte bliver stillet i udsigt, at det er en ordinær 

stilling, de skal i. Det er med fast løn. Det bidrager til større engagement og 

ansvar blandt alle parter. Virksomheder forlanger mere, og de indsatte op-

per sig! Det er ret specielt. Tilskudsordninger giver anledning til dovenskab. 

(Fængsel) 

› Kurset var virkelig en vending, en ny chance for mig, jeg tænker på det he-

le tiden nu. Jeg havde ikke nogen fremtidsplaner før stilladskurset, jeg hav-

de ikke tænkt på noget, måske noget med transport ligesom min far. Nu er 

det stillads, jeg vil. (Indsat)50 

3.3  Gevinster for parterne 

I dette afsnit sammenfatter vi samarbejdsaktørernes og målgruppens perspekti-

ver på de (personlige) gevinster, de oplever i OPS-forløbene.  

Samlet set er det vurderingen, at modellens fokus på at sikre målgruppen er-

hvervsrettet opkvalificering og få dem i ordinær beskæftigelse er udslagsgivende 

for den fælles nytteeffekt.  

De indsatte 

Erfaringsopsamlingen fra det første stilladskursus i Horserød Statsfængsel (det 

første eksempel på et partnerskab) høstede de tidligste resultater af OPS. Rap-

porten viste bl.a., at kursisterne fandt stilladskurset meget relevant. De så det 

som en god mulighed for at bruge deres afsoningstid til noget, de også kunne 

bruge efterfølgende. Forløbet blev oplevet meget positivt, hvilket især skyldes 

underviserens indlevelsesevne og forståelse for deres situation. Samtidig var der 

stor tilfredshed med det praktiske arbejde, de foretog i forbindelse med kurset. 

Endvidere nævnte flere, at de var glade for at kurset lå uden for fængselsmure-

ne, da det viste tillid til dem.  

I forhold til fremtiden var alle positivt indstillede, og de håbede på enten en 

praktik eller job inden for stilladsbranchen. Desuden gjorde de opmærksom på 

deres øgede kompetencer, som de med fordel kunne anvende i fremtidige jobs. 

                                                
50 DISCUS, årsrapport 2014 
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Kursisterne har været glade for High:fives involvering i projektet, som de mener 

har betydet, at der var fremdrift i kurset. Endvidere påpegede de, at det er posi-

tivt, at High:five følger op, er med til at skabe jobs og er med til at motivere.51 

Sidenhen er der iværksat og afviklet flere OPS-forløb, både flere stilladsprojekter 

og nye virksomhedsprojekter i fængslerne.  

Samlet set vurderer samarbejdsaktørerne og de deltagende indsatte selv, at 

OPS-indsatsen giver målgruppen mulighed for relevant erhvervsrettet opkvalifi-

cering i fængslet, som dermed giver dem bedre muligheder for at komme direk-

te i ordinær beskæftigelse efter endt afsoning. De oplever begejstring, succes-

oplevelser og større selvtillid, hvilket også giver dem større motivation til delta-

ge i normalsamfundet. I sidste ende er det håbet at undgå tilbagefald til krimi-

nalitet:  

› De [de indsatte] får succesoplevelser: ’jeg kan noget, noget som jeg ikke 

troede om mig selv’. Vedkommendes omgivelser får et andet blik på dem – 

men også dem selv, de får en anden selvopfattelse. (High:five) 

› Det var en ny vending for mig, jeg fik en tro på fremtiden. De tre uger gik 

rigtig hurtigt. For første gang sov jeg hele natten, jeg var træt, havde brugt 

min hjerne og krop. Der var stort sammenhold på kurset, vi hjalp hinanden 

og gav hinanden gode råd, holdt hinanden oppe. Vi ville have, at det skulle 

lykkes, blive en succes. (Indsat)52 

› Jeg har selvtillid med fra kurset. Jeg kan udøve nogle helt nye ting og be-

stod med bravour. Det gav jo også selvtillid, at jeg kunne hjælpe de andre 

lidt. Mange fanger kan faktisk mange ting, men de har ikke selvtillid, har ik-

ke haft det så godt og har dummet sig. Jeg kunne faktisk godt tænke mig 

at arbejde med de unge, der sidder inde. Jeg har en del erfaring, jeg kunne 

godt tænke mig at bruge i et job engang i fremtiden. Og måske kombinere 

det med al det praktiske, jeg kan. (Indsat)53 

Virksomheder  

For virksomhederne betyder OPS-samarbejdet, at de får en styrket CSR-profil, 

fordi de er med til at gøre en forskel for en marginaliseret gruppe. Alt imens 

virksomhederne tager et socialt ansvar, betyder deres deltagelse i samarbejdet 

også, at de får adgang til at rekruttere særligt motiverede og matchede indivi-

der. De får altså mulighed for at præge arbejdsstyrken tidligt, og de får dækket 

deres behov for arbejdskraft. Virksomhederne er især motiveret af kunne få loy-

ale medarbejdere på sigt: 

                                                
51 DISCUS, 2014, Erfaringsopsamling blandt deltagerne i det første stilladskur-

sus i Horserød Statsfængsel 
52 DISCUS, årsrapport 2014 
53 DISCUS, 2014, Erfaringsopsamling blandt deltagerne i det første stilladskur-

sus i Horserød Statsfængsel 
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› De får først og fremmest en CSR-profil. De gør noget for en udsat gruppe, 

og det bringer virksomheder sammen. De får også det, de har brug for, den 

faglige arbejdskraft. De kigger jo også på, hvordan de får virksomheden til 

at hænge sammen og kigger på bundlinjen. Og så at de ikke skal bruge en 

masse energi på at finde nogen. De får nogen, de ved meget mere om, for-

di vi [High:five] kender dem! (High:five) 

› Vi håber på loyale medarbejdere (…) I min verden trækker vi en streg i 

sandet – og tilbyder lige vilkår for alle. Og så handler det om at tage den 

løbende dialog. Man får heller ikke positiv særbehandling. Vi stiller dem re-

elle opgaver og giver ansvar. (Virksomhed) 

› Det handler om, at vi er en branche, som kommer til at mangle arbejds-

kraft, og hvis der er nogle af dem, der sidder inde i dag, som ikke vil være 

kriminelle i fremtiden, så kan vi bruge dem. Så det er vel formålet: at re-

kruttere. Der skal være plads til alle – inde for rimelighedens grænser selv-

følgelig. (Virksomhed) 

› 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! (Virksomhed)54 

› AMU står for arbejdsmarkedet. Og ex-indsatte er en del af arbejdskraftre-

serven. Og dem bliver der brug for i fremtiden. Vi ser det som en del af vo-

res forretning – det er en målgruppe for os: vi skal ha fat i dem: vi er vant 

til at tage os af de svage og de ikke-sproglige. (Uddannelsesinstitution)  

Fængsler  

Kriminalforsorgen fremhæver, at deltagelsen i OPS giver dem gratis og dynami-

ske ressourcer til at være med til at løfte deres resocialiseringsindsatser. Fæng-

selspersonalet oplever, at OPS-forløbene giver dem betydeligt mere positive af-

sonere, hvilket har en positiv afsmitning på andre indsatte. Denne kædereaktion 

skaber i sidste ende et bedre fængselsmiljø: 

› Vi får det ud af det, at vi har en forlænget arm uden for fængslet, som kan 

gå ud og hjælpe med at afsøge markedet for jobmuligheder og uddannel-

sesmuligheder for vores klienter, og så kan de skabe den her relati-

on/alliance med henblik på, at de kan komme i job. (Fængsel) 

› Vi får nogle tilfredse indsatte, som synes, der bliver taget hånd om dem. 

Det smitter af på afsoningen. Og det smitter af på de andre afsonere. I de 

perioder hvor flere skal i gang med noget, så får vi en helt en anden afde-

ling, vi får en helt anden stemning og energi. (Fængsel) 

› En positiv energi inde i fængslerne. Hvis der sker noget derinde, så går det 

hurtigere end hurtigt, så går snakken, den snak ændrer sig, når der sker en 

                                                
54 Nanna Ravn Brems, 2016, De uslebne diamanter – Når virksomheder ansæt-

ter tidligere straffede 
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anden synergi, det bliver til noget positivt, der kommer motivation og mål-

rettethed i det. Det bliver synligt, barren bliver hævet, de er ikke vant til at 

se resultatet af det, når det går godt. Det har en stor intern effekt, den 

energi, den accept og forståelse af det, den er stor. (High:five) 

› At vi får trukket noget normalisering ind i vores fængsel – for at vise klien-

ten en vej fra en hverdag med kriminalitet til en mere normal hverdag ude i 

samfundet med et arbejde – Derudover er der en mulighed for at holde 

samarbejdet kørende også når klienten løslades, hvilket kan sørge for at 

klienterne ikke bliver gengangere i systemet. (Fængsel) 

Tabellen nedenfor er fra DISCUS’ årsrapport for 2016, hvor tre OPS-projekter i 

fængsler blev iværksat. Tabellen opridser de værdier, OPS-deltagerne vurderer, 

de har fået ud af at være med i forløbene. Den supplerer dermed den øvrige 

gennemgang af aktørernes oplevede gevinster.  

Tabel 20 Opsamling af værdierne i OPS.  

 For virksomhederne For fængslerne  For deltagerne/de indsatte 

FA Stil-

lads 

› Arbejde med resocialisering  

› Bidrager til udvikling af menneskeli-

ge ressourcer 

› Udvikling af virksomhedens værdier 

og faglighed  

› Rekruttering og fastholdelse af moti-

verede og loyale medarbejdere 

› Indgår i et professionelt samarbejde, 

der sikrer koordinering og løsning af 

praktiske udfordringer 

› Relationsopbygning 

mellem samfund og 

kriminalforsorgen 

› Resocialisering af de 

indsatte 

› Rigtige virksomheder 

står for undervisningen 

› Bidrager til at løse virk-

somhedernes rekrutte-

ringsproblemer 

› Dannelse ift. at være på 

en arbejdsplads, men også 

personligt 

› Lærer at samarbejde med 

andre (holdspiller) 

› Mødt som et normalt men-

neske 

› Mødet med det rigtige 

arbejdsmarked 

Projekt 

NCC 

› Løfte en samfundsmæssig opgave 

(CSR) 

› Flere ansøgere til NCC (som er moti-

verede og interesseret i at arbejde i 

teams)  

› Rekruttering af loyale medarbejdere 

(på sigt) på ordinære vilkår 

› Bidrage til at uddanne arbejdskraft 

til branchen 

› Indgår i et professionelt samarbejde, 

der sikrer koordinering og løsning af 

praktiske udfordringer 

› Bidrager til resocialise-

ring vha. opkvalifice-

ring af de indsatte, så 

de får mulighed for job  

› Motiverede indsatte, 

som får en mening med 

tilværelsen (på kort og 

lang sigt) 

› En mere meningsfuld 

relation til de indsatte  

› Faglig oplæring, der kan 

bruges i jobsøgningen ef-

ter afsoning 

› Læring om samarbejde og 

teamwork 

› Udsigt til et job med god 

løn 

› Noget at stå op til om 

morgenen under afsoning  

Anker 

Hansen 

› Hjælpe de svageste i samfundet  

› Få loyale medarbejdere (rekrutte-

ring)  

› Viden om pædagogiske redskaber fra 

mentorkurserne  

› Indgår i et professionelt samarbejde, 

der sikrer koordinering og løsning af 

praktiske udfordringer 

› Signalværdi til andre 

indsatte om mulighe-

derne for resocialise-

ring 

› Mulighed for at blive mat-

chet til et ledigt job 

› Bliver taget alvorlig fra 

første færd 

Kilde: DISCUS, 2016. 
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3.4 Barrierer og muligheder 

Barrierer 

Aktørerne, og særligt fængslerne selv, fremhæver, at den største barriere p.t 

skyldes kriminalforsorgens organisation. Faktorer som bureaukrati, økonomi og 

ledelsesmæssig prioritering nævnes som bremseklodser. Selvom fængslerne er 

underlagt samme retningslinjer, kører de forskelligt, og velvilje og opbakning 

afhænger meget af motiverede nøglepersoner i fængslerne. Særligt i Jylland og 

på Fyn opleves der udfordringer. 

› Der er ingen tvivl om, at indsatsen med High:five er vigtigt, men så snart 

institutionen skal betale for evt. materiale eller andre udgifter, så bliver det 

en barriere. Økonomi spiller en stor rolle – den nære økonomi. På sam-

fundsplan er det givende. Hvis indsatsen betyder, at de skal ud og spare 

andre steder, er det måske ikke så godt for institutionen. (Fængsel) 

› Det er internt, at vi skal rykke mere. Vi skal blive bedre til at tage opgaven 

til os. Udfordringen er kassetænkning. (…) Ja, det koster penge. Men meget 

er sparet i sidste ende. Så må man regulere lidt andre steder. Man skal ha-

ve perspektivet på det. Det kan være de andre, der bliver lidt forbeholden-

de. (Fængsel) 

Mens den direkte OPS-indsats inde i fængslet giver store muligheder, fordi virk-

somheder inviteres helt indenfor, kan samme faktum til tider udgøre en barriere. 

Konflikter kan opstå i mødet mellem institutionens regler og virksomhedernes 

virkelighed.  

› Så er vores lovgivning måske ikke fuldt med. Det kan være en barriere 

sommetider. Fx kræver vores ’asfaltprojekt’, at målgruppen arbejder mere 

end 37 timer. Men ifølge straffuldbyrdelsesloven må de indsatte KUN arbej-

de max 37 timer. Her bør vi som system tilpasse os arbejdsmarkedet. Det 

må ikke koste ordinære arbejdspladser pga. en lov55. (Fængsel) 

Det nævnes visse steder i Kriminalforsorgen, at High:fives OPS-indsats endnu 

ikke er godt nok udbredt og forankret ude i alle institutionerne og/eller blandt 

visse personalegrupper (bl.a. vagten) samt de indsatte. Kommunikationen og 

forventningsafstemningen har ikke altid været tilstrækkelig, ligesom at 

High:fives indsats over for de indsatte kunne være mere massiv for at nå flere.  

› Indsatsen er heller ikke nået ud i alle organisationer. Den kommer ikke ud i 

krogene hos de ansatte og målgruppen. Det mangler. (…) Vi har været ikke 

dygtige nok til at promovere dem ordentlig, og hvorfor vi gør indsatsen. 

(Fængsel) 

                                                
55 Det skal bemærkes, at hvad angår dette konkrete eksempel, er der i løbet af 

evalueringsperioden fundet en løsning på problemstillingen.  

Kriminalforsorgens 

institutionelle præ-

misser kan være en 

bremseklods 

Manglende kend-

skab til indsatsen og 

dens formål   
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› Der bliver det utydeligt for vagten at forstå indsatsens vilkår. Kommunikati-

onen skal være bedre med vagten, og jeg har også til gode at lave et mere 

direkte ’salgsarbejde’ over for dem. (Fængsel) 

› Ulempen kan være, at de kun kommer her hver 14. dag, hvor de har åben 

rådgivning for klienterne. For at blive kendt og udbrede det kræver det må-

ske hyppigere frekvens. (Fængsel) 

En stadig barriere er konkurrencen med jobcentrenes beskæftigelsesordninger, 

der giver virksomhederne mulighed for gratis eller billig arbejdskraft i en perio-

de. Denne ordning er derfor tillokkende for arbejdsgivere, og visse virksomheder 

er blevet forvænt med, at det er metoden til delvist at dække behovet for ar-

bejdskraft. Det kan altså være svært for dem at omstille deres mindset til at se 

værdien i at skulle tilbyde ordinær beskæftigelse fra start.  

› Virksomheder har efterhånden vænnet sig til denne ordning og ved den kan 

gøre brug af den. Men målet er at få de unge i ordinær beskæftigelse. 

(High:five) 

› Vi sender dem ikke ud i gratis praktik. Det er der mange virksomheder, der 

kan have det være svært ved. Det kræver et hårdt benarbejde, og det kan 

være et svært puslespil. Der skal være et behov for arbejdskraft, virksom-

hederne skal være villige til at ansætte på ordinære vilkår, (…) måske skal 

de have nogle dårlige oplevelser med dem, de får gratis. (High:five) 

› I vores tilfælde var det en forudsætning, at han blev ansat med løntilskud. 

Og det normale for High:five er, at deres folk ansættes på ordinære vilkår. 

(Virksomhed) 

Muligheder 

Udfordringen er, at der i øjeblikket er flere muligheder at forfølge for at styrke 

OPS-indsatsen, end der er ressourcer til. High:fives bestyrelse tilkendegiver, at 

der skal være en fornuftig balance mellem kvantitet og kvalitet. Man må ikke gå 

på kompromis med kvaliteten, da en sænkelse af kvalitetskrav vil medføre en 

betydelig stigning i negative frafald, så der samlet set hjælpes færre, fordi der 

arbejdes hurtigere. Der fremhæves alligevel forbedringspotentialer. Herunder er 

det primært generelle forbedringsforslag fra Kriminalforsorgens side.  

Mentorstøtte som supplement foreslås som et element, der kan styrke indsatsen 

og sikre stærkere forankring og fastholdelse af målgruppen.  

› Hvis man kan give dem social mentorstøtte oven på deres projekt, ville det 

give endnu bedre resultater. Vi kan jo godt lave en helt kold kalkule: hvor 

mange kan vi hjælpe i gang? Men vi kunne også tænke mere langsigtet og 

reflektere over: Hvad sker der, hvis vi forøger den ressource de får, kan vi 

så gøre det endnu bedre? (Fængsel) 

Virksomheders for-

ventning om 'gratis' 

arbejdskraft 

Udbygge med men-

torstøtte 
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Der kan i højere grad arbejdes med at sikre ejerskab blandt alle aktørerne ude 

på institutioner fra start. Ved at have ledelsen, virksomheder og indsatte med til 

indledende forventningsafstemning og afklaring undgås negative overraskelser.  

› Det der kan gøre det optimalt er, hvis alle parter mødes omkring et projekt 

– frem for vi holder separate møder med alle, dvs. med hhv. High:five, 

virksomheder og de indsatte. Det skærper engagementet fra alle sider, hvis 

der sidder nogle af de indsatte med om bordet. De fælles møder vil betyde 

større motivation, større ansvar og at man vil gå lidt længere. (Fængsel) 

Arbejdet med en tidlig indsats hvor der arbejdes med de svagere målgruppers 

motivation kan være med til at sikre en større rekrutteringsbase for High:five.  

› Der hvor High:five har kontakten er i slutningen af afsoningen. Men jeg har 

tænkt at man skulle tage kontakten før, også velvidende at de er i et mis-

brug. Udelukkende for at arbejde med deres motivation tidligt. Ja, vi er et 

fængsel – og de kommer ude fra og gør det med virksomhedsbriller. Men 

det kunne være en god måde at gøre deres egne kunder klar på sigt. Det vil 

gøre det nemt for deres rekruttering. Sammen med os selvfølgelig. (Fæng-

sel) 

 

 

Fælles ejerskab og 

forventningsafstem-

ning fra start 

Tidlig modning af 

rekrutteringsbasen 
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Bilag A Datagrundlag 

Bilagstabel 1 Datagrundlag 

Data Datagrundlag 

2013 (gennemført decem-

ber 2013 og januar 2014) 

› Udtræk fra High:fives registreringsdatabase 

› Interviews med: 

› Ledelse i High:five 

› Medarbejdere i High:five 

› Samarbejdspartnere i Kriminalforsorgen 

› Udvalgte virksomheder 

2014 (gennemført februar 

2015) 

› Udtræk fra High:fives registreringsdatabase 

› Interviews med: 

› Ledelse i High:five 

2015 (gennemført februar 

2016) 

› Udtræk fra High:fives registreringsdatabase 

› Interviews med: 

› Ledelse i High:five 

› Repræsentanter fra Kriminalforsorgen 

› Udvalgte virksomheder 

› Udvalgte unge 

2016 (gennemført janu-

ar/februar 2016) 

› Udtræk fra High:fives registreringsdatabase 

› Interviews med:  

› Ledelse og medarbejdere i High:five 

› Udvalgte samarbejdspartnere 

› Fængsler 

› Virksomheder 

› Unge 

De uslebne diamanter 

2016 

› Interviews med: 

› Virksomhedsledere 

› Medarbejdere 

› Tidligere straffede unge 

› Fagfolk  

› Andre aktører med berøring med målgruppen 

› Registerdata 

Gladiator evaluering › Ungeenheden, Herning Kommune 

› Interviews unge 

Rapport Stilladskursus › Interviews med: 

› Indsatte i Horserød Statsfængsel 

› Fængselsledelsen 

Rambøll evaluering › Registerbaseret effektanalyse  

› Registerbaseret cost-benefitanalyse  

› Interview med: 

› High:fives medarbejdere 

› Virksomheder 

› Samarbejdspartnere (Kriminalforsorg, kommuner og politi) 

› Unge der har deltaget i High:five 
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Bilag B Yderligere data om indsats vedr. 

uddannelses- og jobmatch 

Bilagstabel 2 Jobmatch 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Jobmatch 105 219 227 20356 15757 125 15058 

Jobmatch til direkte ordinær ansættelse 

(samlet) 

-  

32 % 

 

 

39 % 

 

85 

43 % 

 

73 

49 % 

 

10159 

 

113 

Jobmatch til ordinært fuldtidsjob 23 52 

 

32 

20 % 

42 

21 % 

 

44 

30 % 

62  

50 % 

 

87 

62 % 

Jobmatch til elev-/læreplads - -  

14 % 

25 

13 % 

18 

12 % 

27 

22 % 

15 

11 % 

Jobmatch til lønnet fritidsjob - -  

5 % 

5 

2,5 % 

6 

4 % 

5 

4 % 

6 

4 % 

Jobmatch til deltidsjob - - 2 

1 % 

13 

6,5 % 

5 

3 % 

7 

6 % 

5 

3 % 

Øvrige jobmatch 

Jobmatch til løntilskud - - - 6 

3 % 

9 

6 % 

12 

10 % 

14 

10 % 

Jobmatch til praktik - - - - 12 12 

10 % 

4 

3 % 

Jobmatch til virksomhedspraktik - -  

58 % 

110 

54 % 

54 

36 % 

-  10 

7 % 

Vejledt direkte til job (den unge har egen-

hændigt fundet et job og blevet ansat) 

- - - 18 24 11 9 

Opfølgning på jobmatch efter 12 mdr. (match etableret i året før) 

Stadig aktive i jobbet - - - - - - 31 % 

Overgået til andet job - - - - - - 21 % 

Uacceptabelt frafald - - - - - - 48 % 

Frafald fra jobmatch 

Stadig i jobmatch - - - 125 71 78 

62 % 

75 

53 % 

Har afsluttet jobmatch (samlet) - - - 78 

39 % 

77 

52 % 

47 

38 % 

66 

47 % 

Overgået til nyt job - - - 12 

6 % 

8 

5 % 

 

7 

6 % 

11 

8 % 

                                                
56 Til 166 unge, da nogle af de unge har fået match til mere end en virksomhed 
57 Til 148 unge, da nogle af de unge har fået match til mere end en virksomhed 
58 Til 141 unge, da nogle af de unge har fået match til mere end en virksomhed 
59 Stigningen skyldes, at der er skærpet fokus på virksomheder og brancher, 

hvor der er gode jobmuligheder. Desuden har der været mindre fokus på sam-

arbejde med store virksomheder, som samarbejder med kommunernes jobcen-

tre. 
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Standset efter aftale - - - - 11  

7% 

3 

2 % 

10 

7% 

Overgået til uddannelse - - - 12 

6 % 

6  

4 % 

6 

5 % 

8 

6 % 

Stoppet grundet konkurs - - - - - - 2 

2 % 

Standset efter eget valg - - - 3660 

18 % 

25 

17 % 

16 

13 % 

15 

10 % 

Udeblevet eller afskediget af virksomheden - - - 18  

9 % 

27  

18 % 

15 

12 % 

20 

14 % 

Bilagstabel 3 Uddannelsesmatch 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Uddannelsesmatch 4 27 12 5561 66 68 104 

Matchet til produktionsskoleforløb - - - - 15 13 - 

Matchet til erhvervsuddannelse herunder 

grundforløb 

- - - 23 19 7 39 % 

Matchet til ungdomsuddannelse - - - 6 13 4 5 % 

Matchet til folkeskole - - - - - 8 4 % 

Matchet til andet uddannelsesforløb (her-

under AMU) Primært i OPS 

- - - 26 34 35 54 

52 % 

Vejledt direkte til uddannelse (den unge 

har egenhændigt fundet en uddannelse) 

- - - 15 7 7 11 

Gennemført som planlagt - - - -  

17 % 

8 

11 % 

53 % 

Stadig i gang med uddannelse - - - - 26 -  

27 % 

Gennemførte forløb - - - -  -  

11 % 

Stoppet før tid (samlet) - - - - 23 

35 % 

18 

26 % 

19 

18 % 

Stoppet selv eller smidt ud - - - - 1962 

29 % 

10 

15 % 

13 

12 % 

Overgået til anden uddannelse, job eller 

elevplads før afsluttet uddannelsesforløb 

- - - - 4 8 6 

Opfølgning på uddannelsesmatch efter 12 mdr. (match etableret i året før)63 

 

                                                
60 Eller efter aftale 
61 Stigningen i 2013-2015 skyldes især stilladsforløbet for indsatte i Horserød og 

fra 2015 også i Jyderup fængsler. 

Desuden er stigningen i uddannelsesmatch i 2013 sket grundet øget fokus på 

uddannelse, udvikling af samarbejde med uddannelsesinstitutioner samt mere 

systematik i registreringen. 
62 Den høje frafaldsprocent er særlig markant på TAMU og de tekniske skoler. 



 

 

     

EVALUERING AF HIGH:FIVE  54  

  

Gennemført - - - - - - 50 % 

Stadig i gang - - - - - - 14 % 

Ikke i uddannelse længere - - - - - - 36 % 

Samlet fastholdelse i job- og uddannel-

sesmatch 

- - - - - 54 % 60 % 

Bilagstabel 4 Profil på virksomheder 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Antal virksomheder registreret - 16864 16265 - - 297 

Under 50 ansatte 70 % 66 % 76 % - 67 % 75 % 

Mellem 51-100 ansatte - 12 % 11 % - 18 % 13 % 

Over 100 ansatte - 22 % 13 % - 15 % 12 % 

Bygge- og anlægsbranchen - - 22 % - 39 % 42 % 

Jern-, metal- og autobranchen - - 10 % - 5 % 15 % 

Restaurationsbranchen - - 15 % - 19 % 12 % 

Salgs- og indkøbsbranchen - - - - 15 % 9 % 

Transport-, post- og lagerbranchen - - 7 % - 14 % 9% 

Industri - - 11 % - 5 % 8 % 

Land- og skovbrug - - - - ? 2% 

Data og IT, land- og skovbrug og rengøringsbran-

chen 

- - - - 3 % - 

Nærings- og nydelsesmiddel - - 8 % - - - 

Bilagstabel 5 Profil på unge 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Profil 

Mænd - - - Mere 

end 9/10 

Mere 

end 9/10  

96 % 95 % 

Anden etnisk herkomst end dansk - - - 1/5 1/4 26 % 33 % 

Under 18 år - - - 2 % 0 % 4 % 5 % 

Straffeattest med anmærkninger, 

men har ikke afsonet dom 

- - - - - 70 % 52 % 

                                                                                                                        

 

 
63 Fra 2015 er der indført opfølgning efter 12 måneder. Af rapporten fra 2015 

fremgår kvantitative resultater dog ikke fra opfølgningen.  
64 Samarbejdsvirksomheder med ét eller flere forløb med en ung 
65 Samarbejdsvirksomheder med ét eller flere forløb med en ung 
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Har afsonet eller afsoner dom i 

fængslet 

- - - Mere 

end 1/5 

- 26 % 38 % 

Ren straffeattest - - - 5 %  - 30 % 10 % 

Henvist af Kriminalforsorgen - - - 41 % 42 % 49 % 56 % 

Henvist af kommune - - - 18 % 19 % 12 % 18 % 

Kommet af sig selv - - - 1/5 1/5 16 % 12 % 

Henvist af andre instanser, familie 

og politi 

- - - 10 % 6 % 23 % 14 % 
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Bilag C Yderligere om metode i 

effektanalysen 

Effektanalysen er som nævnt foretaget ved propensity score matching blandt 

274 High:five-deltagere og 311.241 andre borgere i analyserne. 

COWI modtog som udgangspunkt oplysninger om 1.721 personer, der var regi-

streret i High:fives registreringssystem. Efter fjernelse af åbenlyst ukorrekte 

cpr-numre og dubletter var der 1.193 tilbage. Heraf havde 511 en startdato for 

job- eller uddannelsesmatch svarende til, at de havde fået en indsats fra 

High:five. Af disse var de 168 OPS-forløb. Tilbage efter frasortering af OPS-

forløbene – der sad i fængsel på starttidspunktet - var 343 personer. Af Det 

Kriminalstatistiske Indsættelsesregister fremgik det, at yderligere 56 sad i fæng-

sel på starttidspunktet, og efter frasortering af disse var der 287 tilbage. Af dis-

se foreligger der oplysninger i Befolkningsstatistikregisteret for 274 deltagere 

per den 1/1 i året, hvor deltagerne startede i job- eller uddannelsesforløb. 

Resultatet af matchningen 

Ved at sammenligne de gennemsnitlige værdier før og efter matchningen af de 

variabler, der er fundet af signifikant betydning, kan man få et mål for match-

ningens evne til at danne en kontrolgruppe, der ligner deltagerne. Før match-

ningen var der stor forskel på deltagerne og de personer med afgørelser (brut-

tokontrolgruppen), som den matchede kontrolgruppe blev valgt ud fra. F.eks. 

var 94 % af deltagerne mænd, mens 71 % af personerne med bruttokontrol-

gruppen var mænd. Efter matchningen er der, som det ses af tabellen nedenfor, 

væsentlig mindre forskel på deltagerne og den matchede kontrolgruppe. Efter 

matchningen var 95 % af kontrolgruppen f.eks. mænd.  
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Bilagstabel 6 Gennemsnitlige værdier for baggrundsvariablerne før og efter matchning. 

Variabel/kategori Før/efter 

matchning 

Deltagere Kontrolgruppe Forskel 

KØN     

Mænd Ikke matchet 0,942 0,712 0,230 

 Matchet 0,941 0,951 -0,010 

Kvinder Ikke matchet 0,058 0,288 -0,230 

 Matchet 0,059 0,049 0,010 

ALDER VED STARTDATO Ikke matchet 24,1 28,8 -4,700 

 Matchet 24,1 24,2 -0,100 

UDDANNELSE     

Grundskole Ikke matchet 0,836 0,485 0,351 

 Matchet 0,841 0,851 -0,010 

Erhvervsfaglig uddannelse Ikke matchet 0,113 0,218 -0,105 

 Matchet 0,111 0,100 0,011 

Anden uddannelse Ikke matchet 0,511 0,297 0,214 

 Matchet 0,48 0,488 -0,008 

REGION     

Hovedstaden og Nordjyl-

land 

Ikke matchet 0,241 0,423 -0,182 

 Matchet 0,244 0,243 0,001 

Øvrige regioner Ikke matchet 0,759 0,577 0,182 

 Matchet 0,756 0,758 -0,002 

Gnsn. PERSONLIG 

INDKOMST SIDSTE 5 ÅR 

    

Mindre end 145.000 kr. Ikke matchet 0,901 0,588 0,313 

 Matchet 0,9 0,897 0,003 

145.000 kr og derover Ikke matchet 0,099 0,412 -0,313 

 Matchet 0,1 0,103 -0,003 

ANTAL MÅNEDER SIDEN 

SENESTE DOM 

    

Ikke dømt Ikke matchet 0,029 0,707 -0,678 

 Matchet 0,030 0,030 0,000 

Mindre end 1 år Ikke matchet 0,555 0,086 0,469 

 Matchet 0,557 0,573 -0,016 

1 år og derover Ikke matchet 0,416 0,207 0,209 

 Matchet 0,413 0,397 0,016 

ANTAL FÆNGSELSSTRAFFE 

DE SIDSTE 10 ÅR 

    

0 Ikke matchet 0,325 0,915 -0,590 

 Matchet 0,328 0,337 -0,009 

1-2 Ikke matchet 0,354 0,061 0,293 

 Matchet 0,358 0,348 0,010 

3 el. flere Ikke matchet 0,321 0,024 0,297 

 Matchet 0,314 0,315 -0,001 

VARIGHED SENESTE UBE-

TINGEDE FRIHEDSSTRAF 

    

Ingen/ under 1 mdr. Ikke matchet 0,372 0,926 -0,554 

 Matchet 0,376 0,389 -0,013 

1 mdr. - 12 mdr. Ikke matchet 0,434 0,063 0,371 

 Matchet 0,435 0,426 0,009 

Mere end 12 mdr. Ikke matchet 0,193 0,112 0,081 

 Matchet 0,188 0,185 0,003 

ANTAL EJENDOMSFOR-

BRYDELSER SIDSTE 10 ÅR 

    

0 Ikke matchet 0,314 0,873 -0,559 

 Matchet 0,317 0,309 0,008 

1-2 Ikke matchet 0,482 0,104 0,378 

 Matchet 0,476 0,498 -0,022 

3 el. flere Ikke matchet 0,204 0,022 0,182 

 Matchet 0,207 0,193 0,014 
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I praksis giver det anvendte programmel (STATA, pstest) et mål for den stan-

dardiserede procentvise bias. Denne bias skal som hovedregel være mindre end 

5 %, for at matchningen er lykkedes. Dette er opfyldt i alle tilfælde på nær et66. 

Undtagelsen vedrører, de tilfælde hvor personerne har begået 1-2 ejendomsfor-

brydelser i de sidste 10 år. Her er den procentvise standardiserede bias 5,3% 

svarende til, at lidt færre af deltagerne end af kontrolgruppen har begået 1-2 

ejendomsforbrydelser i de sidste 10 år. Til gengæld har lidt flere af deltagerne 

end af kontrolgruppen begået 3 el. flere ejendomsforbrydelser. Ved hjælp af 

matchningen er det således i høj grad lykkedes at danne en kontrolgruppe, der 

ligner deltagerne. 

                                                
66 Dette er ikke vist i tabellen. 
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Bilag D Interview oversigt 

 

Bilagstabel 7 Oversigt over i alt 24 afholdte interviews, fordelt mellem Kriminalforsor-

gen, High:five og virksomheder. 

Kontaktperson Organisation Funktion 

Kriminalforsorgen 

Benny Christensen Direktoratet Konsulent + Jobkonsulent/vejleder 

Annette Esdorf Direktoratet Direktør for koncern resocialisering 

Peter Dexters Direktoratet Projektkonsulent 

Jimmi Koesgaard Direktoratet (Områdekontor Ringsted) Resocialiseringskonsulent 

Jan Bo Poulsen Direktoratet - Institution Kattegat, 

Institution Storå  

Resocialiseringskonsulent 

Benny Dalmose Pedersen Team 3: Midt-, Øst-, Vest- og Nordjyl-

land - Institution Limfjorden, Instituti-

on Gudenåen, Institution Vendsyssel 

Resocialiseringskonsulent 

 

Søren Tolderlund Team 3: Midt-, Øst-, Vest- og Nordjyl-

land - Områdekontoret i Kolding 

Resocialiseringskonsulent 

Henrik Christiansen Team 2: Fyn og Syddanmark - Institu-

tion Odense Å 

Enhedschef 

 

Kamille Bidstrup Knudsen Team 2: Fyn og Syddanmark - Institu-

tion Midtfyn (Ringe) 

Socialrådgiver 

 

Ulrik Lykkegaard Team 2: Fyn og Syddanmark - Institu-

tion Lillebælt 

Enhedsleder 

 

Kirsten Marie Thyssen Team 2: Fyn og Syddanmark - Institu-

tion Vadehavet 

Vejleder 

 

Minna Kyhnau Team 2: Fyn og Syddanmark - Områ-

dekontoret Kolding 

Resocialiseringskonsulent 

 

High:five 

Ole Hessel High:Five Direktør 

Lisbeth Olsen High:Five Seniorkonsulent Nordsjælland 



 

 

     

EVALUERING AF HIGH:FIVE  60  

  

Kontaktperson Organisation Funktion 

Lisbeth Olsen & Ole Hessel 

(Gruppeinterview) 

High:Five Seniorkonsulent Nordsjælland, 

Direktør 

Dorte Volt High:Five, Team 1 Regionsleder Sjælland 

Lise Sloth High:Five, Team 1 Seniorkonsulent 

Bedri Istrefi High:Five, Team 2 Regionsleder Syddanmark 

Karsten Kjærby  

Christiansen 

High:Five, Team 2 Seniorkonsulent Sydøstjylland 

Kim Wodstrup High:Five, Team 3 Regionsleder Midt- og Vestjylland 

Rie Moeslund High:Five, Team 3 Konsulent i Øst- og Nordjylland 

Ole Sund Søndergaard High:Five, Team 3 Konsulent 

Virksomheder 

Inger Veng Rasmussen Herning Kommune Afdelingsleder 

Carsten Bargisen Persolit Afdelingsleder - Teknisk isolering 

Steevan S. Petersen Persolit Afdelingsleder stilladser 

Lotte Helt-Overgaard  Boligselskabet Sjælland  HR-partner 

Magnus Købke  Transportens Udviklingsfond Projektchef 

Finn Ravn AMU Fyn Uddannelseschef 

 


