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Når mennesker fængsles, straffes de 
ikke alene med frihedsberøvelse, men 
også ved at blive ekskluderet socialt 
og professionelt.1 Det kan være svært 
at finde arbejde med en plettet straf-
feattest, og sociale og professionelle 
netværk forsømmes typisk, når man 
sidder i fængsel. De netværk man i 
stedet danner sig inden for fængsels-
murene erstatter derefter til en vis 
grad det tabte. Folk der løslades efter 
fuldendt afsoning, kan i dag se frem 
til høj ledighed og ustabilt arbejde, 
selv når man sammenligner med andre 
lignende personer. Det er derfor ikke 
overraskende at mennesker, der har 
siddet i fængsel, med stor sandsynlig-
hed ender i kriminalitet igen.

Når tidligere kriminelle har en øget 
sandsynlighed for at stå uden for 
arbejdsmarkedet, har det både store 
samfundsmæssige og sociale omkost-
ninger. De mest oplagte omkostninger 
er, at folk der beriger sig ved krimina-
litet, ikke betaler skat, og at de med 

Resumé
større sandsynlighed fængsles igen, 
hvilket er dyrt. De oplagte økonomi-
ske konsekvenser ved kriminaliteten 
giver dog kun et meget snævert billede 
af de virkelige konsekvenser ved en 
kriminel livsbane. Et eksempel på 
andre omkostninger ved kriminalitet 
kan være afsavnet den kriminelles børn 
føler, når en forælder er i fængsel. Eller 
tabet af selvværd der følger med ikke 
at føle sig som “en del af samfundet”. 

High:fives Offentligt/Private Samar-
bejde (OPS) forsøger at bryde denne 
kedelige trend ved at vise indsatte et 
alternativ til kriminalitet på den anden 
side af afsoningen. Gennem gratis 
AMU-kurser i mange af Danmarks 
åbne fængsler, møder de indsatte  
folk der arbejder med et håndværk til 
dagligt. Udover at udvikle kompeten-
cer som er direkte anvendelige i det 
private erhvervsliv, får den indsatte 
succesoplevelser med produktivt arbej-
de og et professionelt netværk uden 
for fængselsmurene. Desuden får  

underviserne fra de private virksom- 
heder øjnene op for de indsattes 
potentiale, og ser efterfølgende mere 
end bare en plettet straffeattest.

Denne rapport gør rede for den foran-
dring High:fives OPS-arbejde skaber 
for den enkelte, og forsøger at sætte 
tal på både de oplagte, men også de 
sværere værdier som arbejdet skaber. 
Ved hjælp af viden fra førende for-
skere på området (Social Value Bank), 
case-interviews med tidligere delta-
gere i OPS-arbejdet og brug af social 
forandringsteori, forsøger rapporten 
at sætte tal på den værdi, den enkelte 
livsbane kan skabe. Rapporten disku-
terer til sidst, hvordan man generelt 
kan beregne en kausal ændring i 
socialt arbejde, så High:five vil kunne 
komme med bud på, hvor mange der 
oplever den ændrede livsbane.

1   Se Rockwoolfonden, 2008: https://www.rockwoolfon-
den.dk/publikationer/forbryderen-og-samfundet-livs-
vilkaar-og-uformel-straf/ 

2   Se Rockwoolfonden, 2017: https://www.rockwoolfon-
den.dk/app/uploads/2017/10/Hvad-ved-vi-om-udsatte-
unge.pdf
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Den uddannelse, vi normalt laver, fører jo ikke 
automatisk til job. Det er her, samarbejdet med en 

privat virksomhed er anderledes. På kurset opbygges 
en relation mellem arbejdsgiver og arbejdstager, 
som kan føre til job bagefter. Som jeg ser det, er 

det relations opbygningen, der er mest afgørende.

High:Five
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High:five blev etableret i 2006, af “Virk-
somhedsforum for Socialt Ansvar”, med 
det formål at formidle job- og uddan-
nelsesmuligheder til unge mellem 15-30 
år, der er i fare for marginalisering på 
grund af kriminalitet. 

Desuden forsøger High:five at ændre 
holdningen til straffeattester og etab-
lere et koordineret samarbejde mellem 
blandt andre politiet, kriminalforsorgen, 

Et af High:fives projekter består i at 
formidle et samarbejde mellem krimi-
nalforsorgen og private virksomheder, 
der tilbyder kurser til de indsatte i 
åbne fængsler. Indsatsen kaldes i 
daglig tale OPS-kurser (Offentligt/Pri-
vat samarbejde), og har som formål at 
virksomheder integrerer de indsatte på 
arbejdsmarkedet. Det er OPS-kurserne 
som denne rapport evaluerer.

OPS-indsatsen foregår ved at tilbyde 
praktiske kurser i fængslerne, hvor det 
er virksomhederne som uddanner de 

Introduktion til High:Five og rapportens indhold
kommunerne og det private erhvervsliv. 
Arbejdet foregår både “på gaden”, men 
gennem deres OPS-arbejde også i flere 
af Danmarks åbne fængsler.

At deltage i High:fives aktiviteter er 
gratis for alle, men der er en række 
krav for deltagelse; man skal fx være 
stoffri og motiveret. High:five hjælper 
hovedsageligt unge mennesker som 
ønsker at få en normal tilværelse, men 

indsatte. De indsatte får på den måde 
kompetencegivende AMU-beviser (ar-
bejdsmarkedsuddannelse), netværk og 
en lang række værktøjer i rygsækken, 
når de skal ud at forsørge sig selv efter 
afsoning. Samtidig får virksomheder-
ne ofte, efter eget udsagn, “dygtig[e] 
og yderst loyal[e] medarbejder[e]”. 
Samarbejdet koordineres af High:five, 
der har rollen som bindeled mellem 
kriminalforsorgen, virksomhederne og 
de indsatte. Blandt andet tilbydes der 
AMU-kurser inden for Stillads, Klo-
ak, Asfalt, Teknisk isolering og Miljø/

som mangler støtte, eller er forhindret i 
at få uddannelse eller arbejde på grund 
af en kriminel fortid. Det gør High:five 
ved at fungere som bindeled mellem de 
unge, offentlige myndigheder og private 
virksomheder.

nedrivning. Kurserne tilrettelægges af 
virksomhederne, så de indsatte lærer 
noget, virksomhederne efterspørger og 
kan anvendes direkte på arbejdsmar-
kedet. Kurserne foregår i åbne fængs-
ler, varer 2-3 uger og foregår i hold af 
5-15 indsatte. 

Figuren nedenfor viser antallet af 
deltagere i OPS-kurserne, antallet 
af dem der gennemførte kurset, 
samt antallet af deltagerne som 
High:five efterfølgende har fundet 
ud af kom i arbejde.

High:Fives Offentligt/Privat Samarbejde (OPS)

OPS 2013-2019
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Når mennesker har levet et liv i krimi-
nalitet med fængsling til følge, kan det 
skyldes mange ting. De kan have haft 
sociale problemer, og har muligvis ikke 
klaret sig godt i skolen. Ellers kan det 
skyldes at personen simpelthen “altid” 
har været i miljøet, og ikke kan fore-
stille sig, hvordan man skulle komme i 
gang med et andet liv. Når man sidder i 
fængsel kan denne forestilling om umu-
ligheden af et “normalt liv” forstærkes, 
fordi mange andre indsatte møder har 
det ligesådan. 

Man kan sige, at mindst tre forskellige 
ting skal være sande for, at man rent 
faktisk lægger sit liv om. For det første 
skal livet uden kriminalitet virke som 
en realistisk mulighed. De skal altså 
opleve, at der rent faktisk er et valg 
at tage. For det andet skal man have 
overskuddet til at tage valget, da det 
ofte er krævende at ændre vaner for 
ikke at tale om livsbaner. For det tredje 
skal der naturligvis være arbejde og/
eller uddannelse til dem, når de lægger 
energien i at ændre deres liv. High:five 
hjælper de indsatte med at overkomme 
barrierer i alle tre kategorier.

For en person uden kontakt til uddan-
nelse eller arbejde, og med en eller 

Forandringsteori for deltagere  
af OPS-kurser i fængsel

flere domme bag sig, er det ikke nød-
vendigvis oplagt, hvordan man kommer 
i gang med det. Personen skal altså i 
kontakt med nogen, der ved, hvordan 
man overhovedet finder uddannel-
se og arbejde. Ved at de indsatte får 
mulighed for at snakke med High:five 
i fængslerne, og direkte bliver tilbudt 
en vej ind i kurserne, bliver muligheden 
for at uddanne sig lige pludselig meget 
håndgribelig. Under kurset, får den 
indsatte også en masse timer med en 
person som rent faktisk arbejder med 
faget der undervises i. Det giver en god 
mulighed for at den indsatte bedre kan 
forestille sig hvordan det ville være selv 
at arbejde med faget.

Hvis muligheden tilbyder sig, er det 
normalt langt fra sikkert, at den unge 
griber den af sig selv. Det kræver et vist 
overskud at ændre vaner for ikke at tale 
om store livsvalg. Der er nogle indsatte 
der ikke vil, eller frasorteres deltagelse 
på OPS-kurser. For at lægge sit liv om 
skal den indsatte have det mentale 
overskud til at tage de svære valg. Med 
mentalt overskud menes dét selvværd 
og gåpåmod, der skal til for at hanke 
op i sig selv.  Ved at tage udgangspunkt 
i korte håndgribelige kurser, hvor de 
indsatte kan få succesoplevelser med 

både uddannelse og arbejde, tilbyder 
High:fives OPS-arbejde netop positi-
ve oplevelser med livet i “almindeligt” 
arbejde/uddannelse. Positive oplevelser 
kan netop hjælpe til at give det selv-
værd og gåpåmod der skal til, hvis man 
ønsker at lægge sit liv om.

Den sidste barriere de indsatte møder, 
når de prøver at komme ud af kriminali-
tet, er, at virksomheder ikke er inte-
resseret i at ansætte dem. Her sørger 
OPS-kurserne for at virksomheder får 
mulighed for at møde de indsatte, 
og danne sig et langt bedre indtryk 
af dem, end en jobsamtale normalt 
ville kunne. Når indsatte har en god 
indstilling til arbejdet, og klarer sig godt 
på kurset, kan virksomhederne holde 
kontakten med dem og ansætte dem 
efter endt afsoning, eller High:five kan 
hjælpe dem i job eller uddannelse hos 
andre virksomheder, der matcher de 
faglige kvalifikationer de indsatte har 
fået via AMU-kurserne. 

High:five nedbryder på den måde 
mange af barriererne de indsatte 
oplever for at komme ud på det 
private arbejdsmarked. 

”Jeg er uddannet murer, og det vil jeg gerne arbejde som igen. 
Men med det her kursus behøver jeg ikke længere vente på, at 
nogen kommer og sætter stillads op. Nu kan jeg flere ting selv,” 

High:Five
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En illustration af forandringerne OPS-kurserne skaber kan ses i figuren herunder.

Figuren er sammensat efter “Inputs”, “Outputs” og “Outcomes”, som kan forstås som henholdsvis “investeringer”, “Delmål” og “Mål”.

Inputs outputs outcomes

Indgår i 
professionelt 

miljø

En mere aktiv 
hverdag 

Beviser for 
gennemførte 
AMU-kurser

Motiveres til at 
blive stoffri

Skaber et  
netværk og 

lærer at indgå i 
et fællesskab

Motivation 
for yderligere 
uddannelse

Flere i 
uddannelse

Styrket 
selvværd

Jobparathed

Flere i job

Indsigt i egne 
evner

Forbedret 
sundhed 
og større 

livskvalitet i 
fængslet

Finansiering 
fra satspulje-

midler

Lavere 
recidivrate 
og mindre 

kriminalitet, 
dermed færre 

udgifter 
til politi, 

retsvæsen 
og fængsler

Flere skatte- 
indtægter og 
lavere om-

kostninger til 
overførsels- 
indkomster

Flere margina-
liserede unge 
inkluderes i 
samfundet

Øget 
livskvalitet 
og psykisk 

helbred

Bedre relation 
til familie og 
pårørende

Fængsel 
udvælger hold
Det offentlige 

støtter udførsel 
af AMU-kurser 

(løn mm.)
H:F kender 

alle på holdet 
og følger 
løbende 
kurset
H:F har 

samtaler 
med indsatte, 

fængsel, 
undervisere og 

virksomhed
H:F tilbyder 

holddeltagerne 
hjælp til at 

finde arbejde
/uddannelse
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Omkostningerne ved at afholde OPS- 
kurserne bliver i figuren ovenfor kaldt 
“Inputs” eller “Investeringer”. Menin-
gen med at vise dem som starten af 
pilediagrammet, er, at uden investerin-
ger i OPS-kurserne fra både High:five, 
kriminalforsorgen, det private og AMU, 
ville ingen af de følgende forandringer 
finde sted.

Ved at afholde omkostningerne for-
bundet med OPS-kurserne, kan man 
opnå en række “Delmål” som vist i 
figuren. Med delmål menes, at målene 
egentlig blot er trin på vejen til den 
forandring, High:five ønsker skal ske. 
Nogle af delmålene kan dog også have 
stor værdi i sig selv. Fx er det oplagt, at 
højere selvværd i sig selv har værdi, og 
for mange andre organisationers pro-
jekter sagtens kunne være endemålet. 
Af mere konkrete delmål kan nævnes, 
at deltagerne, som resultat af kurset, 
helst skal ende med AMU-beviser. 
Efter deltagernes eget udsagt hjælper 
netop dét at gennemføre et kursus på 
selvværdet. Udover at et kursusbevis på 
gennemførsel af et AMU-kursus hjælper 
med selvværdet, er det også et bevis 

på  - og et signal til fremtidige arbejds-
givere om - at man har lært noget. 
Dermed kan det have flere afledte virk-
ninger på jobparathed og uddannelse 
senere i livet. 

Til sidst viser figuren de forskellige 
“Mål”, som angiver den værdi High:-
five i sidste ende ønsker skal skabes. 
Blandt andet er målene at færre tidlige-
re afsonere ender i fængsel igen, at de 
tidligere dømte får højere livskvalitet og 
bedre forhold til deres nære. Derudover 
nævnes også økonomiske konsekven-
ser af dette, da vi skal se på forandrin-
gerne fra samfundets synspunkt. 

Her kan nævnes at omkostningerne til 
drift af fængsler falder, skatteindtæg-
terne stiger og omkostningerne ved 
kriminalitet i samfundet falder.

Ved at lære faglige kompetencer og 
få kursusbeviser på gennemgåede 
kurser er den indsatte mere eftertragtet 
for arbejdsmarkedet og har gennem 
virksomheden der underviser i fængslet 
opnået et mere professionelt netværk 
til branchen. Sammen med en styrket 

indsigt i egne evner og en interesse for 
en faglighed de indsatte har opdaget 
at de mestrer, medvirker dette, at de 
indsatte ønsker og har øget mulighed 
for at komme i job efter endt afsoning.

En succesoplevelse ved kurserne, 
måske den første for den indsatte, kan 
være en øjenåbner for at den indsatte 
kan noget og give blod på tanden til at 
tage en uddannelse eller at udvikle sine 
kompetencer yderligere. At de indsatte 
har en succesoplevelse med kurserne 
giver en tro på og indsigt i at de kan 
bidrage til samfundet, hvilket styrker 
selvværdet og giver en stolthed over 
det udrettede.  I de følgende kapitler 
vil rapporten forsøge at sætte nogle tal 
på, hvor meget de forskellige mål og 
delmål kan skabe af værdi.
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Når man sætter værdi på socialt arbej-
de, vil man ofte tale om “Return on 
Investment” (ROI); altså, hvor meget 
afkast får vi, for det investerede beløb. 
Fx kunne der være tale om kriminalpræ-
ventivt arbejde, som koster 100.000 
kroner at udføre. Hvis arbejdet gør, at 
der foregår mindre kriminalitet, kan det 
have mange følgevirkninger: 1) Politiet 
rykker mindre ofte ud, hvilket kunne 
give “afkast” i form af færre overar-
bejdstimer til politiet 2) Færre ofre for 
kriminalitet, som fx ikke får brug for 
psykologhjælp 3) I stedet for krimina-
litet foretager målgruppen sig noget 
konstruktivt, som skaber værdi for dem 
selv og andre fx gennem skattebetalin-
ger. Hvis nu disse “afkast” tilsammen 
løber op i 300.000 kroner, er der et 
Return on Investment på 300%.

Beregningen af ROI for projekter er in-
teressant, når man skal vælge om man 
vil støtte arbejdet. Dog er det langt fra 
dækkende, da mange værdier er svære 
at måle i kroner og ører. Fx er det 
klart, at mentalt helbred i form af bed-
re selvværd og fraværet af  angst eller 
depression har utroligt meget værdi for 
den enkelte, også ud over de udgifter 
samfundet måtte have i forbindelse 
med det. Det er utroligt svært at finde 
det rette kronebeløb til mange af de 
“bløde” værdier, men det er utroligt 
vigtigt at gøre et forsøg. Hvis nu angst, 
depression og lavt selvværd var noget, 
der kom som følge af et liv i kriminali-
tet, bør det klart regnes indgå med en 
værdi over nul. I det ovenstående ek-
sempel medregnes mentalt helbred af 
målgruppen slet ikke, hvilket svarer til 

at sige at værdien af fravær af depres-
sion er nul. Når man medregner de 
blødere “sociale” afkast af en investe-
ring, har man populært sagt foretaget 
en “Social Return On Investment”-ud-
regning, eller en “SROI”.

Når vi i denne rapport sætter værdier 
på ting, som fx at en datter har sin far 
hjemme i stedet for i fængsel, eller at 
en indsat får øget selvværd, skal det 
altså ikke forstås som om at værdien 
er kendt eller ligger fast. Det skal for-
stås som den mindst dårlige mulighed, 
når valget står mellem at sætte vær-
dien til nul, eller at komme med det 
bedst mulige gæt.

De konkrete værdier vi knytter til 
de forskellige forandringer, bygger 
på ledende arbejde inden for social 
værdisætning, og “social cost bene-
fit”-analyser. I Storbritannien nedsatte 
regeringen i 2009 en kommission, som 
udgav manualen ”A guide to Social 
Return On Investment (SROI)”. 

Manualen blev opdateret i 2012 af 
Social Value UK (the SROI Network) og 
samtidig blev en underliggende model, 
og herunder et såkaldt ”impact map”, 
udviklet i samråd med praktikere, aka-
demikere og forskere med interesse i 
social værdi og effektmåling. Siden da 
er modellen blevet opdateret løbende, 
senest i 2018, hvor version 4 blev lagt 
op. Vores analyser lægger sig tæt op 
ad metoden de foreslår.

SROI-modellen er bygget op af tre 
dele: 1) forandringsteori, 2) effektmå-

ling og 3) værdisætning af social værdi. 
Den største fordel ved at arbejde ud 
fra denne model er, at alle trin og 
antagelser bliver gennemsigtige. Det 
er vigtigt at beregningerne ikke virker 
komplekse, når grundlaget for værdi-
erne ikke er stærkere. Modellen giver 
en klar, operationel ramme, således 
at forskellige projekter der søger at 
skabe de samme resultater kan måles 
objektivt op mod hinanden. 

Tilgangen er efterfølgende blevet 
relativt anerkendt, og den bruges af 
ledende universiteter, såsom Berkeley, 
Stanford, Washington State University. 
SROI-modellen fra Social Value Bank 
tilbyder en masse værdier på ting som 
normalt er svære at sætte værdier på, 
og gør det nemmere at beregne en 
SROI på baggrund af svært tilgænge-
ligt data. 

Som udgangspunkt skal man, for at 
beregne en SROI, kende antallet af 
personer som oplevede forandringen, 
og som helt sikkert ikke havde oplevet 
den i fravær af investeringen. Da det 
er sjældent man kender dette tal, læg-
ger modellen op til at man kan sætte 
procentsatser på blandt andet: Hvor 
stor en del af effekten var uanset hvad 
kommet? Hvor mange år fortsætter 
effekten, og udvandes den over tid?
Det er klart at der findes mange 
tænkelige effekter som ikke er omtalt i 
rapporten, hvorfor de beregnede cases 
nedenfor må anses for at være konser-
vative skøn.

Måling af sociale værdier
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Stofmisbrug har ofte i høj grad en påvirkning på misbrugerens psykiske velbefindende. I nogle tilfælde 
kan stofafhængighed føre til en “social nedsmeltning”, når afhængigheden bliver altdominerende i 
hverdagen og kommer til at fylde mere end sociale formål, og det kan derfor være svært at varetage 
uddannelse, job eller et socialt liv.3 Stofafhængighed kan ligeledes fører til depression, angst og psy-
koser - også længe efter at misbruget er endt.

Udover de psykiske konsekvenser kan stofafhængighed også have en negativ påvirkning på motorik-
ken, indlæringsevnen og kan i yderste konsekvens medfører livstruende sygdomme eller hjertestop.4 
Social Value Banken værdisætter, det at blive stoffri til 208.879 kr. om året. 

Et lavt selvværd kan have store konsekvenser for livskvaliteten. Negative tanker og følelser om sig selv 
påvirker humøret og kan gøre det svært at udvise empati og sætte sig ind i andres tanker og følelser, 
fordi man har fokus på sin egen smerte. 

Folk med lavt selvværd mistolker oftere andre mennesker - for eksempel ved at tro, at andre menne-
skers dårlige humør er ens egen skyld. Desuden har folk med lavt selvværd sværere ved at modtage 
ros, fordi de kan blive overbevist om, at de ikke er værd at holde af, hvilket gør dem svære at hjælpe. 
Det lave selvværd kan resulterer i, at man stopper med at udvikle sig. Det kan for eksempel gælde i 
forhold til andre mennesker, og med uddannelse og job. 

Værdien af at gå fra lavt til højt selvværd er sat til 113.143 kr. per år i Social Value Banken

Konsekvenserne af at en person arresteres og afsoner en fængselsdom rækker ud over  personen 
selv fordi pårørende bliver udsat for store ændringer i deres hverdagsliv. Jo tættere tilknytning til den 
dømte person, jo mere belastende kan konsekvenserne være. Særligt børn er udsatte, når forældre 
fængsles, fordi de oplever at have en forælder, hvis støtte de ikke kan regne med. Som proxy for at 
værdien af, at børn ikke har en fængsel forælder, benytter vi “kan regne med støtte fra familie”. Social 
Value Banken værdisætter dette til 13.120 kr. Tallet er naturligvis meget usikkert. Dog foretrækker man 
at bruge det frem for at sætte værdien til 0 kr.

Stoffri

Selvværd

Børn med forældre i arbejde eller fængsel

I DETTE AFSNIT VIL FORANDRINGERNE I SROI BEREGNINGEN GENNEMGÅS MED HENBLIK PÅ AT BESKRIVE, 
HVORFOR DE SKABER VÆRDI FOR DEN ENKELTE OG FOR SAMFUNDET.

Beskrivelse af de sociale værdier

3  https://www.netdoktor.dk/sunderaad/ 
fakta/hvorfor_er_stoffer_farlige.htm

4 https://ungtilung.com/naar-stofferne-tager-over/
5   https://netdoktor.dk/sygdomme/fakta/ 

 selvvaerd-kan-styrkes-hele-livet.htm

Fortsættes...
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Som beskrevet i ovenstående afsnit er der en række værdier forbundet med at gennemføre et OPS-kur-
sus: Den indsatte får en aktiv hverdag med noget at tage sig til, og når kurset gennemføres, har den ind-
satte en succesoplevelse, hvilket giver en tro på og indsigt i, at vedkommende kan bidrage til samfundet. 

Som en proxy for den sociale værdi fra at gennemføre et OPS-kursus benytter vi værdien af at  
gennemfører et “job træningskursus” fra Social Value Banken. Dette værdiansættes til 5.607 kr.

Ifølge “Kriminalforsorgen, Redegørelse om praksis for prøveløsladelse og genindsættelse” koster det 
1.321kr. per dag at have én person i et åbent fængsel. Det betyder, at det koster 482.165 kr. årligt 
at have personen i et åbent fængsel. Denne omkostning afspejler blot det offentliges udgifter ved 
fængslingen, og udelader den sociale omkostning for den indsatte.

Det har en værdi for samfundet, at personer uddanner sig. Både i form af mere kvalificeret arbejdskraft, 
der kan lede til øget erhvervsindkomst men også grund af den højere løn den uddannede vil modtage.
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har beregnet “livsværditilvæksten” for en række uddannelser i Dan-
mark. Livsværditilvæksten dækker over hvor meget mere erhvervsindkomst man opnår ved uddannelsen, 
fratrukket undervisningsudgifterne i alderen 18-80 år. Af rådets arbejde fremgår det, at gevinsten ved 
at være faglært tømrer/snedker frem for ufaglært er 2,3 mio kr. 7 Da lønnen til tømrer/snedkere ligger i 
samme spænd som til fx. asfaltører og stilladsarbejdere, vurderes det, at denne værdi også er gælden-
de for uddannelser, der ligger inden for samme faglighed som AMU-kurserne der tilbydes via OPS. Når 
livsværditilvæksten skal beregnes for en indsat skal der tages højde for hvor mange år den indsatte har 
tilbage på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. Eksempelvis får en indsat på 25 år, der starter en 
to-årig uddannelse efter endt afsoning en gevinst på 836.548 kr. ved at uddanne sig.  Dette er efter der 
er taget hensyn til at 42 % af unge kriminelle færdiggør deres uddannelse.8

Gennemførsel af selve OPS-kurset

Omkostningerne ved indsatte i åbne fængsler

Uddannelse

Børn med forældre i arbejde eller fængsel

6  https://pure.vive.dk/ws/files/327550/ 
 9905Foraeldre_i_faengsel.pdf

7  https://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ 
ae_se-hvor-meget-din-uddannel  se-er-vaerd-for-dig-og-samfundet.pdf

8 https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/reu/bilag/91/1578786.pdf

Ud over at “kunne regne” med sine forældre, har det en selvstændig værdi at børns forældre er på 
arbejdsmarkedet. At være på arbejdsmarkedet betyder at forældrene i højere grad er en del af sam-
fundet. Værdien af den øgede trivsel der følger med en forælder der arbejder er sat til 16.463 kr. per 
år i Social Value Bank.

Én af grundene til at værdierne er så lave som de er, er, at de er såkaldte anden-afledte virkninger. 
Altså andre personers situationers virkning på barnet. Oftest foretrækker man at måle “direkte på 
barnet”, hvor diverse følgevirkninger af ovenstående kan findes. I denne rapport har vi ikke intervie-
wet børn af indsatte, så vi bruger blot standardværdien for om forælderen er i arbejde.
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9 https://www.ft.dk/samling/20151/almdel/reu/bilag/91/1578786.pdf
10 https://bm.dk/ydelser-satser/satser-for-2019/

Arbejdsløshed har både samfundsmæssige omkostninger, i form af lavere skatteindtægter og højere udgifter til overførsels-
indkomster, og social omkostninger for individet.

Arbejdsløshed kan for individet betyde tab af social status, og er ofte forbundet med følelsen af skam og stigmatisering. I 
nogle tilfælde forsøger folk der rammes af arbejdsløshed at skærme sig selv ved at isolere sig fra det sociale liv.9 Social Value 
Bank værdisætter det at gå fra arbejdsløs til at have et fuldtidsjob til 124.990 kr.

Derudover har det en samfundsøkonomisk betydning at den indsatte kommer i job. Ved at den indsatte kommer i job og 
dermed betaler skat får stat og kommune en samlet indtægt på 77.480 kr. årligt. Dette er beregnet ud fra mindstelønnen for 
de brancher OPS-kurserne henvender sig til efter der er betalt arbejdsmarkedsbidrag og fratrukket personfradrag og beskæf-
tigelsesfradrag. Da værdien er beregnet ud fra mindstelønnen for ufaglærte arbejdere er denne værdi konservativt sat og det 
må formodes at flere af de indsatte der kommer i job vil modtage en højere løn og dermed betaler mere i skat.

Derudover vil stat og kommune ikke have udgifter til offentlig forsørgelse, hvis den indsatte kommer i job efter afsoning.  
Havde personen ikke fundet job og alternativt modtaget kontanthjælp vil der ifht. kontanthjælpssatserne i 2019 og efter 
fradrag og skat af kontanthjælpen være en samfundsgevinst på 87.627 kr. per år.10 Denne værdi er også konservativt sat, da 
kontanthjælp vurderes at være det billigste alternativ til at være i job. Andre former for offentlig forsørgelse er dyrere end kon-
tanthjælp og skulle den indsatte vælge forsørge sig gennem kriminalitet, vurderes det at være endnu dyrere for samfundet. 

Med en gevinst for kommune og stat i form af både ekstra skatteindtægt og sparede udgifter til offentlig forsørgelse er den 
samfundsøkonomiske værdi af en indsat i job efter afsoning i alt minimum 165.107 kr. per år.

Værdien af at folk arbejder
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Michael er en ung mand midt i tyverne, 
som altid har haft meget energi, og 
aldrig har kunnet sidde stille i timerne. 
Han har derfor være ude og arbejde si-
den han var 15 år gammel. Igennem sit 
arbejde endte han med at gennemføre 
en erhvervsuddannelse og kom derefter 
i mesterlære. Det hele endte dog, da 
han var uheldig og fik en arbejdsskade, 
som gjorde, at han ikke kunne arbejde. 
Han stoppede derfor arbejdet, og måtte 
forsørge sig på anden vis. 

Til start fik han dagpenge, da han altid 
havde betalt ind til sin a-kasse, men 
bureaukratiet blev for meget for ham, 
så det holdt kun én måned. 

Efter at have givet op med at få 
dagpenge, begyndte Michael at begå 
småkriminalitet, som blandt andet ledte 
til narko- og våbenhandel, samt at han 
begyndte selv at bruge stoffer. Michael 
blev til sidst anholdt for besiddelse 

og salg af våben. Han havde før været 
arresteret for vold, men slap dengang 
uden fængsling. Denne gang endte han 
dog med en fængselsstraf og traf i den 
sammenhæng High:five.

Michael viste hurtigt interesse for 
High:fives gratis OPS-kurser, da han fra 
tidligere kendte til AMU-kurser og deres 
forholdsvis høje egenbetaling. Han har 
gennemført ét OPS-kursus, og er pt. i 
gang med yderligere kurser, der også 
er relevante inden for samme branche 
som det første.

Efter Michaels eget udsagn, har han 
under kurset oplevet at være i bedre 
humør, følt sig mere aktiv og energisk. 
Desuden har han, på grund af det fysi-
ske arbejde, sovet bedre og er vågnet 
mere udhvilet i hverdagen. På trods 
af, at han egentlig altid har haft godt 
selvværd, er det blevet styrket af, at 
han har lært noget på kurset.  

Michael siger at man finder ud af, at 
man kan lære noget, også selvom man 
nødvendigvis ikke har gået meget i 
skole tidligere. Han fortæller at det gør 
en stor forskel, at han efter kurset, har 
bedre muligheder for at få et job og 
dermed tjene penge lovligt. Han har 
været overrasket over hvor meget man 
kan tjene inden for faget han vil starte 
inden for, og pengene har ekstra værdi, 
fordi de kommer til at stå på kontoen, i 
stedet for “i lommen”. 

Hans familie er stolt af ham, og det 
er rart at han kan tale om de ting han 
har lært både med familien og med de 
andre indsatte.

Deltagerne i High:Fives OPS-kurser har forskellige baggrunde, blandt andet hvad angår uddannelse, 
tidligere beskæftigelse og tidligere kriminalitet. Til denne rapport er der interviewet to tidligere deltagere 
for at give indblik i, hvordan High:fives OPS-kurser har hjulpet netop disse to deltagere. De to personer vi 
har interviewet har begge ønsket at være anonyme, men er i denne rapport kaldet Michael og Peter. Med 
kun to interviews, kan man ikke ikke sige at deres historier er repræsentative eller at fremtidige forløb 
kan forventes at foregå på samme måde. Det er dog stadig interessant at vide hvor meget værdi High:five 
har skabt ved at hjælpe netop Michael og Peter.

Case 1: Michael

Introduktion til to interviewede tidligere deltagere af OPS-kurser

”Dét at en virksomhed viser interesse for os, selvom vi sidder herinde, 
det giver mig håb. Håb om at der er brug for mig, når jeg kommer ud. 

Det får mig helt klart til at se lysere på fremtiden.”

High:Five
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Peter er en mand sidst i trediverne, som 
gennem sit voksenliv har haft arbejde 
indenfor forskellige brancher, men aldrig 
har været en del af et kriminelt miljø. 
Han har bestået en HG-uddannelse 
samt et grundforløb inden for bygge-
branchen. Desuden har Peter tre børn 
på mellem 8 og 15 år. 

Peter havde aldrig været dømt for kri-
minalitet før, da han blev arresteret for 
våbenbesiddelse. Han endte i fængsel, 
hvor han mødte High:five, og hørte om 

deres kurser. Han var positivt stemt om-
kring kurserne lige fra starten, da han 
synes det var en god mulighed for at 
benytte fængselstiden til noget nyttigt. 
Under OPS-kurset, som Peter bestod 
med glans, kom han godt ud af det 
med underviseren. Virksomheden, som 
havde undervist ham, tilbød ham et 
arbejde, med start da han var tilladt 
udgang fra fængslet, og han begyndte 
at arbejde for dem. Peter er glad for 
sin arbejdsplads og har fået tildelt en 
læreplads hos virksomheden, som vil 

opkvalificere ham, så han er fuldt udlært 
inden for sit fag. Det er planlagt, at han 
starter uddannelsen i det kommende år.

Jobbet i virksomheden Peter arbejder i 
nu, ville efter Peters eget udsagn, ikke 
have været muligt uden OPS-kurserne. 
Jobbet har givet en mere sikker fremtid, 
og giver både ham og hans familie færre 
bekymringer i hverdagen. 

Case 2: Peter

“Det er spild af statens ressourcer og penge, hvis vi 
laver ingenting i fængslet. Vi kan yde noget til 

samfundet selvom vi sidder bag tremmer.”

Peter, deltager i OPS-kursus, High:Five

St
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Michael fortæller at OPS-kurset har 
været medvirkende til at han i fremtiden 
ikke ønsker at være involveret i krimi-
nalitet. Derudover tager Michael ikke 
længere stoffer men nævner at flere 
ting udover OPS-kurset har været med-
virkende, heriblandt ønsket om et liv 
uden for den kriminelle løbebane efter 
endt afsoning. Michael ønsker at starte 
den fulde uddannelse inden for samme 
område som hans kursus, og vil gerne 
starte en karriere inden for branchen så 
snart han bliver løsladt. 

Ud fra vores interview med Michael 
har vi fastlagt en række forskellige 
forandringer han har gennemgået ved 
at deltage i OPS-kurset. Værdien af 

forandringerne er fundet i det tidligere 
afsnit og afspejler situationen hvor hele 
ændringen skyldes deltagelse i OPS-kur-
set. Det må dog formodes at noget af 
forandringen ville være sket selvom Mi-
chael ikke havde deltaget i et OPS-kur-
sus, og at der er andet der har bidraget 
til forandringen. For eksempel vurderes 
det, at der er 90% sandsynlighed for 
at Michael var blevet stoffri selvom han 
ikke havde deltaget i OPS-kurset og at 
det er andre, som for eksempel kæreste 
og familie, der har bidraget med 90% af 
motivationen for at stoppe. Derfor skal 
værdien af forandringen fundet i tidlige-
re afsnit nedskaleres så der tages højde 
for begge disse betragtninger. Procent-
satserne der benyttes til nedskalering 

er valgt ud fra, hvad Michael fortalte ved 
interviewet.

Den samlede effekt beregnes over fem 
år og for de forandringer der har en 
effekt i mere end ét år tildeles værdi-
en af forandringen mere værdi nu end 
i fremtiden. Dette betyder at det har 
større effekt første år Michael er stoffri 
end femte år han er stoffri. 

Forandringerne ved Michaels 
deltagelse i et OPS-kursus og 
værdierne af dem er sammenfattet 
i tabellen på næste side.

For at illustrere hvordan sociale værdier kan bruges til at beregne en SROI, bruger vi i dette kapitel værdierne 
beskrevet tidligere, til at give et eksempel på hvordan den kan beregnes for hver case. Der er foretaget en 
del valg fx om hvorvidt en ændring havde fundet sted selvom High:five ikke havde hjulpet. Procentsatserne er 
vurderinger ud fra interviewet, og er et forsøg på at skabe en troværdig kontrolgruppe, da det er svært at vide 
hvad man skal sammenligne de to personers forløb med (hvad der var sket med dem, hvis ikke de havde mødt 
High:five). Se kapitlet “Kausal måling af effekt og data” for en mere detaljeret diskussion af kontrolgrupper 
og hvordan man kan bruge procentsatser som erstatning når de mangler.

Michael

Værdiansættelse af de interviewede personers oplevede forandring

“Der er flere, der sidder og smiler, som aldrig har haft et arbejde 
før, som tager muligheden nu og lægger rene urinprøver”

Michael, deltager i OPS-kursus, High:Five
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Den samlede værdi af de forandringer 
Michael har gennemgået, er 85.871 kr. 
over en femårig periode. Vil man have et 
bud på SROI skal dette tal sammenlig-
nes med omkostningen ved at en indsat 
deltager i et OPS-kursus. Hvis OPS-kur-
set fx kostede 50.000 kr. per person at 
udføre er et godt bud på Michaels SROI 
172% ((85.871/50.000) * 100). 

Størstedelen af værdien i Michaels for-
andring skyldes, at man efter intervie-
wet at dømme kan vurdere, at han med 
mindre sandsynlighed ender i fængsel 
igen. I dette tilfælde er det dermed 
netop det kriminalpræventive aspekt af 
forandringsteorien der dominerer.

Grunden til at videreuddannelse efter 
afsoning tæller så lidt, er, at han i inter-
viewet udtrykte at havde tænkt sig at 
uddanne sig uanset hvad, og desuden 
allerede havde startet på et AMU-kur-
sus før. Det betyder ikke at uddannel-
sen i sig selv er mindre værd, blot at 
High:five i mindre grad har været skyld i 
at han uddanner sig.

Stoffrihed er som udgangspunkt an-
taget hovedsageligt at skyldes andet 
end OPS-kurserne, og mange andre har 
bidraget til det end High:five. Grunden 
til at det stadig spiller en rolle i bereg-
ningen er, at 1% af værdien rent faktisk 
tilskrives High:fives arbejde hen over 

5 år. I tilfældet med stoffer, er det så 
utroligt dyrt for samfundet hvis folk 
bruger stoffer, at 1% af værdien stadig 
er vigtig, og den ender med at spille en 
rolle i denne beregning.

Da Michaels selvværd ifølge interviewet 
ikke fejlede noget inden kurset, ned-
skaleres effekten en del. Det skyldes at 
han ikke er gået fra lavt til højt selv-
værd, men nærmere normalt til lidt over 
normalt. Han siger dog i interviewet at 
det rent faktisk blev bedre, hvilket giver 
en pæn værdi.

INTERESSENTER UDFALD DEADWEIGHT DISPLACEMENT ATTRIBUTION EFFEKT

HVEM 
PÅVIRKER 
OG HVEM

BLIVER  
PÅVIRKET

BESKRI-
VELSE VARIGHED VÆRDI 

I KR. KILDE

HVOR 
MEGET AF 

FORANDRIN-
GEN VILLE 
VÆRE SKET 
UDEN AKTI- 
VITETEN?

HVOR 
MEGET AF 

FORAN 
DRINGEN ER 
FORDREVET?

HVOR 
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HAR ANDRE 
BIDRAGET 
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DRINGEN?

ANTALLET 
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FRATRUKKET 
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DISPLACE-
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DRINGEN?

HVOR 
LANG TID 

VARER 
EFFEKTEN 
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TEN? 
(ANTAL ÅR)

HVAD ER 
ENHEDS-

VÆRDIEN AF 
FORAN- 

DRINGEN?

HVOR 
STAMMER 
VÆRDIEN 

FRA?

MICHAEL

Har 
bestået 
OPS-

kursus

1   5.607 Social 
Value Bank 0% 0% 0%   5.607 

MICHAEL
Tager ikke 
længere 
stoffer

5   208.879 Social 
Value Bank 90% 0% 90%   9.671 

MICHAEL
Har øget 
selvværd 5   113.143 Social 

Value Bank 90% 0% 80%   10.477 

STATEN

Undgår 
med større 
sandsyn-

lighed gen-
fængsling

5   482.165 Kriminal- 
forsorgen 90% 0% 80%   44.647 

SAM- 
FUNDET

Tager med 
større 

sandsyn-
lighed en 

uddannelse

1   836.548 

Arbejdernes 
Erhvervs-
råd,egne 

beregninger

90% 0% 80%   15.469 

TOTAL   85.871 
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“Der er mange af os som - når vi kommer ud i
et stort firma - får at vide, at vi er dygtige til det vi 
laver, og at vi sagtens kan lære det, og komme ud 

og få et arbejde hos dem”

Michael, deltager i OPS-kursus, High:Five
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INTERESSENTER UDFALD DEADWEIGHT DISPLACEMENT ATTRIBUTION EFFEKT

HVEM 
PÅVIRKER 
OG HVEM

BLIVER  
PÅVIRKET

BESKRI-
VELSE VARIGHED VÆRDI 

I KR. KILDE

HVOR 
MEGET AF 

FORANDRIN-
GEN VILLE 
VÆRE SKET 
UDEN AKTI- 
VITETEN?

HVOR 
MEGET AF 

FORAN 
DRINGEN ER 
FORDREVET?

HVOR 
MEGET 

HAR ANDRE 
BIDRAGET 

TIL FORAN-
DRINGEN?

ANTALLET 
GANGE 

ENHEDS-
VÆRDIEN 

FRATRUKKET 
DEADWEIGHT, 

DISPLACE-
MENT OG 

ATTRIBUTION

HVAD ER 
FORAN- 

DRINGEN?

HVOR 
LANG TID 

VARER 
EFFEKTEN 

EFTER 
AKTIVITE-

TEN? 
(ANTAL ÅR)

HVAD ER 
ENHEDS-

VÆRDIEN AF 
FORAN- 

DRINGEN?

HVOR 
STAMMER 
VÆRDIEN 

FRA?

PETER

Har 
bestået 
OPS-

kursus

1   5.607 Social Value 
Bank 0% 0% 0%   5.607 

PETERS FAMILIE
Peters børn 
har en far i 

arbejde
5   39.360 Social Value 

Bank 80% 0% 70%   10.934 

PETER

Peters egen 
sociale 
værdi af 
at være i 
arbejde

5   124.990 Social Value 
Bank 80% 0% 70%   34.721 

STATEN

Statens 
gevinst vil 

at Peter er I 
arbejde

5   165.107 Statspro-
venu 80% 0% 70%   45.866 

SAMFUNDET

Samfundets 
værdi af, at 
Peter bliver 

udlært

1   418.274 

Arbejdernes 
Erhvervsråd, 
egne bereg-

ninger

50% 0% 60%   74.369 

TOTAL   171.497 

For Peter har OPS-kurset resulteret i et 
job efter afsoning, og han fortæller, at 
det ikke er sikkert han havde haft et 
job, hvis ikke det havde været for Hig-
h:fives hjælp. Derudover har Peter fået 
en læreplads til den fulde uddannelse 
hos virksomheden han er ansat ved.

Som med Michael, skal værdien af 
forandringerne fundet i tidligere afsnit 

nedskaleres, så der tages højde for 
sandsynligheden for at forandringerne 
var sket, selvom Peter ikke havde del-
taget i kurset samt at der er andre der 
kan have bidraget til forandringen end 
High:Fives OPS-kurser. Da Peter har 
arbejdet hele sit liv og foretrækker at 
være på arbejdsmarkedet vurderes det, 
at sandsynligheden for at han alligevel 
havde fundet et job hurtigt, selvom han 

ikke havde deltaget i kurset, er 80%  
og at hjælpen til at få et job kom 70% 
fra andre. 

Forandringerne ved Peters 
deltagelse i et OPS-kursus og 
værdierne af dem er sammenfattet 
i nedenstående tabel.

Peter

Fortsættes...
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Den samlede værdi af de forandringer 
Peter har gennemgået, er beregnet til 
97.128 kr. over en femårig periode. Vil 
man have et bud på SROI skal dette tal 
sammenlignes med omkostningen ved 
at en indsat deltager i et OPS-kursus. 
Hvis OPS-kurset fx kostede 50.000 kr. 
per person at udføre er et godt bud  
på Peters SROI 194% ((97.128/50.000) 
* 100). Det kan forstås som at man 
får pengene ca. to gange igen, hver 
gang man giver et OPS-kursus til én 
som Peter.

Af Peters SROI, kommer klart det 
meste fra, at han har fået arbejde tidli-
gere end han ellers havde fået. Faktisk 
kan de 80% i “Deadweight” fortolkes 
som at Peter fik arbejdet 20% hurtige-
re end ellers i en 5-årig periode. Det vil 
sige at vi antog det ville tage Peter ét 
år at finde arbejde, hvis ikke High:five 
havde hjulpet. Når Peter kom i arbejde, 
har det haft tre gavnlige effekter vi har 
regnet med: 1) At han ikke skal have 

offentlig forsørgelse, men i stedet 
forsørger sig selv og betaler skat, 2) 
Peters egen sociale værdi af at føle 
sig som en del af samfundet og 3) at 
Peters børn har en far som arbejder. 
De to første er meget store, da både 
samfundet og Peter vinder stort. Den 
tredje er sat mindre, da Peter sikkert 
havde været en god far uanset om han 
havde arbejde eller ej. Det er mere et 
spørgsmål om at børnene har en rolle-
model og et stabilt hjem at vokse op i.

En stor værdi som Peter muligvis også 
realiserer i fremtiden er uddannelsen 
som han har fået læreplads til, gen-
nem den virksomhed der underviste 
i OPS-kurset. Hvis man antager at 
han består med 42% (Et bud baseret 
på gennemsnittet for unge løsladte) 
sandsynlighed om ca. 2 år.  vil der 
være en yderligere samfundsgevinst på 
74.369 kr. Her er det antaget at Peter 
kun havde taget uddannelsen med 50% 
sandsynlighed, hvis ikke det havde  

været for OPS-kurset, og at andres 
bidrag til at Peter tager uddannelsen er 
60%. Regnes dét med, går hans bereg-
nede SROI fra 194% til 343%. Grunden 
til at værdien bliver så høj, er, at Peter 
med den nye uddannelse vil tjene mere 
hvert år resten af hele sit arbejdsliv. 

Lønstigningen fra ufaglært til faglært 
er meget høj, og Peter har mange år at 
tjene pengene i. Desuden var det klart i 
interviewet at Peter ikke havde planlagt 
at tage en uddannelse inden han mød-
te High:five. Derfor tillader vi at en stor 
del af forandringen skyldes OPS-kurset, 
og ikke andre faktorer. 

Der er ikke medtaget en ændring i 
sandsynligheden for at Peter kommer 
i fængsel igen, da det var klart fra 
interviewet at Peter aldrig har været i 
kriminelle miljøer, og uanset hvad hav-
de haft planer om at arbejde lovligt.

"Jeg er ikke sikker på at jeg ville have haft et job nu, 
hvis det ikke havde været for kurset"

Peter, deltager i OPS-kursus, High:Five
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Når man skal regne en egentlig SROI, 
skal man udover værdierne den enkelte 
oplever ved en intervention, også 
godtgøre hvor mange mennesker der 
oplever denne ændring i sit liv. Det er 
vigtigt kun at tælle dem, der oplever 
ændringen på grund af interventionen. 
Fx kan det være at man finder at 30 
mennesker, efter en intervention kom i 
arbejde. Det vigtige spørgsmål er: Hvor 
mange var kommet i arbejde, hvis nu 
ikke interventionen havde fundet sted? 
Forskellen mellem de to tal, udgør 
dét, vi vil kalde den kausale effekt af 
interventionen.

Man kan bruge forskellige metoder til 
at finde ud af, hvor stor den kausale 
effekt af interventionen er. 

Den sikreste, men sværeste at bruge i 
praksis, er randomiserede eksperimen-
ter, som er bedst kendt fra medicin. 
Her udvælger man helt tilfældigt, hvem 
der skal have interventionen (medici-
nen), og efterlader resten af gruppen 
uden intervention (ingen medicin eller 
en placebo-kalkpille). Bagefter sam-
menligner man interventionsgruppen 
med kontrolgruppen, og forskellen 

mellem dem er den kausale effekt. 
Man ville altså se om dem der fik  
medicin, klarer sig bedre end dem  
der fik kalkpiller.

Denne type setup er naturligvis totalt 
urealistisk for de fleste sociale inter-
ventioner. Man kan dårligt vælge dem 
der skal tage OPS-kurser tilfældigt,  
og desuden tvinge dem igennem det. 
Det er dog nyttigt at have randomisere-
de eksperimenter i baghovedet,  
når man overvejer hvordan man  
skal finde en kausal effekt, da det  
er “guldstandarden”.

I den anden ende af spektret (nem-
mest i praksis, men mest upræcis) 
findes “Før og efter-analysen”, som 
egentlig blot er at kigge på gruppen 
som fik medicin. Klarer den sig bedre 
efter den fik medicinen end før? Så 
tyder det på at medicinen virker. Det er 
dog et tyndt grundlag at finde kausale 
sammenhænge på. Hvad nu hvis syg-
dommen vi gav medicin for, altid blev 
bedre efter et par uger? Da ville vores 
før-efter analyse af medicinens effekt 
ikke fortælle os meget nyt, da folk ville 
have fået det bedre uanset hvad.  

Det interessante ville være, om dem 
der fik medicinen, blev raske hurtigere 
end de andre, som ikke fik medicinen.

Analogien til medicin kan bruges til 
bedre at forstå kausalitet i sociale 
interventioner. Hvis nu vi kigger på Hig-
h:fives OPS-kursers (medicinens) effekt 
på kriminalitet (sygdommen), kan sam-
me tankegang benyttes. Man kan se, 
at mange af deltagerne i kurserne får 
arbejde bagefter, og at de er glade for 
udviklingen. Hvis nu vi forestiller os at 
de samme mennesker ikke havde fået 
hjælp, hvor mange af dem havde da 
fundet arbejde (blevet raske) alligevel? 
Og måske lige så interessant: Hvor lang 
tid havde det taget uden hjælp?

For at kunne finde en kausal effekt af 
OPS-kurserne, skal man altså finde ud 
af hvad der fx var sket med Peter fra 
interviewet ovenfor, hvis han ikke hav-
de fået tilbudt et OPS-kursus. Peter har 
altid haft en ambition om at arbejde 
lovligt efter løsladelse, så han havde 
nok fundet et job engang. Man skal 
forestille sig Peters faktiske livsforløb, 
overfor hans livsforløb i en verden, hvor 
han ikke fik hjælp af High:five.  

Kausal måling af effekt og data
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Forskellen i “værdi” mellem de to 
livsforløb, giver os en kausal værdi af 
OPS-kurserne. Problemet er bare at vi 
ikke ved hvad der var sket med Peter 
uden kurset, og aldrig kommer til at 
vide det. Det alternative forløb som 
nævnes her, kaldes af statistikere i dag-
lig tale “den kontrafaktiske udvikling”.

Når man skal måle kausale effekter af 
interventioner, er det vigtigt at finde 
den mest overbevisende “kontrafak-
tiske udvikling” man kan. Som regel 
opnås det, som i eksemplet med me-
dicinen ovenfor, ved at man ser hvad 
der sker med dem, der ikke oplever 
interventionen. I OPS-kursernes tilfæl-
de betyder det, at man både bør følge 
dem der deltager i kurserne, men også 
dem der ikke gør. Idéen er, at hvis nu 

dem der ikke deltager i kurserne klarer 
sig lige så godt, som dem der deltager, 
har vi ikke belæg for at sige at kurser-
ne er effektive.

Hvis nu vi havde adgang til alt data i 
verden, og skulle lave en analyse af 
OPS-kursernes SROI, ville man kigge 
på alle deltagerne i kurserne, og se 
om de klarede sig bedre end lignende 
personer som ikke deltog. Dette kan 
formodentlig kun lade sig gøre med re-
gisterdata, da man ikke kan følge folks 
udvikling efter afsoning, med mindre 
de har lyst til at tale med High:five. I 
registerdata ville man kunne følge del-
tagernes indkomst og om de kommer i 
fængsel igen, og fx sammenligne med 
andre personer der blev løsladt sam-
tidig. Selv i det tilfælde ville det ikke 

nødvendigvis være en rimelig sammen-
ligning. Det skyldes udfordringer med 
selvselektion som uddybes i afsnittet 
“følsomhedsanalyse” nedenfor. 

Det er utroligt sjældent at man i sociale 
interventioner har mulighed for at 
bruge perfekt data. Oftest er verden 
meget mere mudret, og folk kan nægte 
at deltage i spørgeskemaundersøgel-
ser, eller det kan være umuligt at finde 
data for folk før eller efter interventio-
nen. Desuden kan det være umuligt at 
finde de mennesker man vil sammen-
ligne deltagerne i interventionen med 
(kontrolgruppen).

I de fleste tilfælde må man altså nøjes 
med at bruge det data der rent faktisk 
kan lade sig gøre at indsamle. 

”Forskellen på det her og den anden beskæftigelse i fængslet 
er, at her har jeg mulighed for at gøre noget for MIG. Jeg får 
personligt noget ud af det her. Det gør jeg ikke ved at sidde 

og samle et eller andet for nogle andre.”

High:Five
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Selv om registerdata giver klart den 
bedste analyse, kan mindre også gøre 
det. Når man skal prøve at måle effek-
ten af sine interventioner som social 
organisation, skal man først gøre sig det 
klart, hvilken værdi man søger at skabe. 
Et bud på OPS-kursernes værdiskabelse 
findes under kapitlet “forandringsteo-
ri”. De inkluderer blandt andet målene: 
Bedre selvværd, mindre kriminalitet, 
færre i fængsel, flere i arbejde og at 

færre børn har forældre uden for 
arbejdsmarkedet eller i fængsel. 

For at måle hvor meget værdi der  
skabes, skal man først sætte værdi på 
hvert mål. I denne rapport har vi forsøgt 
at komme med bud på hvilken værdi der 
kan gives til hvert mål. Dernæst skal det 
estimeres hvor mange mennesker, der 
oplever denne forandring, og som ikke 
havde oplevet den uden OPS-kurset .

Første skridt på vejen til at finde ud af 
hvor mange mennesker der påvirkes af 
interventionen, er, at følge gruppen af 
personer som har været igennem  
kurset. Det er vigtigt at vide hvordan 
alle klarer sig med hensyn til hvert mål 
(og også gerne delmål) fra forandring-
steorien. Nedenfor er givet bud på 
hvordan hvert mål kan måles løbende.

Selvværd er ikke umiddelbar nem at 
måle, da det ikke er en værdi man  
kan tage og føle på. På  trods af det, 
findes der anerkendte metoder til at 
forsøge at måle udviklingen i selvværd 
systematisk. Næsten alle dataindsam-
linger om psykisk helbred er baseret 
på spørgeskemaundersøgelser. For at 
følge en udvikling i selvværd, er det 
nødvendigt at måle det mindst to gan-
ge, da man ellers bare måler et niveau. 
Fx kunne man sende et spørgeskema 
før og efter hvert kursus, hvor der  
måles på selvværd. 

For det bedste resultat, bør man sende 
samme spørgeskemaer til andre indsat-
te, som ikke deltager i kurserne. 

I OPS-kursernes tilfælde udgør de 
nemlig den bedste “kontrolgruppe” 
eller “kontrafaktiske udvikling” (som 
nævnt ovenfor). Hvis man ser en større 
fremgang i selvværd blandt deltagerne 
end blandt de andre, vil man kunne bru-
ge det som et resultat. Grunden til at 
kontrolgruppen er vigtig, er, at der kan 
være andre ting, der hæver eller sænker 
selvværdet blandt indsatte i fængslet. 

Hvis nu den første runde spørgeskema-
er var i november, og den anden var i 
december op til jul, er det ikke svært at 
forestille sig at mange måske har lavere 
selvværd i anden runde end i første. Ved 
juletid er det svært at undvære famili-
en, og mange i fængslet vil nok svare 

mere negativt på et spørgeskema om 
hvordan de har det. Hvis man kun hav-
de spurgt deltagerne i et OPS-kursus, 
ville det ligne at kurset havde forværret 
deres selvværd, når det i virkeligheden 
ikke havde noget med kurset at gøre. 
Ved også at spørge folk der ikke del-
tager i kurset, ville man se, at de også 
svarer mere negativt, fordi de savner 
deres familier lige så meget som delta-
gerne i kurserne. På den måde ville man 
kunne se faldet i selvværd over tid, ikke 
skyldes kurset. 

Hvordan kan High:five samle data til en SROI-analyse?

Selvværd
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Det er  relativt svært at samle data på, 
hvad deltagerne laver efter løsladelse, 
da deltagerne efter de løslades ikke må 
følges af kriminalforsorgen. Da en me-
get stor del af High:fives værdiskabelse 
først sker efter de indsatte løslades, er 
det vigtigt at man får så meget at vide 
som muligt, om hvordan deltagerne 
klarer sig senere. Allerede nu følges og 
nedskrives mange af de tidligere kur-
susdeltageres udvikling, og man får et 
billede af hvordan de klarer sig. 

Problemet er, at dem der følges, ikke 
nødvendigvis ligner dem der ikke følges. 
Derfor svækkes ens SROI gevaldigt, fordi 
man ikke kan afvise at dem man følger, 
også er dem som klarer sig bedst.

Der er derfor brug for en systematisk 
opfølgning på alle deltageres situation 
efter løsladelse. For, på overbevisende 
måde, at kunne sige noget om, hvorvidt 
deltagerne klarer sig bedre end andre 
løsladte, er det vigtigt ikke kun at følge 
dem der kom i arbejde gennem Hig-
h:five. Følger man kun dem, der kom i 
arbejde, får man ikke et godt billede af 

hvordan de løsladte i gennemsnit klarer 
sig efter fængselstiden.

En måde at følge folk på efter løsla-
delse, kunne være at sørge for at have 
kontaktoplysninger på alle deltagere 
(inkl. deres tilladelse til, at man har 
dem liggende efter løsladelse), så man 
efter løsladelse kan følge op på deres 
situation. For at opnå det bedste re-
sultat bør man følge op på udviklingen 
efter på forhånd fastsatte tidsintervaller, 
fx efter et halvt år og igen efter to år. 

Opfølgningen kunne enten være i form 
af spørgeskemaer, som man sender til 
de tidligere deltagere, eller i form af 
telefonsamtaler. Opfølgningen skulle 
inkludere spørgsmål om alle de ting, 
som skal være sandt, før High:fives 
forandringsteori holder. Det vil blandt 
andet inkludere deres jobsituation, 
kriminalitet/domme og hvordan de har 
det. Ved at stille ganske få spørgsmål, 
kan man finde ud af relativt meget om 
personens forløb efter løsladelsen. Det 
er naturligvis uundgåeligt at mange 
ikke gider svare på spørgsmålene, men 

det er vigtigt at få så mange besvarel-
ser som muligt. Første skridt er, at alle 
systematisk bliver spurgt. På den måde 
har man i det mindste også viden om, 
hvem der ikke gider svare. 

Det er vigtigt når man bruger spørge-
skemaer til at dokumentere en for-
andring, at de adspurgte får præcist 
de samme spørgsmål hver gang de 
spørges. Dvs. alle gange en deltager 
besvarer et spørgeskema, både før, un-
der og efter forløbet, skal spørgemåden 
være identisk. Dette sikrer et sammen-
ligneligt grundlag på tværs af tid. Små 
variationer i hvordan et spørgsmål stilles 
kan påvirke hvordan folk svarer, hvilket 
kan mudre billedet af effekten.

Derudover er det vigtigt at systematise-
re og strukturere den indsamlede data 
på en måde så det kræver meget lidt 
arbejde at opnå ny viden gennem analy-
se. Her er spørgeskemaets struktur god 
da det tillader fast-definerede svarmu-
ligheder, så data for mange personer 
kan samles på en overskuelig måde til 
fremtidig brug.

Færre tilbage i fængsel/flere i arbejde

”Det virker mere troværdigt, når det er en underviser, 
der kommer ude fra ’den virkelige verden’. Han ved hvad han 

snakker om og har prøvet det på egen krop. Det har jeg respekt for!”

High:Five
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Er det ikke muligt at samle data på en 
god kontrolgruppe (fx følge en gruppe 
af indsatte som ikke deltog i kurser-
ne) kan man enten finde noget data 
udefra, der kan bruges, eller forsøge at 
korrigere for, at nogle af kursusdelta-
ger måske uanset hvad havde oplevet 
en positiv udvikling. 

Den første løsning er god, hvis man kan 
finde data på en gruppe mennesker 
som er sammenlignelige med kursusdel-
tagerne, men som ikke deltog i kurset. 
Et eksempel kunne være at bruge data 
for gennemsnittet af alle løsladte i 
Danmark. Nogle få vil have deltaget 
i kurserne, men ikke nok til at ændre 
gennemsnittet nok til at det kan ses. 
Hvis OPS-kursusdeltagerne klarer sig 
bedre end folk i almindelighed gør efter 
løsladelse, er det et godt tegn. 

Når man vælger sin kontrolgruppe, er 
det dog vigtigt at tage højde for det, 
man normalt kalder “selv-selektion”. 
Selv-selektion betyder, at dem der 
vælger at deltage i kurserne, ikke ligner 
andre mennesker. Det kunne være at 
dem, som i forvejen har mest motiva-
tion og højest evner, også er dem som 
vælger at tage kurset. I det tilfælde ville 
gruppen af kursusdeltagere klare sig 
bedre end andre, også selvom kurset 
ikke var godt. Det kan være rigtig svært 

at tage højde for selv-selektion, med 
mindre man har godt data. Selv-selek-
tion er netop grunden til at folk vælges 
tilfældigt i medicinske studier. Hvis man 
selv lod folk vælge, ville de sygeste også 
være dem der i høj grad prøvede at få 
medicinen, hvilket kunne få det til at 
ligne at medicinen gjorde folk syg.

I de fleste SROI-beregninger må man 
prøve at tage højde for selv-selektion 
efterfølgende, ved at nedskalere effek-
ten man måler. Der er i SROI-modelska-
belonen indbygget en følsomhedsana-
lyse, baseret på en række antagelser 
blandt andet kaldet “deadweight”, 
“displacement” og “drop off”, som fra-
trækkes effekten og derved sænker ens 
resultat. I mangel af en perfekt kontrol-
gruppe (eller “kontrafaktisk udvikling”), 
som i de medicinske forsøg, simulerer 
antagelserne en kontrolgruppe.

“Deadweight” (eller dødvægt) angiver, 
hvor stor en del af effekten man måler, 
som målgruppen uanset hvad havde 
oplevet. F.eks. kunne det antages at 
50% af de indsatte, som kom i arbejde 
gennem High:five, uanset hvad havde 
fundet arbejde. Hvis det passer, ville 
man bruge en dobbelt så høj værdi som 
den virkeligt, hvis ikke man gangede 
med 50%. Værdien skal jo kun tilskrives 
dem, som ellers ikke havde fået et job. 

Deadweight kan på den måde bruges til 
at lave et konservativt skøn af effekten 
fx vedrørende beskæftigelse.

“Displacement” (eller forskydning) 
angiver hvilke andre aktiviteter inter-
ventionen har afløst. Hvis nu High:fives 
OPS-kurser erstatter mindre effektive, 
eksisterende kurser, skal man tage 
højde for at de kurser nu ikke længere 
afholdes. Igen bruges en procentsats, 
som denne gang skal fortolkes som 
andelen af OPS-kursernes effekt, som 
de forhenværende kursus havde opnået 
med samme ressourcer.

“Attribution” (eller tildeling) angiver 
hvor stor en andel af forandringen man 
ser i målgruppen, som kan skyldes an-
dre personer eller organisationers ind-
satser. Hvis nu deltagerne i OPS-kur-
serne også får hjælp fra kommunen, 
hvor meget af æren skal kommunen så 
have for at personen kom i arbejde?
Man behøver ikke bruge alle disse trin 
i sin beregning, men de kan være gode 
at tænke over, når man skal måle hvor 
meget effekt man har skabt. Samlet 
set kunne man under ét stille spørgs-
målet: Hvor stor en del af den positive 
udvikling skyldes High:five, og hvor stor 
en del andre faktorer (herunder alle de 
ovenstående). 

Følsomhedsanalyse i mangel på en god kontrolgruppe
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ØKONOMER UDEN GRÆNSER

VÆRDIEN AF AT HJÆLPE INDSATTE MED AT KOMME VIDERE
SAMFUNDSØKONOMISK VÆRDI OG SOCIAL RETURN ON INVESTMENT

”Jeg vil gerne arbejde inden for en helt anden branche, 
men alligevel får jeg meget ud af det her kursus. Jeg ved, 

at det ser godt ud på mit cv, at jeg har brugt tiden herinde 
på noget fornuftigt. Jeg vil gerne vise, at jeg tager ansvar 

for mit liv og min fremtid.”

High:Five
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