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Resumé 

Denne evaluering handler om TrygFondens støtte til foreningen Exit. Exit arbejder 

for at give tidligere indsatte i danske fængsler støtte til at blive værdsatte sam-

fundsborgere. Støtten sker gennem forskellige fælles sociale og kulturelle aktivite-

ter samt gennem individuel rådgivning, mentoring og terapi. 

TrygFonden støttede Exit med 14,1 million kroner i 2010, og bevillingen har fun-

det anvendelse i perioden oktober 2010 til juni 2013. Evalueringen har set på gra-

den af målopfyldelse i forhold til de planlagte aktiviteter og resultater samt de øn-

skede effekter, som fremgik af Exits ansøgning til TrygFonden. 

Evalueringen blev styret af et panel af eksperter inden for evaluering og kriminolo-

gi nedsat af TrygFonden. Panelets formand har i samråd med det øvrige panel væ-

ret ansvarlig for evalueringens gennemførelse. Formanden har i samarbejde med de 

øvrige medlemmer af panelet og i dialog med konsulenten udpeget af TrygFonden 

fastlagt det nærmere forløb for evalueringen. 

COWI har været konsulent på opgaven og gennemført evalueringen samt ydet se-

kretariatsbistand til panelet. COWI har ligeledes udarbejdet den endelige rapport 

under panelets vejledning.  

Den anvendte evalueringsmetode byggede på gennemgang af materiale fra Exit 

(herunder registreringer af aktiviteter, beretninger, regnskaber, mv.), registerbaseret 

analyse af recidiv samt beskæftigelseseffekter og interviews med Exit ansatte og 

frivillige og repræsentanter for kommuner, jobcentre, fængsler og Kriminalforsor-

gen. Metoden tog sit udgangspunkt i en tilgang, der vægtede 'objektive data' om 

graden af målopfyldelse. Der er således ikke gennemført brugerundersøgelser 

blandt Exits brugere, da risikoen for en positiv bias blev vurderet som værende for 

stor baseret på erfaringer fra andre studier af lignende tiltag. 

Det er evalueringens overordnede konklusion, at Exit er en organisation, som igen-

nem frivilligt arbejde og drevet af ildsjæle har gjort en forskel for en række af de 

borgere, der har gennemført et forløb hos Exit. Således er både jobcentre, fængs-

lerne og Kriminalforsorgen tilfredse med organisationens indsats. Der er bred 

enighed om, at Exit varetager en funktion, som er vanskelig for myndighederne 

selv at udfylde. 
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Samlet set er det vurderingen, at det er lykkedes at udvikle organisationen således, 

at den i dag har kontorer i Odense og Aarhus og faste aktiviteter på Lolland-Falster 

i tillæg til de aktiviteter, der allerede fandt sted i København før 2010. Samtidig er 

det konklusionen, at Exit i perioden søgte at gennemføre for mange forskelligartede 

aktiviteter på én gang (cafédrift, geografisk spredning, leverandørkoncept/indivi-

duel rådgivning, beskæftigelsesfremme, tilbud om kunst/musik samt diverse en-

keltstående projekter og initiativer). Dette har ikke været bæredygtigt for en lille 

nystartet organisation som Exit. På en række konkrete områder er der ikke opnået 

de forventede resultater: 

› Særligt i forhold til dokumentation viser evalueringen, at Exit var lang tid om 

at få et system op at køre, og Exit har i dag stadig svært ved at dokumentere 

deres indsats og virkninger heraf. 

› Der er ikke udviklet en samlet metode for, hvad Exit forstår ved et "tilstrække-

ligt brugerforløb" og dets delelementer.  

› Der er etableret samarbejde med en del fængsler, men ikke et samarbejde som 

endnu kan kaldes systematisk og struktureret. 

› Bortset fra enkelte kommuner er kommunesamarbejdet sporadisk og ikke-

systematisk. 

› Exit er ikke lykkes med at skabe et økonomisk bæredygtigt fundament for sit 

virke. 

Evalueringen ledte til en række læringspunkter og anbefalinger til Exit, herunder 

følgende: 

Definer kerneydelsen og hold fokus  

Exit bør sætte fokus på, hvad kerneydelsen er og konkretisere, hvilken forskel Exit 

gør for de brugere, som bliver tilknyttet og gennemfører et tilfredsstillende forløb.  

Strategisk tilgang til samarbejder 

Exit bør yderligere styrke den strategiske tilgang til samarbejde med fængsler og 

kommuner baseret på en klar aktør-analyse, målsætninger og planlægning af ind-

satsen.  

Dokumentation 

Exit skal blive bedre til at dokumentere, hvilken forskel et Exit-forløb gør. Der er 

behov for at arbejde med mål og indikatorer, som er mere operationelle og målbare 

end deltagernes recidiv-procent. Det er vigtigt, at data og dokumentation bruges 

målrettet og synligt til at forbedre kvaliteten af indsatsen. 

Mindske frafaldet 

Evalueringen peger på, at der er et højt frafald blandt Exits brugere. Dette er ikke 

overraskende givet, at Exits målgruppe er 'svær'. Men Exit bør sætte mere fokus 

herpå, finde årsager til frafaldet og prøve at finde redskaber til at mindske det.  
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Gearing af frivillig indsats 

Exit bør forholde sig konkret til, hvad den ønskede 'gearing' af den finansiere-

de/lønnede indsats skal være i forhold til den frivillige indsats og sætte målsætnin-

ger for, hvor langt man ønsker at nå med de midler (lønnede som frivillige), der er 

til rådighed. 

Finansieringsstrategi 

Det anbefales, at Exit arbejder videre med strategien for finansieringskilder, og 

herunder udvælger fonde og/eller kommuner, som Exit kan præsentere sine aktivi-

teter og resultater for samt drøfte muligheder for finansiering med.  
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1 Indledning 

Exit er en forening, der arbejder med at hjælpe indsatte og ex-indsatte i danske 

fængsler med at blive værdsatte samfundsborgere. TrygFonden bevilgede i 2010 

14,4 millioner kroner til foreningen Exit. Bevillingen blev givet på baggrund af en 

ansøgning fra Exit og har været anvendt til drift og udvikling af Exits indsats i pe-

rioden 2010-20131.  

TrygFonden har ønsket at evaluere bevillingen. Denne rapport dokumenterer resul-

taterne af evalueringen. Et panel af eksperter nedsat af TrygFonden har været over-

ordnet ansvarlig for evalueringen. COWI har fungeret som konsulent på evaluerin-

gen og har udført dataindsamling, analyse og skrevet rapportudkast samt ydet se-

kretariatsbistand til panelet.  

Evalueringsrapporten er struktureret som følger: 

› I kapitel 3 gives en introduktion til Exit med udgangspunkt i en forandringste-

oretisk tilgang. 

› I kapitel 4 redegøres kort for evalueringens formål, evalueringsspørgsmål og 

den anvendte metode. 

› I kapitel 5 gennemgås data vedrørende evalueringsspørgsmålene om aktivite-

ter og konkrete mål. 

› I kapitel 6 gennemgås data vedrørende evalueringsspørgsmålene om effekter 

og overordnede mål. 

› Kapitel 7 indeholder konklusioner og anbefalinger. 

Herudover indeholder rapporten en række bilag. 

                                                      

 

 
1 Støtteperioden strækker sig fra efteråret 2010 til foråret 2013. En nærmere beskrivelse af 

Exit og støtten fra TrygFonden findes i kapitel 3. 
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2 Karakteristik af Exit og støtten fra 

TrygFonden 

Dette kapitel giver en kort indføring i, hvad Exit er, og hvordan organisationen ar-

bejder. Der gives også et kort overblik over støtten fra TrygFonden. 

2.1 Organisationen Exit 

Exit er en organisation, som støtter ex-indsatte og indsatte, som under fængselsop-

holdet beslutter sig for at ”starte på en frisk”. Exit har en række tilbud, som spæn-

der fra uformelt hyggeligt samvær over beskæftigelsesprojekt og juridisk rådgiv-

ning til samtaler med terapeut og psykolog. Målet er at skabe nye netværk og hjæl-

pe indsatte og ex-indsatte til at leve som aktive mennesker uden kriminalitet. 

Exit udfører et socialt arbejde på kirkelig baggrund. Baggrunden for arbejdet er 

tanken om at opbygge et samlingssted i kirkeligt regi, hvor indsatte og ex-indsatte 

kan mødes og få hjælp til en ny begyndelse. Det skal ske med udgangspunkt i – og 

respekt for – den enkeltes situation. Det enkelte menneske ses som en helhed med 

både dets sociale, psykiske, åndelige og praktiske behov2.  

Exit arbejder ud fra frivillighedsprincippet, som blandt andet indebærer, at den en-

kelte borger, som er tilknyttet Exit, er det af egen vilje, og ikke fordi vedkommen-

de 'skal' (se i øvrigt forandringslogikken i Bilag 1).  

Exits udvikling I 20103, da Exit ansøgte om midler fra TrygFonden, var Exit etableret i København 

og ca. 2 år gammel. Exits eksistensgrundlag var primært baseret på projektet "Fra 

indsat til ansat", finansieret via Arbejdsmarkedsstyrelsen. Ansøgningen til Tryg-

Fonden var baseret på de erfaringer Exit havde gjort sig under det første projekt og 

et ønske om at videreudvikle organisationen og tilbuddet. Delvist sideløbende med 

midlerne fra TrygFonden har Exit også modtaget støtte fra Københavns Kommune 

til metodeudviklingsprojektet "Fra barriere til karriere", hvor målgruppen var unge 

                                                      

 

 
2 Fra Exits strategi, 2011 
3 Faktisk blev ansøgningen skrevet i 2009 

Værdigrundlag og 

principper 
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i alderen 18-25 år. Det betød en udvidelse af målgruppen, som under det første pro-

jekt var lidt ældre indsatte (over 25 år) med længerevarende domme.  

I løbet af 2010-2013 har Exit udviklet sig og er blevet etableret i Odense og Aarhus 

samt med aktiviteterpå Lolland-Falster. Denne udvikling er nærmere beskrevet i 

selve rapporten – se kapitel 5.1. 

2.2 Støtten fra TrygFonden 

Støtten fra TrygFonden blev givet på baggrund af en ansøgning fra Exit. Ansøg-

ningen blev gennemgået af en ekstern fagperson, før bevillingen blev givet, og 

denne vurdering var en del af indstillingen til bestyrelsens formandskab. Der blev i 

indstillingen lagt vægt på manglen på sikkerhedsnet for løsladte, og at Exit ville 

udfylde en central opgave. Formandskabet vurderede, at det beskrevne projekt var 

'særdeles solidt, gennemarbejdet, gennemprøvet og perspektivrigt'.  

Ansøgningen indeholdt en række målsætninger og aktiviteter. I boksen nedenfor 

findes en oversigt over konkrete og overordnede mål fra ansøgningen.  

Boks 2-1 Mål med støtten fra TrygFonden, jf. ansøgningen fra Exit 

Konkrete mål med støtten fra TrygFonden: 

› Café Exit modellen etableres fysisk flere steder i landet – eller der etableres et 

egentligt rejsehold.  

› Der udarbejdes en metodebeskrivelse i guideform. 

› Dokumentation af opnåede resultater for personerne i projektet. 

› Formidling og vejledning til relevante aktører for at sikre videreføring af og imple-

mentering af metoder, der har vist sig at være effektive. 

› Der afholdes to konferencer med udgangspunkt i metodebeskrivelsen. 

› Der gennemføres løbende procesevaluering, udarbejdes statusrapporter, effekt- og 

aktør evaluering, cost-benefit analyse og endelig afrapportering. 

 

Overordnede mål med støtten fra TrygFonden: 

› Udbrede konceptet fra København til et landsdækkende initiativ. 

› Sikre forankring af projektet. 

› At skabe en mønsterbrydende effekt i resocialiseringsprocessen hos tidligere indsat-

te (antal løsladte, der får skabt nye netværk, som oplever sig inkluderet og accepte-

ret af det omgivende samfund). 

› Brugere opnår en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet (55% i ordinær beskæfti-

gelse, 30% i ordinær uddannelse/voksenlære). 

› Recidivprocent for deltagende brugere på under 15%. 

 

Kilde: Ansøgningen samt resumé af ansøgningen til TrygFonden. 

 

Jævnfør målsætningerne blev støtten på 14,1 millioner kroner ydet til udvidelse og 

kernedrift af Exit. Nedenstående oversigt opsummerer, hvordan midlerne er an-

vendt. Det fulde overblik er vedlagt i Bilag 2. 
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Tabel 2-1 Fordeling af TrygFondens støtte i perioden 2010-2013 

 2010 2011 2012 2013 Sum 

Personale 740.535 4.225.670 4.405.488 1.294.959 10.666.651 

Lokaleomkostninger, edb, 

inventar og administration 

82.086 699.606 450.500 296.446 1.528.638 

Netværk, undervisning, for-

midling (konsulentbistand) 

350 1.428.281 414.502 101.693 1.944.827 

Total 822.971 6.353.557 5.270.490 1.693.098 14.140.116 

Kilde: Exits opgørelse over fordelingen af TrygFondens bevilling i perioden 2010-2013, se 

Bilag 2. 

 

Tabel 2-1 viser, at langt størstedelen af TrygFondens bevilling er blevet brugt på 

personaleudgifter, dvs. til aflønning af personale. Sammenlignet med ansøgningens 

budget har forbruget på lønudgifter været betydeligt højere (budget ca. 6 mio. kr.), 

mens forbruget på konsulentbistand (budget ca. 4,5 mio. kr.) har været betydeligt 

lavere. 

I perioden har Exit også modtaget støtte fra andre fonde og puljemidler, men som 

illustreret i Tabel 2-2 nedenfor udgjorde TrygFondens bevilling en betydelig del af 

Exits samlede økonomi, særligt i 2011 og 2012, som også udgør de 'hele' år, hvor 

bevillingen var i kraft. 

Tabel 2-2 Exits samlede udgifter sammenlignet med TrygFondens bevilling 

 2010 2011 2012 2013 Sum 

Exits samlede udgifter 5.547.676 7.749.682 8.009.083 6.082.140 27.388.581 

Samlet TrygFondsbevilling 822.971 6.353.557 5.270.490 1.693.098 14.140.116 

Trygfondsbevilling i % 15% 82% 66% 28% 52% 

Kilde: Exits årsregnskaber (2013 i udkast) samt Exits opgørelse over anvendelse af Tryg-

Fondens bevilling. 

2.3 Exits forandringslogik 

Værdikædefiguren nedenfor, der illustrerer processen fra indsat til værdsat, giver 

en summarisk oversigt over den grundlæggende forandringslogik4. 

                                                      

 

 
4 Udarbejdet af COWI primært på baggrund af rapporten 'Kvalitativ undersøgelse af meto-

der og indsatsen hos foreningen Exit' (Marselisborg, 2012). Figuren giver et overblik over 

de forandringer, som Exit ønsker at medvirke til at skabe. En samlet oversigt over foran-

dringslogikken findes i Bilag 1. Det bemærkes, at Exit selv i forbindelse med afslutningen 

af evalueringen har udarbejdet en forandringslogik. Denne er også vedlagt i Bilag 1. 
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Figur a Værdikæde/forandringslogik – fra indsat til værdsat 

 
Kilde: Udviklet af COWI 

 

Værdikæden illustrerer, at Exit arbejder med at hjælpe indsatte med at blive værd-

satte samfundsborgere. Arbejdet fokuserer på indsatte i og løsladte fra de danske 

fængsler, der frivilligt ønsker at samarbejde med Exit. Exits aktiviteter er en kom-

bination af individuelle aktiviteter og fælles aktiviteter. De individuelle aktiviteter 

er målrettet den enkelte borger, som ydes forskellige former for rådgivning og/eller 

mentorordning samt i nogle tilfælde terapi. Individuelle forløb bliver skræddersyet 

i forhold til den enkelte borgers behov. Fællesaktiviteter omfatter kultureftermid-

dage, musik- og kunstaktiviteter, fritidsaktiviteter, mm. 

Baseret på registreringer samt interviewdata kan man karakterisere Exits typiske 

bruger som en person, der 

› har afsonet domme, ofte flere gange. 

› er langt fra arbejdsmarkedet. 

› ofte har betydelig gæld fra sagsomkostninger mv. samt ’gadegæld’.  

› ofte har betydelige vanskeligheder ved kontakt med offentlige myndigheder, 

samtidig med. at de offentlige myndigheder er deres eneste vej til en legal ind-

tægt. 

› I fængslerne er en Exit bruger oftest en indsat over 30 år, der ønsker et nyt 

socialt netværk og et liv uden kriminalitet, og som ikke har tilknytning til ud-

dannelse, arbejdsmarkedet eller familie. Det er disse indsatte, der efterfølgen-

de især opsøger Exit efter løsladelse. 

› For løsladte er brugerne oftest personer, hvor sagsbehandlerne i fængsler 

og/eller i kommuner vurderer, at Exit kan hjælpe dem med at sikre de grund-

læggende rammer for en god løsladelse; f.eks. at finde bolig, afdrage på gæld 

og opbygge den selvtillid, der er nødvendig for, at den løsladte efterfølgende 

kan modtage andre kommunalt finansierede tilbud, der kan bringe den løsladte 

(tilbage) i uddannelse, praktik eller arbejde. Løsladte brugere af Exits tilbud er 

både personer over og under 30 år. 

Karakteristik af 

Exits brugere 
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Det er således ressourcesvage borgere, som kommer i Exit. Set i forhold til mål-

gruppen af indsatte/ex-indsatte har Exits brugere typisk en fortid med en længere 

kriminel løbebane, men er samtidig ikke blandt de allermest udsatte, f.eks. meget 

behandlingskrævende5 eller bandemedlemmer. 

                                                      

 

 
5 En del af Exits brugere har ADHD-problematikker, omend dette ikke altid er diagnostice-

ret. 
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3 Metode 

Evalueringen blev styret af et panel af eksperter inden for evaluering og kriminolo-

gi nedsat af TrygFonden. Panelet bestod af: 

› Flemming Balvig (formand), professor i kriminologi ved Det Juridiske Fakul-

tet, Københavns Universitet 

› Henrik Tham, professor emeritus i kriminologi vid Stockholms universitet. 

› Britta Kyvsgaard, forskningschef i Justitsministeriet 

Panelets formand har – i samråd med det øvrige panel – været ansvarlig for evalue-

ringens gennemførelse. Formanden har – i samarbejde med de øvrige medlemmer 

af panelet og i dialog med konsulenten udpeget af TrygFonden – fastlagt det nær-

mere forløb for evalueringen. 

COWI har været konsulent på opgaven og gennemført evalueringen samt ydet se-

kretariatsbistand til panelet. COWI har ligeledes udarbejdet den endelige rapport 

under panelets vejledning.  

Samarbejdet mellem panelet og COWI har været styret af en evalueringsprotokol, 

som blev udarbejdet i fællesskab, og som har udgjort det aftalte kommissorium for 

COWIs arbejde. I evalueringsprocessen har panelet og COWI afholdt tre formelle 

og programsatte møder samt haft løbende formel telefonisk kontakt mellem Pane-

lets formand og COWIs projektleder. På møderne har parterne sammen truffet be-

slutninger om justeringer til protokollen vedrørende evalueringsfokus (spørgsmål, 

datavalg, etc.) samt evalueringsrapportens udarbejdelse.  

Nedenfor redegøres for evalueringens formål og målgruppe, kriterier og indikatorer 

samt dataindsamlingsmetoder. 

3.1 Formål og målgruppe 

Evalueringens formål var at vurdere,  

› om projektet er gennemført som planlagt? 
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› om det lever op til sine overordnede og konkrete mål? 

› hvilke resultater, effekter og impact projektet har haft? 

› om projektet er blevet forankret? 

› hvilken læring der kan uddrages fra projektet? 

I forhold til evalueringsformålet har vi arbejdet med følgende definitioner af be-

greberne: 

› Aktiviteter – de handlinger, der udføres i forbindelse med interventionen (de 

støttede aktiviteter i Exit). 

› Output – det umiddelbare udkomme af aktiviteterne. 

› Resultater – de konkrete virkninger, der opnås direkte som følge af de støttede 

aktiviteter (inden for interventionens kontrol – svarer til de konkrete virknin-

ger i forhold til Exits konkrete mål). 

› Effekt – f.eks. antal personer i beskæftigelse og uddannelse.  

› Impact – f.eks. de langsigtede effekter, herunder recidivprocenten (effekt og 

impact svarer til virkningerne set i forhold til Exits overordnede mål). 

Evalueringens målgruppe er primært TrygFondens sekretariat og bevillingsudvalg, 

som har en interesse i, hvorvidt fondens bevillinger har en effekt. Dernæst er mål-

gruppen for evalueringen Exits ledelse, medarbejdere og frivillige. Det er ambitio-

nen, at evalueringen kan bidrage til Exits fortsatte organisationsudvikling og pro-

fessionalisering. 

3.2 Datavalg 

Til at styre dataindsamlingen blev der til protokollen udarbejdet en ramme, der an-

giver data og analyse for hvert af Exits konkrete og overordnede mål, som de var 

formuleret i ansøgningen til fonden. Rammen er illustreret i Bilag 5.  

Panelet besluttede på et tidligt tidspunkt primært at basere evalueringen på "objek-

tive data", dvs. data fra referater, opgørelser, statistikker, registreringer etc. snarere 

end på omfattende interviewundersøgelser. I den forbindelse blev det ligeledes be-

sluttet ikke at gennemføre en omfattende brugerundersøgelse blandt fanger og ex-

indsatte. Panelet har tidligere erfaringer med, at data baseret på interview typisk 

giver en positiv bias, når det drejer sig om denne type aktiviteter og denne type 

målgruppe. Interview vil – erfaringsmæssigt – give et positivt billede af indsatsen, 

som ikke nødvendigvis er i overensstemmelse med ”objektive” data vedrørende 

målopfyldelse, effekter og impact. På opfordring fra TrygFonden er der dog i no-

gen grad inddraget interviewdata og subjektive vurderinger fra interviews med 

fængsler og jobcentre i kommuner i forhold til at vurdere effekterne af Exits arbej-

de. 
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I boksen nedenfor viser vi eksempler på de data, som det har været prioriteret at 

indsamle. 

Boks 3-1 Dataindsamling 

› Data fra Exit på op til 500 brugere (i excel, inkl. cpr numre) 

› Oversigt over kommuner og jobcentre – inkl. personer og kontakter 

› Oversigt over antal frivillige – inkl. informationer om dem (baggrund, opgaver etc.) 

› Oversigt over kontaktpersoner i fængslerne (præster og inspektører mv.) 

› Regnskab og omsætning, inkl. hvad Trygfondens midler er blevet brugt til 

› Kvartalsrapporter til bestyrelsen 

› Referat fra bestyrelsesmøder 

› Strategiplan  

› Antal ansatte, herunder gruppering i forhold til ansættelsesforhold 

› Antal aktiviteter i fængslerne, herunder antal deltagere 

› Antal aktiviteter på cafeen, herunder antal deltagere 

› Antal aktiviteter uden for cafeen, herunder antal deltagere 

› Beskrivelse af forløb for brugere af Exit, herunder gruppering af forløb, der tydelig-

gør, hvor og hvornår Exit gennemfører sine aktiviteter med brugerne 

 

3.3 Dataindsamlingsmetoder 

Evalueringen har benyttet en kombination af gennemgang og analyse af eksisteren-

de materiale og data, herunder registerdata, semistrukturerede interviews samt ob-

servation.  

Gennemgang af materiale og anvendelse af registerdata 

En liste med relevant materiale er præsenteret i Bilag 3. Materialet inkluderer, ud 

over ansøgningen, Exit strategier og rapporter, regnskaber, referater og bilag fra 

bestyrelsesmøder samt diverse foldere og andet informationsmateriale. 

Registeranalyse I forhold til de individuelle forløb har vi fået udleveret en excel-fil fra Exit, som 

viser cpr.nr. for de enkelte registrerede forløb, periode og visitation, alder, køn og 

forløbets varighed, og hvorvidt forløbet er afsluttet eller afbrudt. Dette materiale 

har været brugt som grundlag for ansøgningen om adgang til registerdata fra Dan-

marks Statistik. Disse data indeholder følgende relevante variable6: 

                                                      

 

 
6 I forbindelse med afslutningen af evalueringen har Exit oplyst, at listen ved en fejl også 

indeholdt CPR-numre på varetægtsfængslede, der deltog i et Exit projekt. Dvs. disse perso-

ner kan have fået en dom efter deres involvering med Exit og således tælle med som recidi-

ve, selvom dette ikke er retvisende. Disse personer burde ikke have indgået i datamaterialet. 

Da fejlen blev opdaget meget sent i forløbet, var det ikke muligt at genberegne, da retten til 

data var ophørt, jf. tilladelse fra Datatilsynet. Det er dog et meget lille antal personer (1 i 

2009 og 7 i 2010), hvorfor det ikke vurderes at have stor indflydelse på beregningen af re-

cidiv.  
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› Visitationsdato 

› Årsag til afsluttet forløb7 

› Alder 

› Køn 

› For at undersøge deltagernes recidivprocent samt give et billede af de recidi-

ves særtræk, er disse data koblet med følgende variable fra KRIN-registeret og 

DREAM databasen i årene 2010-20128: 

› Indsættelsesdato 

› Løsladelsesdato 

› Uddannelse 

› Beskæftigelsesstatus per 31/12/2012 

Deltagernes recidivprocent er efterfølgende blevet sammenlignet med recidivpro-

centen hos en kontrolgruppe. Kontrolgruppen består af borgere i Region Hovedsta-

den, der på et tidspunkt fra 2010-2012 er registreret i Danmarks Statistiks KRIN-

register9. Kontrolgruppen er sammensat, så gruppen så vidt muligt ligner Exit del-

tagerne i forhold til baggrundsvariablene køn, alder og uddannelse samt forseelse10. 

Kontrolgruppen indeholder 8109 relevante observationer.  

Deltagerne regnes i denne sammenhæng som recidivister, hvis de har begået krimi-

nalitet11 mindre end to år efter deres visitationsdato til projektet.12 Dvs. beregnin-

                                                      

 

 
7 Her skelner vi mellem 1. 'tilstrækkeligt forløb', som er en samlekategori for Exits registre-

ringer af forløb, hvor deltageren har fået job eller uddannelse, eller man er blevet enige om, 

at forløbet er afsluttet efter tilstrækkelig hjælp, og 2. afbrudt forløb, som er Exits registre-

ringer af forløb, hvor kontakten er mistet, eller deltageren eller Exit selv har afbrudt forlø-

bet. 
8 Excel filen fra Exit indeholdt 493 observationer, men grundet en række mangelfulde cpr. 

numre er kun 469 observationer blevet koblet med KRIN-registeret og DREAM databasen.  
9 KRIN-registeret er Danmarks Statistiks kriminalregister. 
10 Det har desværre ikke været muligt at kontrollere for antal tidligere domme i det modtag-

ne data.  
11 Med kriminalitet henvises der til påbegyndelse af afsoning. Jf. 

http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/krimi

nalitet---indsaettelser/ind-fgsldto.aspx. 
12 I udregningen af deltagernes recidivprocent er der 325 observationer, hvis recidivstatus 

ikke er mulig at vurdere, da de enten er blevet visiteret i 2011-2013, eller de er blevet visi-

teret, dømt og løsladt i det samme år. Data fra Danmarks Statistik indeholder ikke datoer, 

 

http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/kriminalitet---indsaettelser/ind-fgsldto.aspx
http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/kriminalitet---indsaettelser/ind-fgsldto.aspx
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gen af recidiv omhandler primært Exit brugere, som allerede var tilknyttet Exit in-

den TrygFondens bevilling fandt anvendelse, og det giver derfor ikke nødvendigvis 

et helt retvisende billede af recidiv-procenten i perioden for TrygFondens bevilling. 

Af diskretionshensyn har det kun været muligt at få datasæt med 'dummy-variable', 

f.eks. recidiv versus ikke-recidiv, beskæftiget versus ikke-beskæftiget. Yderligere 

variable kunne have givet en mere nuanceret analyse, men dette var altså ikke mu-

ligt på grund af det lave antal brugere. 

Bilag 4 beskriver grundlaget for registeranalysen og fremlægger data. De vigtigste 

observationer er inddraget og fortolket i kapitel 5.3. 

Data om aktiviteter Exit har i perioden fra 2010 arbejdet på at etablere et registreringssystem, der kan 

dokumentere deres fælles aktiviteter samt de individuelle forløb. Resultatet af dette 

er, at der i dag er et registreringssystem, men data om fælles aktiviteter fra perioden 

2008-2012 forefindes kun som et samlet datasæt, hvor de enkelte år ikke kan ad-

skilles. I forhold til evalueringen var dette problematisk, da der ikke kunne frem-

skaffes data specifikt for perioden fra 2010 frem til 2013, som er den periode 

TrygFonden har bevilliget støtte. Desuden er det ikke registreret, hvorvidt aktivite-

terne er finansieret af TrygFonden eller af andre kilder. 

Ud fra Exits kvartalsrapporter til bestyrelsen fra april 201113 frem til juni 2013 har 

vi udarbejdet en oversigt over sociale og kulturelle aktiviteter. Oversigten indehol-

der registrerede antal deltagere samt antal afholdte aktiviteter og kan dermed sam-

menholdes med data registreringssystemet. Dette gennemgås i kapitel 5.1. 

Interviews 

Der er gennemført i alt 19 interviews. Tabellen nedenfor giver en oversigt. Inter-

viewene er gennemført som semistrukturede på baggrund af en interviewguide. 

Interviewguides findes i Bilag 6.  

Tabel 3-1 Interviews 

Interviewperson – kategori Antal interviews 

Exit – ansatte og frivillige 9 

Fængsler (viceinspektør, socialrådgivere, 

fængselsbetjent) 

4 

Kommuner og jobcentre (sagsbehandlere 

og socialrådgivere) 

5 

Kriminalforsorgen 1 

I alt 19 

 

                                                                                                                                       

 

 

da det overskrider diskretionshensynene til deltagerne og derfor ikke er præcist nok til, at vi 

kan bestemme, hvad der skete først i forhold til visitationen, idømmelsen og løsladelsen. 
13 Exit påbegyndte først udarbejdelse af kvartalsrapporter i april 2011.   
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Observation 

Repræsentanter fra evalueringsholdet har deltaget i to kultureftermiddage afholdt af 

Exit i henholdsvis København og Aarhus.  

3.4 Metodeudfordringer 

Der har været en række udfordringer forbundet med evalueringen. For det første er 

ikke alle målene beskrevet klart og entydigt og er dermed ikke direkte målbare. Det 

har vi forsøgt at løse ved at opstille indikatorerne i Bilag 5. For det andet er der på 

forskellige punkter usikkerhed i data. Usikkerheden består især i: 

› Der er ikke nøjagtige opgørelser over, hvilke og hvor mange aktiviteter Exit 

har gennemført. 

› Der eksisterer ikke et præcist overblik over, hvilke aktiviteter der har været 

baseret på finansiering fra TrygFonden. 

› Der er usikkerheder i registreringen af brugere, hvilket hænger sammen med, 

at registreringssystemet løbende har været under udvikling. 

Der er store metodiske udfordringer forbundet med at vurdere effekt i forhold til 

resocialisering, tilknytning til arbejdsmarkedet og recidiv. Det skyldes især, at det 

ikke er muligt at opstille en kontrolgruppe, som kan bruges i en vurdering af, hvor-

vidt der er opnået en reel effekt. Udvælgelsen af brugere til Exits tilbud sker ud fra 

nogle kriterier (særligt motivation), ud fra hvilke man ikke kan opstille en 'perfekt' 

registerbaseret kontrolgruppe. Det betyder, at det kun i meget begrænset omfang er 

muligt at besvare spørgsmålet om, hvorvidt de ønskede effekter er opnået. 

De forskellige usikkerheder og udfordringer i forhold til at beskrive graden af 

målopfyldelse er yderligere uddybet i de relevante kapitler i rapporten. 
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4 Aktiviteter og resultater – grad af 

målopfyldelse for de konkrete mål 

Dette kapitel indeholder en gennemgang af de planlagte og gennemførte aktiviteter 

samt opfyldelsen af de konkrete mål. I afsnit 5.1 ser vi på, hvorvidt Exit har gen-

nemført de planlagte aktiviteter. I afsnit 5.2 ser vi på, hvorvidt de konkrete mål er 

blevet opfyldt.  

4.1 Planlagte og gennemførte aktiviteter 

I dette afsnit redegør vi for, i hvilket omfang Exit har gennemført aktiviteterne 

fremført i ansøgningen14: 

› Sociale og kulturelle tilbud 

› Exit-ven/mentor 

› Sang, musik og kunst 

› ADHD-projekt 

› Socialrådgivernetværk 

› Social Retshjælp 

› Café Exit 

› Jobindsats 

Nedenstående redegørelse er baseret på data fra Exits redegørelser, registreringer 

og kvartalsrapporter. Der findes ikke en opgørelse over præcist, hvilke Exit aktivi-

                                                      

 

 
14 Aktiviteterne gennemgås nedenfor. Heri indgår en oversigt over, hvordan ansøgningen 

beskrev aktiviteterne. 
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teter der har været understøttet af TrygFondens midler, men data fra interviews 

viser, at aktiviteterne i deres helhed i høj grad har været finansieret af TrygFonden. 

Det er især via støtte til lønudgifter, at TrygFondens midler har støttet aktiviteterne. 

På forespørgsel fra evalueringsholdet har Exit lavet en oversigt over fordelingen af 

TrygFondens støtte til lønudgifter. Denne er afspejlet i nedenstående Tabel 4-1. 

Tabellen viser omkostninger per type stilling/aktivitet.  

Tabel 4-1 Lønudgifter finansieret af TrygFonden 

Stilling – aktivitetstype 2010 2011 2012 2013 Sum 

Ledelse, information og admini-

stration15 16% 33% 31% 33% 31% 

Retshjælp 8% 5% 4% 0% 5% 

Individuel rådgivning/ 

mentoring/terapi16 45% 37% 31% 18% 33% 

Kultur og musikkoordinator 11% 8% 11% 9% 10% 

Cafe 17% 11% 17% 36% 17% 

Andet 3% 7% 5% 4% 5% 

I alt 100% 100% 100% 100% 100% 

Beløb til lønudgifter i alt  

(jf. Tabel 2-1) 

740.535 4.225.670 4.405.488 1.294.959 10.666.651 

Kilde: Oversigt fra Exit. 

 

Det ses af Tabel 4-1, at der har været betydelige udsving i, hvorledes støtten har 

været anvendt. Mens der i starten af perioden især var fokus på rådgivningsdelen, 

udgjorde caféaktiviteterne hovedparten af de støttede aktiviteter mod slutningen af 

perioden. 

4.1.1 Sociale og kulturelle tilbud 

Ifølge ansøgningen er Exits sociale og kulturelle tilbud en del af det forpligtende 

fællesskab, der skal være med til at styrke sociale kompetencer for den enkelte 

bruger. Samværet skal være med til at mindske fordomme om omgivelserne og 

derfor få omgivelserne til i højere grad at acceptere ex-indsatte som en del af sam-

fundet. Ansøgningen angiver ikke præcis, hvad aktiviteterne går ud på, hvor mange 

gange Exit forventer at afholde hver aktivitet, eller hvor mange deltagere der for-

ventes.  

                                                      

 

 
15 Exits leder, intern og ekstern kommunikation, hjemmeside, nyhedsbreve, afholdel-

se/deltagelse i møder, konferencer og events samt facilitering af interne strategiseminarer, 

bogføring og regnskab. 
16 Dertil kom en medarbejder (jobkonsulent) fra Marselisborg. Dette indgår i 'konsulentpo-

sten' i det overordnede budget (se Tabel 2-1) og er således ikke medregnet under personale-

omkostninger. 



   
24 EVALUERING AF EXIT 

http://projects.cowiportal.com/ps/A050108/Documents/3 Projekt dokumenter/Rapport/1_Endelig rapport September/EXITRAPPORT_endelig version_Sept.docx 

Nedenstående Tabel 4-2 viser Exits registrering af de sociale og kulturelle aktivite-

ter med det samlede antal deltagere på hver aktivitet i de fire byer, hvor Exit er re-

præsenteret (jf. kapitel 2), i perioden 2008-2012.  

Tabel 4-2 Sociale og kulturelle aktiviteter i perioden 2008-2012 

By/aktivitet Antal deltagere Gennemsnit per år 

København 

Kultureftermiddag 4.620 1155 

Mandagsklub 620 155 

Musik på Kultureftermiddagen 44 11 

Kvindeklub 60 15 

Fiskeklub og sport 80 20 

Teater/biografture 320 80 

Odense 

Kultureftermiddag 200  

Musik på kultureftermiddagen 10  

Aarhus 

Kultureftermiddag  80  

Lolland-Falster 

Caféeftermiddage 50  

Kilde: Oversigt over Exits sociale og kulturelle aktiviteter fra beretninger og generelle 

oversigter. Note: Den samme deltager er talt med flere gange, hvis vedkommende har del-

taget i flere arrangementer (også inden for samme kategori). Bemærk: For København er 

udregnet et gennemsnit per år. Dette giver ikke mening for de andre byer, da aktiviteterne 

her først er startet op sent i 2011 eller i 2012. 

 

Tabel 4-2 viser, at kultureftermiddagene er den aktivitet, som de andre sociale og 

kulturelle aktiviteter er bygget op omkring. I København har 4.620 deltaget i kul-

tureftermiddagene, Odense har haft 200 deltagere og Aarhus har haft 80. Derud-

over har Lolland-Falster haft 50 deltagere til deres caféeftermiddage. 

Tabel 4-3, som er baseret på kvartalsrapporter, viser antal afholdte aktiviteter for-

delt på år og yderligere inddelt i fire tidsintervaller17.  

                                                      

 

 
17 Hvis antal deltagere ikke er anført i kvartalsrapporterne, er aktiviteten ikke regi-

streret i Tabel 5-2. Dog har vi selv foretaget observationer ved kultureftermiddage-

ne i henholdsvis København og Aarhus, hvor vi har brugt observerede deltagere fra 

disse arrangementer til angivelse af antal deltagere i Tabel 5-2. Til Københavns 
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Tabel 4-3 Sociale og kulturelle aktiviteter, antal arrangementer og antal deltagere 

 2011 2012 Total 

 12/04 – 29/08 01/09 – 23/01 24/01 - 13/09 14/09-28/02  

Antal 

arr. 

 

Delt. Antal 

arr. 

Delt. Antal 

arr. 

Delt. Antal 

arr. 

Delt. Antal 

arr. 

Delt. 

København 

Kultureftermiddag 5 425 5 425 9 765 5 425 24 2040 

Musikcafé 2  2  2  2  8  

Caféaften onsdag       3  3  

Oplæsningsforløb i Vestre/ 

Læsegruppe i Horserød 

    7  5  12  

Kulturnat   1    1  3  

Ferielejre m. familien 1 24   1 24   2 48 

Kunst i Vestre 20 100 21 105     41 205 

Fangekorets koncerter 13  17  20  12  62  

Alpha kursus18   1      10  

Fotoprojekt i Horserød   1      1  

Diverse kulturarrangemen-

ter 

  1  1    2  

Odense 

Kultureftermiddag      6  5  11  

Mandagscafé       4  4  

Alpha kursus     1    1  

Aarhus 

Kultureftermiddag       4 220 4 220 

Lolland-Falster 

Cafémøder (er det samme 

som Caféeftermiddage i 

tabel 1) 

  2  8  5  15  

                                                                                                                                       

 

 

kultureftermiddag i februar 2014 deltog ca. 85, i Aarhus i marts 2014 deltog ca. 60 

deltagere, hvilket ligeledes understøttes i et interview med lederen for Exit Aarhus, 

som skønner, at ca. 50 deltagere til hver kultureftermiddag. Det skal bemærkes, at 

nogle af aktiviteterne i tabellen også kan betragtes som hørende til kategorien 

'sang, musik og kunst', som vi kommer nærmere ind på nedenfor i afsnit 4.1.3.  

18 Grundkursus i kristendom for alle – uanset tro eller baggrund 
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Kilde: Sociale og kulturelle aktiviteter fra Exits kvartalsrapporter. 

 

Både Tabel 4-2 og Tabel 4-3 viser, at kultureftermiddagene er både den hyppigste 

aktivitet og den med flest deltagere. Kultureftermiddagene arrangeres i samarbejde 

med fængslerne, som udvælger indsatte, der får udgang til at deltage. Familie til de 

indsatte kan også deltage samt andre (løsladte) Exit borgere (altså borgere der er 

tilknyttet Exit via rådgivningsforløb eller andet). Kultureftermiddagen går ud på at 

mødes og tale sammen, synge sammen, spise sammen i daglige hjemlige (ikke-

institutionsagtige) omgivelser – mødet er mellem Exit-folk (frivillige og lønnede) 

og de indsatte/ex-indsatte. Der er også mulighed for korte rådgivningssamtaler 

mellem den enkelte deltager og Exit medarbejdere i separate rum. 

Interviewdata med både Exit medarbejdere og medarbejdere fra fængsler viser, at 

kultureftermiddagene/aftener/cafeeftermiddage bruges strategisk på den måde, at 

de indsatte udvælges ud fra, hvorvidt de står overfor snarlig løsladelse. På den må-

de kan kultureftermiddagen være med til at øge kendskabet og tilliden til Exit og 

understøtte, at den indsatte søger hen til Exit efter løsladelsen19. Data viser desu-

den, at fængslerne/Kriminalforsorgen i høj grad anerkender kultureftermiddagene 

som et godt tilbud til de indsatte. Det fremhæves som særligt værdifuldt, at det er 

muligt at give udgang til kultureftermiddag til indsatte, som ellers ikke kan få ud-

gangstilladelse.  

Generelt gælder det for aktiviteterne, at de blev arrangeret ved, at en lønnet Exit 

medarbejder koordinerede og stod for det overordnede, mens frivillige hjalp til i 

forhold til den praktiske udførelse af arbejdet. Undtagelser er Kunst i Vestre og 

fotoprojekt, som blev varetaget af Exits kulturmedarbejder samt aktiviteterne på 

Lolland-Falster og oplæsningsgrupper, som udelukkende var baseret på frivillig 

indsats.  

4.1.2 Exit-ven/mentor 

I ansøgningen beskrives aktiviteten Exit-ven/mentor som en person, der bliver kob-

let på den enkelte borger for at følge brugeren gennem hele forløbet. Det fremgår 

ikke af ansøgningen, om en Exit-ven/mentor er planlagt at skulle være frivillig eller 

lønnet. 

Konkret har Exit med TrygFondens midler etableret et korps af lønnede rådgive-

re/mentorer/terapeuter, som gennemfører individuelle forløb for borgere, der på 

den ene eller den anden måde bliver visiteret hertil. Visitationen foregår på forskel-

lige måder og på forskellige tidspunkter. En visitation gennem Exit selv kan ske, 

mens borgeren er indsat og møder Exit-folk via træffetider i fængslet, deltagelse i 

                                                      

 

 
19 Der er dog ingen data, der kan vise om dette rent faktisk er tilfældet. 
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kultureftermiddage, arrangementer i fængslet, kontakt via sagsbehandler i fængslet 

eller lignende. Det kan også ske ved, at borgeren henvender sig efter løsladelse.20  

Når den indsatte er blevet løsladt og ikke selv opsøger Exit, er det sagsbehandlere i 

jobcentre og i kommuner, der kan skabe kontakten mellem den løsladte og Exit. 

Det er særligt jobcenteret i Skelbækgade i København, der visiterer brugere til Exit. 

Hvis dette er tilfældet, foregår det på den måde, at den løsladte får tilbudt et betalt 

individuelt forløb, hvor han/hun kan vælge også at deltage i Exits fællesaktiviteter 

såsom caféarrangementer.  

Data fra interviews med Exits ansatte viser, at der er en fleksibel tilgang til, hvilke 

tilbud den enkelte borger bliver mødt med. I nogle tilfælde er der et 'let' behov og 

personen kobles med en frivillig mentor/exit-ven, mens der i andre tilfælde er be-

hov for 'tungere' rådgivning og støtte, hvor de ansatte i Exit så fungerer som rådgi-

vere/støttepersoner/mentorer. I tillæg hertil kan Exit brugeren modtage terapi fra 

terapeuter eller psykologer, som fortrinsvis er tilknyttet Exit på frivillig basis. I 

forhold til de forløb, der bliver købt af kommuner, er det altid Exits lønnede perso-

nale, der indgår i mentorrollen.  

Interviewdata viser, at det har været sværere end forventet at etablere et hold af 

frivillige mentorer. Udfordringerne består blandt andet i: 

› At matche efterspørgsel med udbud (det er svært at have frivillige på stand-by 

til der opstår et konkret behov, og det kan være svært at finde det rigtige 

match mellem de behov, som den enkelte bruger har og de frivillige). 

› Behovet for løbende at kompetenceudvikle de frivillige.21 

Nedenstående Tabel 4-4 viser antal borgere, som er visiteret til Exits rådgivnings-

team i perioden 2008-2012 opgjort i Exits offentliggjorte statistik (mørk orange) 

samt antal forløb opgjort i excel-fil med registrerede forløb udleveret i forbindelse 

med evalueringen (lys orange).  

                                                      

 

 
20 I Vestre Fængsel modtager mange løsladte en pjece om Exit med billede, navn og tele-

fonnummer på ansatte fra Exit, som de løsladte opfordres til at kontakte. Vestre Fængsel 

følger på nuværende tidspunkt ikke op på, hvor mange løsladte der kontakter Exit. Via in-

terview med Exit vurderer COWI dog, at det er få af de løsladte fra Vestre Fængsel, der 

reelt tager kontakt til Exit. 
21 Exit har i de seneste 2 år modtaget midler fra en særlig pulje i Socialministeriet til ud-

dannelse af frivillige, og dette har ifølge Exit medvirket til at løse denne udfordring. 
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Tabel 4-4 Antal rådgivningsforløb 

 2008-2012 2010 2011 2012 I alt 

Visiteret til rådgivnings-

team  

426 82 98 154 334 

Heraf Exit-borgere22 394 80 91 128 299 

Heraf visiteret af kommu-

ner/jobcentre 

32 2 7 26 35 

Heraf afsluttede forløb 

(ultimo 2012 rød/feb. 

2014 grøn) 

325 79 97 133 309 

Heraf igangværende forløb 

(ultimo 2012 rød/feb. 

2014 grøn) 

101 3 1 21 25 

Kilde: Exits beretning 2013.     

 

Tabellen viser, at Exit har visiteret størstedelen af borgerne selv, og at det er meget 

få, der er blevet visiteret af kommunerne og jobcentrene – i alt 3523. Det er bemær-

kelsesværdigt, at antallet af visiterede borgere (samt antallet af afsluttede forløb) er 

højere i 2012 end i 2011, som igen er højere end i 2010. Samtidig falder udgifterne 

til rådgivningsteamet, jf. Tabel 4-124.  

                                                      

 

 
22 Her menes borgere, som er visiteret til rådgivningsteamet af Exit selv. 
23 At 334 borgere skulle være visiteret i perioden 2010-2012 kan understøttes af et 

interview med en af Exits ansatte, som vurderer, at Exit ca. har 100 rådgivningsfor-

løb kørende om året. Tallene stemmer dog ikke overens med slutevalueringen fra 

det tidligere projekt 'fra barriere til karriere', hvoraf det fremgår, at 69 borgere var 

indskrevet i projektet i løbet af 2010. Disse borgere burde have været registreret i 

systemet og registreret som henvist fra kommune/jobcenter. Exit oplyser, at data 

ikke er pålidelige i forhold til, hvordan borgerne er blevet visiteret. Det står heller 

ikke helt klart, hvad kriteriet for at blive registreret i systemet har været. F.eks. ved 

vi ikke, om registreringerne omfatter de borgere, der modtager familierådgivning 

(projekt finansieret af andre midler end TrygFonden). Det er således ikke muligt at 

slå fast præcis, hvor mange hvis forløb/rådgivning har været finansieret gennem 

TrygFondens bevilling. Det skønnes dog på baggrund af interviewdata at være en 

betragtelig andel af 'Exit-borgerne', idet det fremhæves af Exit ansatte, at Tryg-

fondsmidlerne særligt bidrog til rådgivningsindsatsen. 

24 Der kan være forskellige forklaringer herpå, herunder usikkerheder i registreringer af 

antal forløb, løbende effektivisering, samt at Exit i starten af perioden forventede flere for-

løb gennem henvisninger fra Københavns Kommune, men at disse forventninger ikke blev 

indfriet (jf. afsnit 5.2.2).Ud fra tilgængelige data er det ikke muligt at vurdere, hvilke af 

disse mulige forklaringer der  har størst forklaringskraft, og det kan heller afvises, at der 

findes yderligere forklaringsmuligheder. 
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4.1.3 Sang, musik og kunst 

I ansøgningen til TrygFonden giver Exit udtryk for, at sang og musik skal i højsæ-

det til de månedlige kultureftermiddage, og at musikundervisning skal kunne tilby-

des derudover.  

Ud fra Tabel 5-2 kan vi se, at fangekorets koncerter og Kunst i Vestre er blevet 

afholdt flest gange i perioden 2011-2012 med henholdsvis 62 og 41 gange. Tabel 

4-5 nedenfor viser derudover, at 297 har deltaget til musik og kunst i fængslerne.  

Tabel 4-5 Exitborgeres deltagelse i kunst og musik inden for fængslerne i perioden 2008-

2012 

Exits kontakt til fængsler mv. i perioden 2008-2012 

Deltagere til musik og kunst i fængsler 297 

Kilde: Statistiktabel fra Exits beretning 2013. Bemærk: Data stammer fra en statistiktabel i 

Exits beretning fra 2013 og løber over en periode fra 2008-2012. Bemærk, at tabellen påvi-

ser musik og kunstarrangementer foregående inde i fængslerne. Det er ikke helt klart, hvil-

ke af de i Tabel 4-2 nævnte aktiviteter der er omfattet af Tabel 4-5. 

4.1.4 ADHD-projekt 

I ansøgningen nævnes aktiviteten, der omhandler et ADHD-projekt, hvor der læg-

ges vægt på en helhedsorienterende indsats overfor indsatte med ADHD i fængs-

lerne, sådan at de efter løsladelse har bedre muligheder for at leve et liv uden kri-

minalitet. Denne aktivitet forefindes ikke i nogen data fra Exit. Exit oplyser, at man 

i 2012 har haft besøg af en psykolog, som fortalte om ADHD i fængslerne. Der har 

også været et enkelt møde med en kommune, hvor et muligt ADHD projekt blev 

diskuteret.  

Aktiviteten er dermed ikke gennemført som planlagt.  

4.1.5 Socialrådgivernetværk 

I ansøgningen beskrives denne aktivitet som et samarbejde med den Sociale Høj-

skoles åbne rådgivning, hvor socialrådgiverstuderende tilbyder rådgivning i Café 

Exit på ugentlig basis. Aktiviteten er ikke registreret i Exits data som en løbende 

eller fast aktivitet. Exit oplyser, at der blev gennemført et forsøg i nogle måneder, 

hvor to studerende tilbød rådgivning, men der var begrænset søgning, og det blev 

derfor droppet. 

En socialrådgiverstuderende fra den Sociale Højskole har været i praktik ved Café 

Exit i foråret 2012. Exit fremhæver de gode erfaringer fra dette, og at der siden 

fortsat har været praktikanter tilknyttet. Exit understreger også, at erfaringerne vi-

ser, at kommunerne/jobcentrene ønsker professionelle mentorer/rådgivere for de 

betalte forløb. Her er frivillig indsats ikke tilstrækkelig, heller ikke selvom den ud-

føres af studerende inden for det rigtige fag. 



   
30 EVALUERING AF EXIT 

http://projects.cowiportal.com/ps/A050108/Documents/3 Projekt dokumenter/Rapport/1_Endelig rapport September/EXITRAPPORT_endelig version_Sept.docx 

I og med at der ikke er skabt et kontinuerligt samarbejde med Den Sociale Højsko-

le, som det gives udtryk for i ansøgningen, vurderer vi samlet set, at denne aktivitet 

ikke er gennemført som planlagt.  

4.1.6 Social Retshjælp 

Ifølge ansøgningen er denne aktivitet et samarbejde mellem Café Exit og Den So-

ciale Retshjælp i Arrhus omkring ydelse af retshjælp og gældsrådgivning. Formålet 

er, at medarbejdere fra Den Sociale Retshjælp dels kan træffes i Exits café og over 

Webcam.  

I perioden 2008-2012 har Exit registeret 200 nye retshjælpssager25. I 2010 ansatte 

Exit en advokat på deltid til at varetage retshjælpsfunktionen. Det startede som et 

initiativ i samarbejde med den sociale retshjælp, hvor den pågældende advokat stil-

lede sig frivilligt til rådighed. Behovet viste sig at være stort, og det blev derfor 

besluttet, at en egentlig ansættelse var relevant.  

Tanken var, at advokaten skulle koordinere et netværk af frivillige rådgivere, men 

dette har dog vist sig svært at udføre i praksis. Derfor har det primært været advo-

katen, der har varetaget den rådgivende funktion. Advokaten skønner, at han siden 

start har haft ca. 2 sager om ugen. Ud fra dette skøn behandles ca. 100 sager årligt, 

hvilket er noget mere end det registrerede. Det skal dog bemærkes, at nogle af de af 

advokaten omtalte sager er meget små enkeltstående rådgivninger, som derfor mu-

ligvis ikke er blevet registreret som en decideret retshjælpssag (f.eks. en rådgiv-

ningssamtale med en borger i forbindelse med en kultureftermiddag).  

I forhold til gældsrådgivning søgte og fik Exit i 2012 en bevilling fra Socialmini-

steriet om at udføre gældsrådgivning, og siden da er der blevet opbygget et team 

(primært frivillige) omkring Exits advokat, som implementerer denne rådgivning. 

Målet er at gennemføre 600 rådgivningsforløb i perioden 1/7 2012-30/6 2016. 

4.1.7 Café Exit – aktiveringsmuligheder 

Jf. ansøgningen skal denne aktivitet åbne Exit op for offentligheden i kraft af Exits 

café. Formålet er at drive cafeen så den økonomisk hviler i sig selv. Samtidig skul-

le man etablere afklarings- og vejledningsforløb for tidligere indsatte for at gøre 

dem parate til arbejdsmarkedet eller en uddannelse – og give dem jobtræning i ca-

feen.  

Nedenstående   

                                                      

 

 
25 Data stammer fra Exits beretning fra 2013. 
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Tabel 4-6 viser, hvor mange brugere der har afsonet i fodlænke, samfundstjeneste 

eller været i praktik i caféen.  
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Tabel 4-6 Jobtræning og aktivering i Café Exit i perioden 2008-2012 

Type Antal borgere 

Afsonere i fodlænke, samfundstjeneste 10 

Indsatte i praktik mv. 6 

Kilde: Statistiktabel fra Exits beretning 2013 

 

Jf. interview har caféen været åben for offentligheden på fuld tid fra februar 2011 

og 2 år frem. I denne forbindelse har Exit ligeledes ydet afklarings- og vejlednings-

forløb for tidligere indsatte igennem eksempelvis ansættelse af ex-indsatte i jobtil-

skud, samfundstjeneste, praktik eller fodlænke, som ovenstående tabel viser. 

I forhold til de betydelige midler, der er anvendt til at drive caféen (jf. Tabel 4-1), 

synes det opnåede antal aktiviteter at være forholdsvist lavt. Dette skal også ses i 

lyset af, at indtægten fra cafédriften har været meget lav, og caféen derfor gav et 

meget stort økonomisk underskud (ifølge Exits regnskab for 2012 var indtægten da 

51.899 kroner). 

4.1.8 Jobindsats  

Jævnfør ansøgningen indebærer denne aktivitet, at Marselisborg har et ansvar for at 

gennemføre en kvalitativ beskæftigelsesindsats. Det er ikke nærmere beskrevet, 

hvad dette indebærer. 

Fra statusrapporter og bestyrelsesreferater kan det udledes, at Marselisborg har væ-

ret tilsluttet Exit som konsulentvirksomhed i perioden 2011-2012 og har været med 

til at udarbejde og udvikle skemaer, strategier, alternative måder til finansieringer 

etc. En beskæftigelseskonsulent fra Marselisborg var tilknyttet på fuld tid i 2011-

2012. Ud over bidrag til det strategiske arbejde har konsulenten primært arbejdet i 

rådgivningsteamet med job og uddannelsesindsats med borgere samt i stigende om-

fang socialrådgivning (dette skal også ses i sammenhæng med finanskrisen, som 

gjorde det svært at udøve en jobskabende indsats for ex-indsatte). Det er ikke mu-

ligt ud fra data at fastslå, hvor mange af de omtalte individuelle forløb som konsu-

lenten fra Marselisborg har fungeret som rådgiver for. 

4.2 Opfyldelse af konkrete mål 

Dette afsnit vedrører graden af opfyldelse af de konkrete mål, som omfatter udar-

bejdelse af en metodebeskrivelse, formidling og dokumentation.  

4.2.1 Metodebeskrivelse 

Jævnfør ansøgningen skulle Exit udarbejde en metodebeskrivelse, der 'beskriver 

hvordan en aktiv indsats kan gennemføres for målgruppen… beskrivelsen vil være 

tilgængelig og til brug for det landspolitiske niveau, Kriminalforsorgen, kommu-

nerne, frivillige foreninger, og hvem der ellers ønsker at gøre brug af vore erfarin-

ger og metoder'.  
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Evalueringen viser, at der ikke er lavet en metodebeskrivelse i guideform, og dette 

er heller ikke nævnt som et indsatsområde i Exits strategi. Der er dog udformet for-

skelligt materiale, som på forskellig måde redegør for Exits værdigrundlag og me-

toder. Det inkluderer blandt andet: 

› Exits hjemmeside. 

› Informationsfoldere til fængsler og kommuner om Exit generelt, men også 

målrettede foldere om særlige tilbud, der findes i Exit (f.eks. gældsrådgiv-

ning). 

› Beretning om Exit 'fra indsat til værdsat', udgivet i 2012. 

› Exits strategi, som også beskriver værdigrundlaget (fra 2009, opdateret 2011). 

› 'Kvalitativ undersøgelse af metoder og indsatsen hos foreningen Exit' (udar-

bejdet i 2012 af Marselisborg). 

Der er dog ingen af de ovennævnte materialer, der kan siges at udgøre en metode i 

guideform. Det er også værd at notere sig, at sidstnævnte kvalitative undersøgelse 

fremhæver, at Exits tilgang er baseret på individuelle og situationsbestemte indsat-

ser: 'Der er ikke tale om en gennemgående metodik eller stringent systematiserede 

arbejdsmetoder for Exits indsatser. Der er derimod ofte tale om individuelle indsat-

ser, hvor fremgangsmåden afhænger af situationen og den pågældende bruger. 

Netop fordi målgruppen ikke er en homogen gruppe, kan det være svært at skræd-

dersy en altomfattende arbejdsmetode, som er gangbar i alle situationer'26. 

Set i dette lys vurderes det, at målsætningen om at producere en metodebeskrivelse 

i guideform faktisk ikke var relevant og burde have været taget op til revision. Exit 

fremhæver da også selv i forbindelse med evalueringen, at det er vanskeligt at lave 

en detaljeret metodebeskrivelse.  

En del af de interviewede samarbejdsparter (fængsler, kommuner og jobcentre) 

efterspørger større klarhed om, hvilke ydelser Exit kan levere, og hvordan der kan 

visiteres til disse ydelser. Det viser, at på trods af at Exit har udarbejdet en række 

materialer (som listet ovenfor), og i øvrigt også afholder møder og er i kontakt med 

samarbejdsparterne, er der alligevel en vis usikkerhed om, hvad Exit kan levere og 

hvordan. Det tyder på, at metodebeskrivelserne ikke har været tilstrækkelige i for-

hold til at sikre forankring. 

4.2.2 Formidling 

Af ansøgningen fremgår, at der skal afholdes forskellige formidlingsaktiviteter for 

at sikre udbredelsen af metoder og erfaringer. Der omtales især forankringsmøder 

                                                      

 

 
26 'Kvalitativ undersøgelse af metoder og indsatsen hos foreningen Exit' (udarbejdet i 2012 

af Marselisborg), side 10 
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og to konferencer, som skal have til formål at give deltagerne (samarbejdsparter og 

relevante aktører) viden om, hvordan indsatserne kan anvendes i praksis og intro-

duktion og vejledning til at kunne sikre videreføring og implementering af meto-

der. Derudover nævnes også forskellige formidlingsmetoder med henblik på at 

skabe opmærksomhed om erfaringerne og en aktiv motiverende dialog med rele-

vante aktører. 

Strategi Indsatsen i forhold til formidling er nævnt i Exits strategi med et udtalt fokus på 

'fortalervirksomhed'. Her lægges der vægt på, at Exit skal sætte fokus på proble-

mer, der gør sig gældende for indsatte/ex-indsatte ved at opsøge politikere og del-

tage i samfundsdebat. Under strategiens fokusområder nævnes, at målet er at gøre 

opmærksom på de erfaringer, som Exit har høstet og skabe opmærksomhed på pro-

blemer. Dette er således i tråd med ansøgningen, omend der ikke nævnes noget om 

konferencer eller forankringsmøder. 

Ved gennemgang af relevant materiale fra Exit kan det konstateres, at der ikke har 

været afholdt deciderede forankringsmøder eller de omtalte konferencer. Der har 

været forskellige aktiviteter i forhold til formidling. Blandt andet har Exit haft ind-

læg/stande/boder på forskellige konferencer og arrangementer, medvirket i indslag 

på landsdækkende radio, haft foretræde for politiske udvalg, haft besøg af em-

bedsmænd og politikere, arrangeret debatter med meningsdannere på området, haft 

aktiviteter i forbindelse med kulturnatten med mere.  

Exits materiale samt interviewdata med Exit ansatte viser, at der har været et sti-

gende fokus på Exits 'fortalervirksomhed' i perioden 2010-2012. Desuden har der 

været en mødeaktivitet i forhold til Kriminalforsorgen (Direktoratet, fængsler), 

kommuner og jobcentre. Dette inkluderer både dialog i forhold til konkrete samar-

bejder samt bredere dialog med henblik på at skabe opmærksomhed om Exit og 

afsøge muligheder for samarbejde. 

Interviewdata peger på, at Exit gennem disse aktiviteter har opnået større opmærk-

somhed og en involverende og motiverende dialog med relevante aktører. Exit 

fremhæves blandt andet i interviews for at være en god og konstruktiv samarbejds-

partner, hvis styrke er ikke at være en del af systemet, men samtidig med en aner-

kendende tilgang i forhold til systemet. 

Det fremgår også af det gennemgåede materiale, at Exit har arbejdet strategisk og 

systematisk med sin kommunikationsindsats. Der er blandt andet udarbejdet en 

kommunikationsstrategi, herunder særlig strategi for politisk kommunikation, og 

der er arbejdet konsistent med logo og den visuelle identitet27.  

                                                      

 

 
27 Som det fremgår af afsnit 5.1 kunne man have ønsket en endnu stærkere kobling mellem 

kommunikationsstrategi og strategi for udbredelse af Exit modellen. 
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4.2.3 Dokumentation og evaluering 

Ansøgningen beskrev, hvorledes Exit ville registrere og dokumentere antal perso-

ner i projektet og opnåede resultater samt udarbejde statusrapporter og effektevalu-

ering, aktørevaluering, cost benefit analyse og endelig rapportering. 

Strategi Exits strategi nævner ikke noget om indsatser i forhold til dokumentation og 

evaluering. Status på registreringssystemet er dog ofte nævnt i statusrapporter og i 

referater fra bestyrelsesmøder. 

Det fremgår af relevant materiale, at Exit gennem perioden 2010-2012 arbejdede 

på at etablere et registreringssystem over de brugere, som var blevet visiteret til et 

rådgivningsforløb. Det var forbundet med flere vanskeligheder at etablere dette 

system, der først blev meldt klar i slutningen af 2012, hvorefter det stadig udestod 

at tilkoble en statistikkomponent. I forbindelse med evalueringen har COWI mod-

taget data fra systemet. Usikkerhederne og vanskelighederne med at fortolke data 

fremgår blandt andet af afsnit 4.1 i denne rapport. Systemet muliggør nu dokumen-

tation af opnåede umiddelbare resultater som beskrevet i afsnit 5.3. 

Statusrapporter Exit har i perioden udarbejdet statusrapporter til bestyrelsen. Statusrapporterne 

skelner ikke mellem aktiviteter finansieret af TrygFonden – og øvrige aktiviteter. 

Statusrapporterne er løbende blevet sendt til TrygFonden. 

Evalueringer Der er blevet udarbejdet en cost benefit analyse, som vi dog vurderer som ikke 

valid (se afsnit 5.3 om recidiv). Den før omtalte rapport udarbejdet af Marselis-

borg28 indeholder også elementer af effektevaluering, idet den også anvender data 

fra Exits registreringssystem til at se på effekten af Exits rådgivningsindsats. Der er 

dog nogle metodiske spørgsmål, som ikke bliver tilstrækkeligt tilgodeset i rappor-

ten, hvorfor rapporten ikke kan betegnes som en fuld effektevaluering29. Der er 

ikke foretaget hverken effekt- eller aktørevaluering i forhold til anvendelsen af 

TrygFondens bevilling. 

Samlet set er det konkrete mål i forhold til dokumentation og evaluering således 

kun opnået i begrænset omfang. 

                                                      

 

 
28 'Kvalitativ undersøgelse af metoder og indsatsen hos foreningen Exit' (udarbejdet i 2012 

af Marselisborg), side 10 
29 F.eks. er der ingen kontrolgruppe og definitionen af recidiv følger ikke de gængse nor-

mer. 

Registrering og do-

kumentation 
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5 Effekter og impact – grad af 

målopfyldelse af de overordnede mål 

Dette kapitel ser på effekter og impact og graden af målopfyldelse for de tre over-

ordnede mål for projektet: 

1 Udbrede konceptet og gøre Exit landsdækkende. 

2 Sikre forankring. 

3 Øge tilknytning til netværk og arbejdsmarkedet og mindske recidiv for den 

enkelte bruger. 

Kapitlet er struktureret efter disse tre mål.  

5.1 Udbrede koncept og gøre Exit landsdækkende 

Af ansøgningen fremgår, at det var Exits mål at blive landsdækkende – enten ved 

at etablere sig fysisk flere steder i landet eller ved at udvide staben i København og 

oprette et rejsehold (jf. resumé af ansøgningen, s. 2).  

Strategier Målet om at blive landsdækkende fremgår meget klart af Exits strategi fra 2010. 

Visionen for 2015 er, at Exit er anerkendt på landsplan, og at der er et tæt samar-

bejde med landets fængsels- og arresthuspræster, og at Exit dermed har fået en 

landsdækkende udbredelse. Det landsdækkende arbejde indgår som fokusområde i 

strategien – både for perioden 2010-2011 og 2012-2013.  

› I 2010-2011 var målet at blive afklaret på, hvordan der kan etableres en lands-

dækkende indsats samt at kunne tilbyde indsats til københavnske og sjælland-

ske afsonere i jyske fængsler.  

› I 2011-2012 var målet at arbejde videre med at oprette lokale Exit-afdelinger i 

de områder, der er kontakt til, samt at fortsætte arbejdet med at revidere ved-

tægter, således at organisationen er gearet til at kunne rumme lokale Exit-

afdelinger. 

Data 
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Af statusrapporter samt bestyrelsesreferater fremgår det, at der i 2010 var indle-

dende drøftelser af, hvilke modeller der var farbare, og det var på tale at indlede en 

bredere dialog og undersøgelse blandt fængselspræster i Jylland30. I efteråret 2010 

ændrede Exit strategi med henblik på at indlede kontakt til enkelte præster i be-

stemte jyske fængsler (Sdr. Omme og Møgelkær) med henblik på samarbejde. En-

delig skiftede fokus i starten af 2011 til Fyn, da der kom en del henvendelser fra 

interesserede fynske præster og frivillige.  

Henvendelserne fra Fyn, og overvejelserne om hvordan samarbejdet kunne etable-

res, ledte til et fokus på oprettelsen af en lokalafdeling i Odense. Det betød, at mo-

dellen med et rejsehold blev droppet. I 2011 begyndte Exit at revidere vedtægterne 

for også at kunne rumme lokale afdelinger. En arbejdsgruppe under bestyrelsen 

blev nedsat og rapporterede løbende til bestyrelsen. Dette arbejde var stadig ikke 

afsluttet ved TrygFond-bevillingens afslutning.  

Sideløbende var der drøftelser i bestyrelsen om strukturen for lokale afdelinger. 

Blandt andet blev det i september 2011 besluttet at oprette lokalafdelinger, og i 

marts 2012 blev et notat om strukturen for lokale afdelinger vedtaget af bestyrel-

sen. Af dette notat fremgår, at målet er at oprette tre lokalafdelinger: København, 

Odense og Aarhus. 

Parallelt med arbejdet med at fastlægge struktur og vedtægter fortsatte arbejdet 

med at etablere tilbud og indsatser på Fyn – og senere også Lolland-Falster og Jyl-

land – fra 2011 og frem.  

› I løbet af 2011 afholdtes møder med interesserede parter på Fyn. Per 1. januar 

2012 blev  en medarbejder ansat (10 timer/uge), og i marts 2012 afholdtes den 

første kultureftermiddag på Fyn. Siden har der været regelmæssige kulturef-

termiddage samt rådgivningstilbud og træffetider i fængslerne. Lokalerne i 

Odense blev indviet officielt i januar 2013 med dertil hørende cafétilbud 

(mandag-torsdag 12-16).  

› I løbet af 2011 afholdtes flere møder med en interesseret arbejdsgruppe på 

Lolland-Falster forankret omkring præster/stiftet. Cafémøder startede op i de-

cember 2012 og er siden afholdt månedligt. Dette er udelukkende baseret på 

frivillig indsats. 

› I starten af 2012 indledtes dialog med en interesseret frivillig i Aarhus, som 

gerne ville starte aktiviteter op. Herefter blev der afholdt møder i løbet af 2012 

– også med en interesseret præst. I efteråret 2012 tildelte Aarhus stift 25% af 

præstens tid til Exits arbejde. Månedlige kultureftermiddage startedes op i no-

vember 2012. Præsten arrangerede disse og koordinerede den frivillige indsats 

i forbindelse hermed.  

                                                      

 

 
30 Dette er dog ikke gennemført. 
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› I starten af 2013 blev der ansat en leder til Exit i Aarhus, og der indledtes et 

arbejde med at kontakte jyske fængsler og Aarhus Kommune med henblik på 

at orientere om Exits arbejde og tilbud. I løbet af 2013 havde lederen desuden 

en rolle som Exit ven/mentor i forhold til et mindre antal indsatte/løsladte fra 

jyske fængsler, hvor han ydede støtte og rådgivning efter en model, som min-

der om den, der kører i rådgivningsteamet i Exit København. 

Ud over arbejdet med at udbrede Exit til andre landsdele blev der i perioden 2010-

2012 også gjort en indsats for at udbrede Exit på Sjælland.  

› Der blev indgået aftale med Købehavns Kommune/Vestre fængsel, om at løs-

ladte fra fængslet henvises til Exit. 

› Der var kontakt til en række københavnske omegnskommuner for at fortælle 

om Exits arbejde og særligt med henblik på at gøre kommunerne interesserede 

i et samarbejde i stil med det, Exit havde med Københavns Kommune i for-

bindelse med projektet 'fra barriere til karriere'. Der blev etableret aftaler om 

samarbejde med nogle kommuner, men disse gav sig dog kun udslag i relativt 

få rådgivningsforløb, der reelt blev indkøbt af nogle enkelte kommuner31. 

› Der var kontakt til en række fængsler med henblik på at etablere aftaler om 

træffetider i fængslerne samt samarbejde om kultureftermiddage. 

Samlet set har Exits indsats i perioden ledt til, at samarbejdet med fængslerne 

gradvist er blevet udbygget. Tabel 5-1 nedenfor giver et overblik over Exits kon-

takt til fængsler i Danmark. Det var dog først sent i 2012 og gennem 2013, at Exit 

tog en mere strategisk tilgang og målrettet søgte kontakt med fængsler og deres 

ledelse. Indtil da var kontakten i højere grad præget af personlige netværk og kon-

takter til fængselspræsterne. 

Tabel 5-1 Exits kontakt til fængsler32 

Fængsel Kontakt 

Fængsler på Sjælland 

Statsfængslet i Vridsløselille – 

Albertslund (lukket) 

Fangekoret, indsatte deltager i kultureftermiddagene og 

andre diverse sociale og kulturelle arrangementer 

                                                      

 

 
31 Exit har ikke en liste med status på dialog og aftaler med kommuner. I bestyrelsesrefera-

ter/statusrapporter er Brøndby, Frederikssund, Rødovre og Frederiksberg kommuner nævnt 

blandt kommuner, hvor der har været dialog om samarbejde. 
32 Tabellen er udarbejdet af COWI på grundlag af informationer i statusrapporter, bestyrel-

sesreferater og interviews. Alle fængsler undtaget Institutionen Ellebæk er medtaget (Elle-

bæk er undtaget, da det kun huser udlændige, der er frihedsberøvet efter udlændingelovens 

regler). Københavns Fængsler er medtaget, selvom det egentlig er en arrest.  
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Fængsel Kontakt 

Statsfængslet ved Horserød – 

Helsingør (åbent) 

Har været til et informationsmøde om Exit gennem et 

konvent i Løgumkloster. Turnusordning. Socialt udvik-

lingscenter, et rådslagsprojekt. Fotoprojekt. Læsegrup-

pe. 

Anstalten ved Herstedvester – 

Albertslund (lukket) 

Exit har arbejdet på et retræteforløb.  

Statsfængslet i Jyderup – Jyde-

rup (åbent/lukket) 

Har været til et informationsmøde om Exit gennem et 

konvent i Løgumkloster og Exit har været på besøg i 

fængslet. Turnusordning. 

Københavns Fængsler – Vestre 

fængsel, Blegdamsvejens 

Fængsel, Politigårdens Fæng-

sel, Nytorvs Fængsel (arrest) 

Eksport kunst, gældsrådgivning, introforløb. Vestre sen-

der løsladte over til Exit. 

Fængsler på Fyn 

Statsfængslet på Søbysøgaard 

– Søbysøgaard (åbent) 

Exit yder terapeutiske samtaletimer, gældssanering, 

retshjælp, mentorforløb, Alpha kursus samt indsatte 

deltager i kultureftermiddagene. 

Statsfængslet i Ringe – Ringe 

(lukket) 

Exit Odense holder faste cafémøder i fængslet. 

Statsfængslet i Nyborg – Ny-

borg (lukket) 

Exit Odense opererer inden i fængslet med rådgivning 

og har eget kontor. 

Fængsler i Jylland 

Statsfængslet på Kragskovhede 

– Jerup (åbent) 

Indsatte deltager i kultureftermiddagene i Aarhus, hvor 

det ofte er et par busser med indsatte, som kører til 

Aarhus. 

Statsfængslet Midtjylland – Nr. 

Snede (åbent) 

Exit Aarhus har været i Nr. Snede for at snakke med 

ledelsen. 

Statsfængslet Møgelkær – Ju-

elsminde (åbent) 

Exit Aarhus yder rådgivning inden i fængslet, og Møgel-

kærs indsatte deltager til kultureftermiddagene. 

Statsfængslet Østjylland – Hor-

sens (lukket) 

Exit Aarhus har haft kontakt til ledelsen. 

Statsfængslet Renbæk – Skær-

bæk (åbent) 

Ingen oplysninger. 

Statsfængslet ved Sønder Om-

me – Sdr. Omme (åbent) 

Exit Aarhus har haft kontakt til ledelsen og holdt infor-

mationsmøde.  

Note: Grøn=Meget kontakt, Gul=Lidt kontakt, Rød=Ingen eller lidt kontakt, Blå=Ingen 

oplysninger. 

 

Interviewdata viser, at Exit har lagt stor vægt på at lokale afdelinger skal 'Exitifice-

res' – altså at Exits værdigrundlag og metoder skal være styrende for arbejdet i alle 

tre afdelinger. Der har været mange møder, besøg og udvekslinger mellem Køben-

havn og afdelingerne for at sikre dette. Data fra interviews viser også, at der er op-

bygget en fælles Exit-identitet afdelingerne imellem, ligesom der er gennemført 

arbejdsdeling, som giver rammerne for et fornuftigt samspil mellem afdelingerne.  

Samarbejdet mellem 

afdelingerne 
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Samtidig viser data også, at afdelingerne kører deres områder relativt selvstændigt, 

og at der mangler en samlet opdateret strategi for, hvad der skal gøres for at skabe 

en fuldt landsdækkende indsats. Exits egne folk har således også i interviews refe-

reret til, at Aarhus afdelingen ikke kan nå ud til alle løsladte i Jylland, og der endnu 

ikke er en model for, hvordan dette kan udformes, selvom der blandt andet er tan-

ker om at forankre Exit mere hos præster i sognene, som der løslades til. Selvom 

dette ikke er blevet lige så tydeligt italesat i interviews, må samme problemstilling i 

en vis udstrækning gøre sig gældende på Sjælland og Fyn (selvom de geografiske 

afstande der er mindre). 

5.2 Sikre forankring 

Af ansøgningen fremgår, at man gennem formidling af metodebeskrivelsen vil sø-

ge at opnå forankring og finansiering af Exit modellen. Ansøgningen siger:  

"Det er væsentligt, at medarbejderne hos vore samarbejdspartnere og andre rele-

vante aktører får grundig introduktion og vejledning til at kunne sikre videreføring 

og implementering af metoder, der har vist sig at være effektive over for målgrup-

pen"….Det er forhåbningen, at kommunerne på sigt vil betale for den beskæftigel-

sesindsats som Cafe Exit gennemfører for kommunens borgere. Hertil kommer, at 

Cafeen på sigt vil give økonomisk afkast, som kan bidrage til finansieringen." (jf. 

Resumé af ansøgningen). 

Forankring kan således analyseres ud fra flere forskellige perspektiver. I det føl-

gende ser vi på: 

› Metodemæssig eller institutionel forankring: I hvilket omfang er Exits metode 

forankret, dvs. at den i højere grad anvendes af andre aktører? 

› Økonomisk forankring eller bæredygtighed: I hvilket omfang er der skabt en 

økonomisk bæredygtig platform for Exits arbejde?  

5.2.1 Metodemæssig/institutionel forankring 

Strategi Metodemæssig/institutionel forankring er ikke direkte nævnt i Exits strategi, men 

der henvises til en vision om, at Exit er 'anerkendt på landsplan for sit arbejde', at 

Exit har 'et tæt samarbejde med landets fængsels- og arresthuspræster', og at Exit 

har et 'godt samarbejde med Kriminalforsorgen'. 

For at kunne vurdere denne målsætning, skelner vi mellem forskellige typer aktø-

rer, dvs. Kriminalforsorgen/fængselsvæsenet, kommuner/jobcentre og kirkelige 

aktører (herunder fængselspræster). 

I forhold til Kriminalforsorgen/fængselsvæsenet viser interviewdata meget klart, at 

der er et godt og værdsat samarbejde med Exit. Der er dog ikke tale om en decide-

ret metodemæssig forankring, da det netop fremhæves, at Exits udmærker sig ved 

at stå udenfor 'systemet' og tilbyde den frivillige netværksindsats, som fængselsvæ-

senet ikke selv tilbyder. Der er en meget stor anerkendelse af Exit: organisationen 
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formår at mestre balancen mellem at være på den indsattes side og samtidig bevare 

en god og samarbejdsorienteret tilgang til myndighederne. 

I forhold til kommuner/jobcentre bliver billedet lidt mere "mudret". Exits relation 

til kommuner/jobcentre er præget af, at man på den ene side er en frivillig organi-

sation, og på den anden side er leverandør af serviceydelser (dvs. egentlige rådgiv-

nings-/mentorforløb). Kommuner/jobcentres forventninger til Exit ændres, når der 

er tale om et leverandørforhold. Som allerede tidligere nævnt er der en vis grad af 

usikkerhed om, hvad Exit som leverandør står for, ydelser og leverancemuligheder. 

Exit er selv opmærksom på, at de ikke har været tydelige nok i deres kommunika-

tion af, hvad de tilbyder. Vurderingen ud fra data er, at dette skyldes forskellige 

faktorer, herunder vigtigst: 

› At Exit selv ikke har været afklaret om, præcis hvad kerneleverancen var. Man 

har haft mange bolde i luften og har også bevæget sig mellem fokus på 

job/aktivering og en mere generel social indsats. Der har ikke været en entydig 

afklaring af, hvorvidt Exit var en frivillig organisation, der yder en social ind-

sats, eller en professionel leverandør. 

› At dialog med kommunerne/jobcentrene er vanskeliggjort af, at der er en høj 

grad af udskiftning af medarbejdere, og at sagsbehandlerne ofte arbejder selv-

stændigt, hvilket sætter store krav til tilstedeværelse og løbende dialog for at 

blive taget i betragtning som leverandør. 

I forhold til de kirkelige aktører vurderer vi, at der er sket en betydelig metode-

mæssig forankring via den dialog, der har været med fængselspræster, sognepræ-

ster og – i nogle tilfælde – biskopper. Det er i forhold til disse aktører, at potentialet 

for fortsat forankring – og for opfyldelse af ambitionen om at blive landsdækkende 

– er størst. 

5.2.2 Økonomisk bæredygtighed 

Strategi Ifølge Exits vision for 2015 hviler Exits økonomi '…på en kombination af 

egenfinansiering (ved salg af ydelser til kommuner/jobcentre), tilskud fra private 

og offentlige midler'. Driften af cafeen '..hviler økonomisk i sig selv' i 2015.  

Exit er som andre interesseorganisationer udfordret af konstant at skulle søge mid-

ler til gennemførelse af projekter og initiativer. Samtidig er det meget svært at opnå 

finansiering til generel drift. Bevillingen fra TrygFonden var speciel, fordi den i et 

omfang ydede bidrag til generel drift, men samtidig var der en målsætning om, at 

dette skulle udmønte sig i en forankring og fremadrettet bæredygtig finansierings-

model.  

Perioden mens TrygFondens bevilling blev implementeret var præget af, at det var 

muligt at ansætte nogle af de kræfter, der hidtil havde lagt frivillig arbejdskraft i 
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Exit33. Samtidig kunne man også tilføre nye kræfter og starte nye aktiviteter op, og 

væsentligt flere frivillige blev tilknyttet (fra 30-40 frivillige i 2010 til 80-100 frivil-

lige ved bevillingens afslutning). Som de ovenstående afsnit viser, så betød dette 

også, at Exit kunne agere på en helt anden måde. Der er ingen tvivl om, at de oven-

for beskrevne aktiviteter ikke kunnet være blevet gennemført på samme niveau 

uden bevillingen og den lønnede indsats. Spørgsmålet er, i hvor høj grad det lykke-

des Exit at skabe et økonomisk fundament for at videreføre dette aktivitetsniveau 

efter ophør af TrygFondens bevilling. 

Data Ved gennemgang af statusrapporter og bestyrelsesreferater fremgår det, at 

finansiering i et langsigtet perspektiv kun er blevet drøftet i begrænset omfang. Der 

var en forhåbning om, at man via fortalervirksomheden ville kunne opnå en stabil 

finansiering af dele af driften ved flerårig bevilling på finansloven (dette er Exit 

dog nu gået bort fra). Samtidig synes der at have været en ret stor tro på, at Exits 

økonomi i høj grad ville kunne understøttes ved hjælp af salg af forløb til kommu-

ner og jobcentre. Således var der et højt budget for forventet salg til kommuner/ 

jobcentre i 2012 baseret på forventningen om indgåelse og indfrielse af rammeafta-

le med kommunen. I løbet af året viste dette sig ikke at holde, og der blev flere 

gange nedjusteret i budgettet.  

Det er ikke klart, hvorvidt der var en forventning om, at salg til kommuner/job-

centre (udover at finansiere selve forløbene) også forventedes at kunne bidrage til 

den generelle drift. Exit siger selv, at de har lavet beregninger, som viser, at der er 

økonomi i at udføre de betalte forløb for kommuner/jobcentre, og at det kan være 

med til at betale for drift af Exit. I perioden for TrygFondens bevilling må det kon-

stateres at der ikke blev skabt en bæredygtig økonomi ud fra betalte forløb. Hvor-

vidt dette fremadrettet er muligt må bero på, at Exit får en konstruktiv dialog med 

kommunerne om, at de er villige til at betale for Exits ydelser, som ofte vil gå ud 

over de normale normeringer for mentorforløb. I Københavns Kommune har det, 

ifølge Exit, vist sig muligt for Exit at få aftaler på plads i konkrete tilfælde med 

henvisning til, at det er en lille og meget krævende målgruppe, som Exit arbejder 

med. 

Interviews dokumenterer, at Exits muligheder som leverandør er begrænsede af, at 

kommuner og jobcentre er i tvivl om, hvad Exits ydelse præcist går ud på, og også 

(i nogle kommuner) hvordan samarbejdet kan udforme sig. Selvom Exit selv synes, 

de har gjort en stor indsats for at fortælle om sig selv og diskutere samarbejde med 

kommuner og jobcentre, så tyder det alligevel på, at der er plads til forbedring.  

Data om Exits brugere samt interviews med Exit viser, at en ret stor del af brugerne 

er 'selvhenvendere', dvs. ikke visiteret fra kommuner/jobcentre (det er ikke muligt 

                                                      

 

 
33 Helt konkret blev der i perioden ansat to personer (caféleder og kulturkoordinator), som 

op til deres ansættelse var frivillige (den ene som mentor, den anden med kunstprojekter) i 

Exit. Den ene blev ansat i en anden funktion end den, vedkommende havde haft som frivil-

lig; den anden blev ansat, fordi det blev muligt at opprioritere en aktivitet, som Exit vurde-

rede som meget væsentlig i forhold til at rekruttere brugere. 

Indtægter via salg af 

forløb 
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at sige præcist hvor mange, da data om brugere ikke er tilstrækkeligt pålidelige). 

For denne gruppe får de pågældende borgeres tilhørskommuner således et gratis 

forløb, som kan indeholde nøjagtig de samme elementer, som kommunerne betaler 

for, i de tilfælde hvor der visiteres. Exit er nu begyndt at henvende sig til tilhørs-

kommunerne for selvhenvendere, men Exits udgangspunkt er stadig, at den enkelte 

borger skal kunne få den nødvendige hjælp og støtte uanset, om vedkommende er 

selvhenvender eller visiteret.  

Finansieringsstrategi På trods af at økonomisk bæredygtighed var nævnt i både ansøgningen og Exits 

strategi, var det først i 2013, at der for alvor kom gang i drøftelserne af, hvad den 

langsigtede finansieringsmodel efter ophør af bevillingen fra TrygFonden skulle 

bestå af. Først sent i forløbet er der udarbejdet en formel og detaljeret finansie-

ringsstrategi. 

Om Cafeen  Det fremgår af gennemgangen af dokumenter, at caféen i København viste sig ikke 

at være økonomisk bæredygtig og gav underskud. Følgelig blev caféen lukket ned 

som offentlig cafe, da bevillingen fra TrygFonden ophørte.  

Interviews med Exit medarbejdere og vores observationer viser, at caféen har været 

værdifuld som mødested og ikke-institutionel ramme om forskellige sociale og kul-

turelle aktiviteter i Exit. Det er evaluators vurdering, at forventningen om, at caféen 

kunne hvile i sig selv (eller ligefrem give overskud) var meget optimistisk. Og at 

caféen ikke i tilstrækkelig grad har virket som jobtræningsplatform.  

Ud af TrygFondens bevilling på godt 14 millioner kroner blev 1,8 millioner brugt 

på lønninger til cafemedarbejdere. I forhold til det begrænsede udbytte vurderes det 

at være ikke-tilfredsstillende.  

5.3 Den enkelte borgers tilknytning/resocialise-
ring i samfundet 

Dette afsnit beskriver, i hvilket omfang Exit har opnået de effekter, som fremgår af 

ansøgningen, dvs. 

› den mønsterbrydende effekt.  

› tilknytningen til arbejdsmarkedet (herunder praktik og uddannelse). 

› recidivprocenten. 

5.3.1 Mønsterbrydende effekt 

Exit har, jf. ansøgningen, som mål at skabe en mønsterbrydende effekt i resociali-

seringsprocessen ved at flere løsladte får skabt nye netværk, som gør, at den løslad-

te oplever sig inkluderet og accepteret af det omgivende samfund. 

Målopfyldelsen er blevet undersøgt via interview med Københavns Kommunes 

jobcenter i Skelbækgade, med Frederiksund Kommunes jobcenter, med Odense 

Kommunes jobcenter og med ansatte og frivillige i Exit.  



   
44 EVALUERING AF EXIT 

http://projects.cowiportal.com/ps/A050108/Documents/3 Projekt dokumenter/Rapport/1_Endelig rapport September/EXITRAPPORT_endelig version_Sept.docx 

Data viser, at Exits arrangementer skaber sociale rammer, som giver løsladte mu-

lighed for at etablere nye netværk med andre løsladte. Exits forløb med brugerne 

berører ofte også, hvordan den løsladte kan styrke relationer til sin familie.  

Flere sagsbehandlere i og uden for fængslerne peger på, at arrangementerne giver 

den indsatte sociale og kulturelle rammer, der er forskellige fra de rammer og rela-

tioner, som oftest har været kraftigt medvirkende til at skabe rammer for kriminali-

tet. Socialrådgiverne peger på, at Exits sociale og kulturelle fællesaktiviteter skaber 

en adspredelse og et tiltrængt frirum i et fordomsfrit miljø, hvilket gør Exit attrak-

tiv for såvel indsatte som ansatte i socialforvaltningerne.  

I forhold til individuelle forløb fokuserer socialrådgiverne på den støtte, som Exit 

yder som fast og fordomsfri samtalepartner i øjenhøjde, og på at Exit bistår den 

løsladte med boligsøgning, gældsrådgivning og selvtillidsopbyggende samtaler og 

aktiviteter. 

Exit fremhæver selv, at fællesaktiviteter bidrager positivt til at skabe rammer for 

nye netværk og en tro på et liv uden kriminalitet. Exit fremhæver også, at opbyg-

ning af netværk og sociale relationer til venner og især familier indgår i de indivi-

duelle forløb. 

Det er ikke muligt at dokumentere, at brugerne får nye og blivende netværk, som 

gør, at de oplever sig inkluderet og accepteret af det omgivende samfund. Men 

sagsbehandlernes udsagn indikerer, at Cafe Exit – i et ukendt omfang – bidrager 

positivt til at skabe mønsterbrydende effekter ved at den løsladte genopbygger en 

selvtillid og ofte også en tro på, at det omgivende samfund kan bidrage positivt til 

at skabe rammer for et liv uden for fængslet. 

5.3.2 Brugere opnår tættere tilknytning til 

arbejdsmarkedet 

Exit har i ansøgningen formuleret mål om, at brugerne opnår en tættere tilknytning 

til arbejdsmarkedet (55% i ordinær beskæftigelse, 30% i ordinær uddannelse/ vok-

senlære), jf. resumé af ansøgningen, s.2. Dette vurderes af evalueringen som nogle 

meget høje og ambitiøse målsætninger i forhold til, hvordan situationen typisk er 

for løsladte, jf. diverse kortlægninger heraf34. Evalueringen har undersøgt målop-

fyldelsen ved at analysere Exits egne data og registreringer af brugerne, udføre en 

analyse af registerdata i forhold til målet om beskæftigelse samt interviewe perso-

ner i jobcentre/kommuner. 

                                                      

 

 
34 Se f.eks.: Kyvsgaard, B. (1989): .... og fængslet tager de sidste. Om kriminalitet, straf og 

levevilkår. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kbh.; Olesen, A. (2013): Løsladt og gæld-

sat. Jurist- og Økonomforbundets Forlag, Kbh.; Tranæs, T. & Geerdsen, L.P. (2008): For-

bryderen og samfundet. Rockwool Fondens Forskningsenhed/Gyldendal, Kbh. 
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Tabel 5-2 er baseret på data fra Exit og viser årsager til afsluttede individuelle for-

løb. 

› I de mørk orange kolonner fremgår tal fra Exits beretning, som er Exits offici-

elle redegørelse, og som dækker perioden 2008-2012.  

› I de lys orange kolonner fremgår tal fra Exits excel-registreringer og vedrører 

de forløb, der startede i perioden 2010-2012.  

Som det ses af tabellen, er der forskel fra år til år mellem de anvendte kategorier. 

Ikke desto mindre er der mulighed for at sammenligne de to tal sæt.  

Tabel 5-2 Afsluttede forløb og deres årsager  

 2008-2012 (afsluttet per 

ultimo 2012) 

2010-2012 (afsluttet per 

feb. 2014) 

 Antal % Antal % 

Påbegyndt uddannelse, i 

job mv. 
99 30% 

15 5% 

I praktik, aktivering, 

jobjagt mv. 
55 17% 

Begyndt i mentorforløb 14 4% -  

Tilstrækkelig hjælp -   98 32% 

Forløb afbrudt/mistet kon-

takt 
80 25% 181 58% 

Borger fængslet 26 8% 3 1% 

Andet 51 16% 14 5% 

Total  325 100% 311 100% 

 

Tabel 5-2 viser, at en stor del af de afsluttede forløb er blevet afbrudt, eller Exit har 

mistet kontakten, hvilket betyder, at forløbet afbrydes enten af brugeren selv, 

kommunen eller Exit (25% i 2008-2012 og 58% i 2010-2012). Det store frafald er 

bemærkelsesværdigt, og det ville være relevant at analysere nærmere i forhold til 

længden af forløb. Dette er dog ikke muligt på grund af usikkerheder i registrerin-

gerne. 

I forhold til succesfulde forløb er der en stor forskel i forhold til jobskabelse i de 

røde og grønne kolonner (henholdsvis 36% og 5%). Det vides ikke præcist, hvor 

denne forskel kommer fra. Der kan formodentlig findes en grad af forklaring i fi-

nanskrisen og vanskeligheder ved at finde jobs i perioden efter 2010. Forskellen i 

tallene er dog også med til at understrege, at tallene virker usikre. 

Data i tabellen stammer fra det tidspunkt, hvor hvert forløb er afsluttet. Man kan 

således ikke ud fra data sige noget om, hvorvidt borgeren på længere sigt er blevet 
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fastholdt i job eller uddannelse (og heller ikke om borgeren på længere sigt er fal-

det tilbage i kriminalitet efterfølgende). 

Registeranalyse 

Data fra registeranalysen om beskæftigelsesgraden for Exit brugere og kontrol-

gruppen fremgår af Error! Reference source not found. nedenfor. 

Figur b Deltagernes og kontrolgruppens beskæftigelsesstatus pr.31/12/2012. N=157 og 

8109.  

 
Kilde: Registeranalyse, jf. Bilag 4. 

 

Figuren viser, at 17% af Exits brugere var beskæftigede per 31/12-2012, 83% er 

ikke. For kontrolgruppen er det 36%, der var beskæftigede, og 64%, der ikke var. 

Som allerede beskrevet i kapitlet om metode, så er der betydelige usikkerheder for-

bundet med registeranalysen. Først og fremmest fordi det ikke er muligt at lave en 

kontrolgruppe, som er et perfekt match til Exits brugergruppe. Desuden er der stati-

stisk usikkerhed grundet den lille population, hvilket sammenholdt med det faktum 

at beskæftigelsesdata repræsenterer et nedslag per 31/12/2012, peger på stor usik-

kerhed om resultatets gyldighed i forhold til beskæftigelse generelt. 35 

Uanset usikkerhederne tyder data dog på, at Exit ikke har en positiv effekt på bru-

gernes beskæftigelsesgrad. 

Ved at opdele data mellem de brugere af Exit, som har afbrudt forløbet, og de bru-

gere, som i dialog med Exit vurderer, at de har modtaget et tilstrækkeligt forløb 

(altså den tredjedel, der har fået 'tilstrækkelig hjælp' eller registreret som i job, ud-

                                                      

 

 
35 Ud fra data er det ikke muligt at vurdere, i hvilket omfang beskæftigelsesgraden er et 

karakteristikum eller en effekt. Givet at deltagergruppen og kontrolgruppen er matchet på 

visse andre variable, burde man forvente et mere ens mønster i forhold til beskæftigelse, 

men det kan også skyldes, at Exits brugergruppe er mere 'belastet' end kontrolgruppen. 
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dannelse eller aktivering i Tabel 5-2 ovenfor), tegner der sig en negativ effekt af 

Exits arbejde i forhold til at opnå beskæftigelse. Tal fra registeranalysen viser, at 

brugere af Exit, der har afbrudt forløb, har en højere beskæftigelsesgrad end bruge-

re af Exit, som har modtaget et tilstrækkeligt forløb36.  

Data fra interview 

Vi har også undersøgt målopfyldelsen via interview med Københavns Kommunes 

jobcenter i Skelbækgade, med Frederiksund Kommunes jobcenter, med Odense 

Kommunes jobcenter og med ansatte og frivillige i Cafe Exit. 

Sagsbehandlerne i kommunerne peger på, at den løsladte føler sig accepteret af 

Exits personale, og at det er positivt, at den løsladte frivilligt opsøger og oftest også 

fastholder en kontakt til Exit. Sagsbehandlerne peger på, at det er deres fornemmel-

se, at fællesaktiviteter og især de individuelle forløb bidrager positivt til, at den 

løsladte opbygger kompetencer og selvtillid, der gør, at den løsladte i højere grad 

er i stand til at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Sagsbehandlerne vurderer, at 

Exits fællesaktiviteter og individuelle forløb gør en positiv forskel for brugerne.  

Exits brugere har ved forløbets opstart meget sjældent kontakt til arbejdsmarkedet. 

Det bekræfter sagsbehandlerne på jobcentrene, som samstemmigt fremhæver, at 

Exits individuelle forløb er gode og nødvendige tilbud til de personer, som ved løs-

ladelse ikke kan påbegynde et arbejde eller en uddannelse. Sagsbehandlerne frem-

hæver, at der eksisterer få andre tilbud til denne målgruppe. Det gør, at Exit udfyl-

der et hul i "markedet".  

Sagsbehandlerne fremhæver, at Exits brugere opnår en tættere tilknytning til ar-

bejdsmarkedet ved opbygning af en tro på kompetencer, der gør de visiterede bru-

gere i stand til i højere grad at kunne indgå i et af de job- eller uddannelsesforløb, 

som jobcentrene tilbyder. 

5.3.3 Recidivprocent 

Exit angav i ansøgningen til TrygFonden, at man ville opnå en recidivprocent på 

under 15%. Recidivprocenten afspejler, om den løsladte mindre end to år efter visi-

tationsdatoen til Exit har begået kriminalitet, der medfører fængselsstraf37. Denne 

målsætning siger i sig selv ikke så meget, da en sådan målsætning skal sættes i for-

hold til målgruppen og udvælgelseskriterier. I forhold til den samlede recidivpro-

cent for alle løsladte i 2010 (28%) er det naturligvis et ambitiøst mål. 

Exit har ikke selv data på recidiv, da man ikke forsøger at kontakte borgerne efter 

endt forløb. Data fra registeranalysen, som sammenligner recidivprocenten for 

                                                      

 

 
36 Se Bilag 4.  
37 Selvom det ikke fremgår af ansøgningen, antages det i evalueringen, at ansøgningen er 

baseret på Kriminalforsorgens definition af recidiv (tilbagefald), dvs. ny kriminalitet som 

medfører en ny sanktion, der medfører, at personen på ny kommer under Kriminalforsorgen 

(typisk en ny fængselsstraf). 
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Exitbrugere sammenlignet med kontrolgruppen, viser, at recidivprocenten er den 

samme for Exits brugere (25%) som for kontrolgruppen, og er stort set identisk 

med recidivprocenten for alle løsladte i Danmark i 2010 (28%)38.  

Ved at opdele data mellem de brugere af Exit, som har afbrudt forløbet, og de bru-

gere, som i dialog med Exit vurderer, at de har modtaget et tilstrækkeligt forløb, 

tegner der sig en positiv effekt af Exits arbejde.  

Tal fra registeranalysen viser, at recidivprocenten for de brugere af Exit, som har 

modtaget et tilstrækkeligt forløb, er 11% - hvorimod recidivprocenten er 26% for 

de brugere, som har et afbrudt forløb med Exit39. Det er på baggrund af de tilveje-

bragte data ikke muligt at forklare, hvorfor et 'tilstrækkeligt forløb' medfører en 

lavere recidivprocent, når data fra registeranalysen viser, at et 'tilstrækkeligt forløb' 

også medfører en lavere beskæftigelsesgrad (se afsnit 6.3.2).  

Samlet set er det via registerdata ikke muligt at dokumentere, at Exits indsats på-

virker recidivprocenten. Data indikerer, at Exit ikke har en effekt på recidiv, hvis 

man ser på alle brugere. Hvis man kun ser på brugere, der fuldfører et forløb, tyder 

data på, at Exit har en positiv effekt på recidiv, men det er ikke muligt at fastslå, 

hvorvidt disse brugere ville have holdt sig uden for fængslet uden Exits indsats. En 

registeranalyse med kontrolgruppe sammensat ud fra den del af brugerne, som 

fuldfører et forløb, kunne bidrage til yderligere forståelse, men det har ikke været 

muligt inden for rammerne af denne evaluering.  

Data fra interviews med fængsler og Kriminalforsorgen viser dog, at der er en for-

modning om, at Exit medvirker til at nedbringe recidivprocenten, men dette bliver 

naturligvis udtalt med store forbehold. Der er ingen tvivl om, at der er en høj grad 

af værdsættelse af den indsats, som Exit gør, og Exit ses som en vigtig samarbejds-

partner. Alene det fortsatte samarbejde og vedholdende dialog mellem Kriminal-

forsorgen og Exit vidner herom. 

Interviews med Exit viser, at de selv vurderer, at de gør en forskel, men de er sam-

tidig blevet meget mere bevidste om vanskelighederne ved at anskueliggøre dette 

og ulemperne ved at bruge recidivprocent som direkte og synlig målsætning. Man 

kan også se af Exits årsberetning for 2013, at Exit bevæger sig mere mod et mål 

om 'at skabe en positiv udvikling, så perioderne uden kriminalitet bliver længere og 

længere' (s.5). Samtidig fremfører Exit, at de savner gode indikatorer, der kan 

hjælpe dem til at måle og anskueliggøre værdien af det arbejde, de udfører. 

                                                      

 

 
38 Se Bilag 4. Recidiv efter Kriminalforsorgens definition. 
39 Se Bilag 4. Der er i øvrigt ikke signifikant forskel i fordelingen på aldersgrupper i grup-

perne med henholdsvis afbrudt og tilstrækkeligt forløb. Havde gruppen med et tilstrække-

ligt forløb været præget af ældre brugere kunne dette muligvis have forklaret forskellen, 

men dette er altså ikke tilfældet. Det er ikke muligt ud fra de tilgængelige data at undersøge 

forskelle i kriminel karriere mellem de to grupper. 
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6 Konklusioner og anbefalinger 

Dette kapitel indeholder evalueringens overordnede konklusion, detaljerede del-

konklusioner og anbefalinger. 

6.1 Overordnet konklusion 

Det er evalueringens overordnede konklusion, at Exit er en organisation som igen-

nem frivilligt arbejde og drevet af ildsjæle har gjort en forskel for en række af de 

borgere, der har gennemført et forløb hos Exit. Organisationen har en underliggen-

de drivkraft om at ville gøre noget for en gruppe af samfundets særligt udsatte bor-

gere. Således er både jobcentre, fængslerne og Kriminalforsorgen tilfredse med 

organisationens indsats – der er bred enighed om, at Exit varetager en funktion, 

som er vanskelig for myndighederne selv at udfylde. 

Mens drivkraften og organisationens ildsjæle-karakter er tilstrækkelig i forhold til 

at have fokus på gruppen af særligt udsatte borgere, som udgøres af ex-indsatte, har 

den ikke været tilstrækkelig til at sikre en målrettet strategi, fokuseret implemente-

ring og konsekvent opfølgning på tidsplan og målsætninger for en så stor bevilling 

som TrygFondens på over 14 millioner kroner.  

Samlet set er det vurderingen, at det er lykkedes at udvikle organisationen, så den i 

dag har kontorer i Odense og Aarhus og faste aktiviteter på Lolland-Falster – i til-

læg til de aktiviteter, der allerede fandt sted i København før 2010. Samtidig er 

konklusionen, at Exit i perioden søgte at gennemføre for mange forskelligartede 

aktiviteter på én gang (cafédrift, geografisk spredning, leverandørkon-

cept/individuel rådgivning, beskæftigelsesfremme, tilbud om kunst/musik samt 

diverse enkeltstående projekter og initiativer). Dette har ikke været bæredygtigt for 

en lille nystartet organisation som Exit. På en række konkrete områder er der ikke 

opnået de forventede resultater: 

› Særligt i forhold til dokumentation viser evalueringen, at Exit var meget lang 

tid om at få et system op at køre, og Exit har i dag stadig meget svært ved at 

dokumentere deres indsats og virkninger heraf. 

› Der er ikke udviklet en samlet metode for, hvad Exit forstår ved et "tilstrække-

ligt brugerforløb" og dets delelementer.  
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› Der er etableret samarbejde med en del fængsler, men ikke et samarbejde som 

endnu kan kaldes systematisk og struktureret. 

› Bortset fra enkelte kommuner, er kommunesamarbejdet sporadisk og ikke-

systematisk. 

› Exit er ikke lykkes med at skabe et økonomisk bæredygtigt fundament for sit 

virke. 

På grund af usikkerheder i data, er det vanskeligt at konkludere endegyldigt på ef-

fekten af Exits arbejde i forhold til at holde ex-indsatte ude af kriminalitet og få 

dem i arbejde. Data giver en indikation af, at de Exit brugere, der fuldfører et for-

løb, er mindre tilbøjelige til at komme i fængsel igen, men hvorvidt dette skyldes 

Exits indsats kan ikke dokumenteres ud fra de tilgængelige data. Der er et meget 

stort frafald blandt Exits brugere – altså en stor andel, der ikke fuldfører forløbene. 

Blandt de frafaldne brugere viser data, at en væsentlig højere andel kommer i 

fængsel igen (sammenlignet med de brugere, der fuldfører et forløb). Til gengæld 

indikerer data samtidig, at de frafaldne brugere i højere grad kommer i arbejde,end 

dem der fuldfører. Det er ikke muligt ud fra data at forklare disse tilsyneladende 

asymmetrier bortset fra, at det kan skyldes statistisk usikkerhed, som forklaret 

ovenfor i afsnit 6.3.3.  

6.2 Detaljerede delkonklusioner 

Nedenfor gennemgås resultaterne af evalueringen for hvert evalueringsspørgsmål. 

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt de planlagte aktiviteter er gennemført, kon-

kluderes det, at en del af aktiviteterne er gennemført som planlagt eller nogenlunde 

som planlagt, jf. ansøgningen, mens andre ikke er det, jf. tabellen nedenfor.  

Tabel 6-1 Oversigt – vurdering af hvorvidt planlagte aktiviteter er gennemført 

Planlagt aktivitet Gennemført* Kommentar 

Sociale og kulturelle tilbud, herunder 

sang, musik og kunst 

I høj grad  

Exit-ven/mentor, herunder jobindsats I nogen grad Ikke gennemført præcis 

som beskrevet. Mere fokus 

på professionel rådgivning 

og mindre på frivillige Exit-

venner 

ADHD-projekt Slet ikke Men ADHD inddraget i råd-

givningsforløb 

Socialrådgivernetværk I lille grad Praktikanter i stedet for 

studerende og kun i slut-

ningen af perioden 

Social Retshjælp I høj grad  

Café Exit I nogen grad Men få forløb 

*Der anvendes følgende vurderinger: I høj grad, i nogen grad, i lille grad og slet ikke. 

Aktiviteter gennem-

ført som planlagt 
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I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt de konkrete mål er opnået, konkluderes det, 

at de konkrete mål kun er opnået i lille udstrækning.  

Nedenstående tabel opsummerer observationerne med hensyn til graden af målop-

fyldelse. Generelt er det en observation, at Exit har gennemført de tiltag, som også 

var nævnt i Exits strategi, mens andre tiltag/mål fra ansøgningen ikke er blevet 

gennemført. Det havde været relevant, at Exit havde lavet en midtvejsgennemgang 

af projektet, og i dialog med TrygFonden havde justeret målene.  

Tabel 6-2 Oversigt – opfyldelse af konkrete mål 

Mål Gennemført/opnået Kommentar 

Metodebeskrivelse i guide-

form 

I lille grad Der er ikke lavet en meto-

debeskrivelse i guideform, 

men til gengæld andre be-

skrivelser. 

Formidling 

- konferencer 

- forankringsmøder 

I nogen grad Der er lavet en stor indsats 

inden for formidling og for-

talervirksomhed, men kon-

ferencerne er ikke gennem-

ført. 

Dokumentation og evalue-

ring 

- registreringssystem 

- evaluering 

I lille grad Et registreringssystem blev 

tilvejebragt, men det tog 

lang tid, og der er usikker-

hed om, hvor godt det fun-

gerer. Evaluering kun gen-

nemført i meget begrænset 

omfang. 

*Der anvendes følgende vurderinger: I høj grad, i nogen grad, i lille grad og slet ikke. 

 

I forhold til spørgsmålet om, hvorvidt de overordnede mål er nået, og om projektet 

er blevet forankret, er besvarelsen inddelt i tre områder, som modsvarer tre over-

ordnede målsætninger i ansøgningen: Udbredelsen af Exits koncept og Exit som 

landsdækkende organisation, sikre forankring (metodemæssig og økonomisk) og 

øge den enkelte borgers tilknytning/resocialisering i samfundet. 

Målet om at udbrede Exit og gøre Exit landsdækkende vurderes som værende op-

nået i nogen grad. Der er ingen tvivl om, at der i perioden er sket et kraftigt ryk 

henimod at gøre Exit landsdækkende. Samtidigt må det tages i betragtning, at ud-

viklingen – især i Jylland – kom ret sent i projektperioden. Selvom målet om at 

blive landsdækkende også fremgik af Exits strategi, så synes udviklingen i høj grad 

at være styret af, at lokale interesser selv henvendte sig til Exit, frem for at Exit tog 

initiativ til at opdyrke interesser via netværk og kontakter. Som interesseorganisa-

tion er det naturligt og ønskeligt for Exit, at lokale afdelinger vokser ud af lokalt 

engagement, men ud fra tilgængelige data vurderes det, at Exit godt selv kunne 

have gjort mere for at anspore processen. 

Målsætningerne om metodemæssig og økonomisk bæredygtighed vurderes at være 

opnået i lille grad. Dette skyldes i et vist omfang også, at målsætningerne var base-

ret på nogle urealistiske forventninger – f.eks. at Exits metoder skulle forankres på 

samme måde hos alle aktører. 

Opfyldelse af kon-

krete mål 

Udbredelse af Exit/ 

landsdækkende 

Sikre forankring af 

Exit 
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Målsætningen om metodemæssig forankring er ikke opnået, hvis man tager den 

meget bogstaveligt. Det er ikke sådan, at Exits metode nu er udbredt og praktiseres 

af en række aktører. Hvis man i højere grad tager udgangspunkt i, hvad Exit skriver 

i sin strategi om opnåelse af samarbejdsrelationer med forskellige aktører, så må 

målsætningen siges at være indfriet i nogen grad. 

Samlet set er vurderingen i forhold til målsætningen om økonomisk bæredygtig-

hed, at Exit langt fra er lykkedes med at opnå dette i den tid, som TrygFondens 

bevilling løb. Det lykkedes ikke at komme på finansloven, caféen var en under-

skudsforretning, og der er ikke skabt en "forretning" med Exit som leverandør af 

forløb til kommuner/jobcentre. Gennem interviews med ledende medarbejdere i 

Exit er det meget klart, at Exit selv (inkl. Exits bestyrelse) nu er meget bevidst om 

de økonomiske udfordringer og arbejder målrettet med konsolidering.  

I forhold til målsætningen om at øge tilknytningen til arbejdsmarkedet og opnå en 

recidivprocent under 15% kan følgende konkluderes: 

› Registeranalysen indikerer, at Exits brugere ikke opnår en højere grad af be-

skæftigelse end den tilsvarende kontrolgruppe. 

› Sagsbehandlerne i jobcentrene bekræfter enstemmigt, at det er deres fornem-

melse, at Exit gør de løsladte i stand til at tage bedre vare om eget liv, selvom 

det på kort sigt ikke resulterer i en tættere tilknytning til arbejdsmarkedet. 

› Den gennemsnitlige recidivprocent for årene 2010-2012 er stort set den sam-

me som for kontrolgruppen som for Exits brugere, og den er kun en smule la-

vere end landsgennemsnittet i 2010. Data indikerer, at recidiv er lavere for de 

brugere, der gennemfører et 'tilfredsstillende forløb' hos Exit, men hvorvidt 

dette skyldes Exits indsats kan ikke dokumenteres pga. usikkerheder i data. 

› Exit ikke har haft en systematisk registrering af brugerdata, og en betydelig 

del af Exits brugere afbryder deres forløb med Exits frivillige og ansatte.  

6.3 Anbefalinger 

Evalueringen leder til en række læringspunkter og anbefalinger til Exit: Hvad kan 

Exit gøre  

› for at forbedre indsatsens kvalitet og effektopnåelse? 

› for at skabe en mere bæredygtig økonomisk platform? 

6.3.1 Hvad kan Exit gøre for at forbedre indsatsens kvalitet 

og effektopnåelse? 

Evalueringen viser, at Exits samarbejdspartnere – særligt kommuner og jobcentre – 

er i tvivl om, hvad Exit præcist kan tilbyde, og hvordan samarbejdet kan udfoldes. 

For at sikre et godt samarbejde er det vigtigt, at Exit sætter fokus på, hvad kerne-

ydelsen er og konkretiserer, hvilken forskel Exit gør for de brugere, som bliver til-

Øge den enkelte 

borgers tilknyt-

ning/resocialisering i 

samfundet 

Definer kerneydel-

sen og hold fokus 
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knyttet og gennemfører et tilfredsstillende forløb. Det er vigtigt, at de begrænsede 

kræfter Exit har, bruges fokuseret på at gøre det, som organisationen er bedst til. 

Det er klart, at en af organisationens styrker er, at den kan tilbyde en forholdsvis 

bred pallette af tilbud til ex-indsatte, og dermed i betydelig udstrækning kan mat-

che de komplekse behov, som den målgruppe har. At holde fokus betyder ikke, at 

denne tilgang fuldstændig bør fraviges, men at der hele tiden skal være en kritisk 

stillingtagen, inden nye initiativer startes op. 

Evalueringen viser, at Exit har etableret gode samarbejdsrelationer – særligt med 

Københavns Kommune og en del fængsler. Samarbejderne er blevet til gennem 

netværk (fængselspræster blandt andet) og vokset organisk. Undervejs i perioden 

har Exit taget en mere strategisk tilgang blandt andet med målrettede møder med 

ledelserne i fængslerne i landet. Exit bør yderligere styrke denne tilgang baseret på 

en klar aktør-analyse, målsætninger og planlægning af indsatsen. Exit bør 

› udarbejde en plan og tidsplan for kommunekontakt – herunder plan og tids-

plan for opfølgning, så de kommunale jobcentre er bekendte med Exit og 

Exits tilbud.  

› udarbejde lignende plan for kontakt til fængslerne. 

› overveje, hvorvidt eksisterende kontakter og netværk i det kirkelige regi bør 

formaliseres, og en mere strategisk tilgang til mobilisering af ressourcer herfra 

kan være relevant. 

Exit skal blive bedre til at dokumentere, hvilken forskel et Exit-forløb gør. Der er 

behov for at arbejde med mål og indikatorer, som er mere operationelle og målbare 

end deltagernes recidiv-procent. Exit kan blandt andet overveje at arbejde med før-

efter målinger med anvendelse af indikatorer, som spejler den sociale indsats i in-

terventionslogikken. Det kunne for eksempel være graden af kontakt med familie-

medlemmer, antal konstruktive møder med myndigheder og lignende. 

Det er vigtigt, at data og dokumentation bruges målrettet og synligt til at forbedre 

kvaliteten af indsatsen, herunder grundighed i forhold til tilbagemeldinger til 

kommunerne om status på de borgere, som er blevet visiteret til et Exit-forløb samt 

overordnet læring og metodeudvikling. 

Mindske frafaldet Evalueringen peger på, at der er et højt frafald blandt Exits brugere. Dette er ikke 

overraskende givet, at Exits målgruppe er 'svær'. Men Exit bør søge at sætte mere 

fokus herpå, finde årsager til frafaldet og prøve at finde redskaber til at mindske 

det. Data fra registeranalysen indikerer, at Exit brugere, der fuldfører et forløb, er 

mindre tilbøjelige til at komme i fængsel igen, men det høje frafald kan også indi-

kere, at det er de brugere, som alligevel ville holde sig uden for fængsel, der fuldfø-

rer et forløb. Et forslag til strategisk tilgang kunne være: Fokus på brugere der fuld-

fører og dermed hellere få brugere fra et begrænset antal fængsler og i relation til 

udvalgte kommuner. Dermed skal man altså gå bort fra en strategi om mange bru-

gere fra alle fængsler og dækkende alle landets kommuner! 

Strategisk tilgang til 

samarbejder 

Dokumentation 
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6.3.2 Hvad kan Exit gøre for at skabe en mere bæredygtig 

økonomisk platform? 

Exit er en organisation, der bygger på frivillighed. Evalueringen viser, at den frivil-

lige indsats er værdifuld i forhold til gennemførelse af forskellige Exit aktiviteter. 

Undervejs i den periode, hvor TrygFondens bevilling fandt anvendelse, blev der 

ansat væsentligt flere lønnede medarbejdere (herunder enkelte, der hidtidigt havde 

fungeret som frivillige). Dette muliggjorde, at Exit kunne udvikle sig, og en lang 

række aktiviteter gennemføres i større omfang. Samtidigt steg antallet af frivillige 

også. Det er klart, at for at opretholde et vist niveau og stabilitet i aktiviteter, er der 

behov for en 'lønnet kerne' af medarbejdere. Spørgsmålet er, hvor balancen mellem 

det lønnede og det frivillige skal være? Det afhænger af målsætninger, organisatio-

nens evne til at fremskaffe finansiering, hvad organisationen selv betragter som 

ønskeligt i forhold til værdigrundlaget, mm. Exit bør forholde sig konkret til, hvad 

den ønskede 'gearing' af den finansierede/lønnede indsats skal være i forhold til den 

frivillige indsats og sætte målsætninger for, hvor langt man ønsker at nå med de 

midler (lønnede som frivillige), der er til rådighed. 

Finansieringsstrategi Evalueringen viser, at Exit igennem bevillingsperioden er blevet mere bevidst om, 

hvilke finansieringsmuligheder der findes. Mod slutningen af perioden blev der 

udarbejdet en finansieringsstrategi. Det anbefales, at Exit fortsætter ad denne vej 

og arbejder videre med strategien for finansieringskilder, og herunder udvælger 

fonde og/eller kommuner, som Exit kan præsentere sine aktiviteter og resultater for 

samt drøfte muligheder for finansiering med.  

Finansieringsstrategiarbejdet hænger tæt sammen med anbefalingerne ovenfor om 

gearing af den frivillige indsats. Finansieringsstrategien bør ikke kun fokusere på, 

hvor finansielle midler kan hentes, men også hvor og hvordan frivillige kræfter kan 

rekrutteres. Evalueringen tyder på, at Exit har et stærkt netværk i kirkeligt regi, 

som måske ikke bliver fuldt udnyttet i forhold til at mobilisere både frivillige kræf-

ter og midler. Det bør Exit overveje nærmere. 

Endelig viser evalueringen nogle få anbefalinger til TrygFonden. 

6.3.3 Hvad kan TrygFonden gøre for at forbedre styring og 

administration af sine bevillinger? 

Det anbefales, at TrygFonden ved større bevillinger følger op undervejs for sam-

men med modtager at sikre, at midlerne anvendes bedst muligt, og der sker juste-

ringer af formål, mål, aktiviteter og forventede resultater, der hvor det skønnes 

nødvendigt. Særligt i forholdt til samarbejdet med frivillige organisationer, er det 

vigtigt, at TrygFonden tydeliggør sine forventninger, og at TrygFonden ligeledes 

sætter egne ressourcer af til en udvidet dialog med den pågældende frivillige orga-

nisation om krav og forventninger. I forhold til at få sådant et system til at fungere 

kunne følgende tiltag være relevante: 

› Ved godkendelse af ansøgninger at stille krav om 

› at de opsatte mål er klare og målbare, og der er indikatorer, som kan an-

vendes til løbende opfølgning. 

Gearing af frivillig 

indsats 
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› at der afsættes midler til årlig rapportering og opfølgning og evt. en midt-

vejsevaluering. 

› at der er en forventning om en dialog med TrygFonden angående behov 

for justering af målene med det ansøgte projekt. 

› Det kan overvejes, om der for frivillige organisationer skal indregnes i støtte-

beløbet, at der fra start udarbejdes et styrings- og evalueringsnotat. 
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Bilag 1 Exits forandringslogik 

Nedenfor er indsat to forandringslogikker. Den første er udarbejdet af COWI på 

baggrund af materiale udarbejdet af Exit og Marselisborg i perioden for TrygFon-

dens bevilling samt interviews om Exits metode. Den anden er udarbejdet af Exit 

selv i forbindelse med afslutningen af evalueringen. 
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Exits forandringslogik udarbejdet af COWI 
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Exits forandringslogik udarbejdet af Exit 

 

 

 

Brugerens udgangspunkt Moderator i Exit 

(forudsætning for at indsats 

kan iværksættes og få effekt) 

Virksom mekanisme 

(Exits indsats) 

Delmål 

 

 Normer og adfærd 

præget af fængsling 

 

 Ofte flergangsafsoner 

 

 Gæld, gadegæld 

 

 Bedre adgang til kriminel 

forsørgelse end legal for-

sørgelse  

 

 Psykiatriske problem-

stillinger, herunder symp-

tomer på AHDH eller 

PTSD 

 

 Lav frustrationstærskel og 

dårlige problemløsnings-

evner 

 

 Troværdighed blandt ind-

satte/løsladte, i Kriminal-

forsorgen og i kommuner-

ne 

 

 Kontakt til potentielle 

brugere (kulturudgange; 

arrangementer i fængsler; 

kommuner) 

 

 Frivillig involvering 

 

 Relationelle og faglige 

kompetencer hos Exit-

ansatte 

 

 Formidlingsindsats og på-

virkning af regler og ram-

mer 

 

Relationsdannelse (rumme 

den enkelte; café som ram-

me) 

 

Frivillige som rollemodel og 

model for normalitet eller 

håndtering af normalitet 

 

Rådgivningsforløb (retshjælp, 

gældsrådgivning, mentorstøt-

te, støtte til afklaring af for-

sørgelsesgrundlag, støtte i 

forhold til bolig, støtte til at 

nærme sig arbejdsmarkedet) 

 

 

Større forståelse af egen 

situation og af konsekven-

ser af egne handlinger 

 

Udvikling af mere pro-

sociale normer 

 

Forbedring af økonomiske, 

boligmæssige og praktiske 

forhold 

 

På længere sigt: 

 Stabil forsørgelse, 

evt. forbindelse til 

arbejdsmarkedet 

 Lavere recidiv 
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Bilag 2 Overblik over støtten fra TrygFonden 
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Bilag 3 Oversigt over gennemgået materiale 

› Excel-fil fra Exit med oversigt over brugere og forløb 

› Bestyrelsesreferater og bilag hertil 

› Kvartalsrapporter fra Exits ledelse til bestyrelsen 

› Exits beretninger og registeroversigter over gennemførte aktiviteter 

› Oversigter fra Exit om antal ansatte og deres funktioner 

› Oversigter fra Exit over kontaktpersoner i fængsler og kommuner 

› Exits strategier, herunder også kommunikationsstrategi og finansieringsstrate-

gi 

› Exits årsrapporter 

› Exits hjemmeside og informationsmaterialer 

› Exit afrapportering til andre bevillingsgivere om andre projekter, herunder for 

projekterne 'fra barriere til karriere' og 'fra indsat til værdsat'. 

› 'Kvalitativ undersøgelse af metoder og indsatsen hos foreningen Exit' (udar-

bejdet i 2012 af Marselisborg) 
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Bilag 4 Registeranalyse 

Se separat dokument. 
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1 Exit - registeranalyse 

1.1 Indledning 

Formålet med registeranalysen er at give et billede af Exit deltagernes recidivpro-

cent. Til dette er data fra Exit blevet benyttet. Disse data indeholder følgende rele-

vante variable: 

› Visitationsdato 

› Årsag til afsluttet forløb1 

› Alder 

› Køn 

For at undersøge deltagernes recidivprocent samt give et billede af de recidives 

særtræk, er disse data koblet med følgende variable fra KRIN-registeret og 

DREAM databasen i årene 2010-20122: 

› Indsættelsesdato 

› Løsladelsesdato 

› Uddannelse 

› Beskæftigelsesstatus per 31/12/2012 

Deltagernes recidivprocent er efterfølgende blevet sammenlignet med recidivpro-

centen hos en kontrolgruppe. Kontrolgruppen består af borgere i Region Hovedsta-

den der på et tidspunkt fra 2010-2012 er registreret i Danmarks Statistiks KRIN-

register3. Kontrolgruppen er sammensat, så gruppen så vidt muligt ligner Exit del-

                                                      
1 Her skelner vi mellem 1. 'tilstrækkeligt forløb', som er en samlekategori for Exits registre-

ringer af forløb, hvor deltageren har fået job, uddannelse eller man er blevet enige om at 

forløbet er afsluttet efter tilstrækkelig hjælp, og 2. afbrudt forløb, som er Exits registrerin-

ger af forløb, hvor kontakten er mistet eller deltageren eller Exit selv har afbrudt forløbet. 
2 Excel filen fra Exit indeholdt 493 observationer, men grundet en række mangelfulde cpr. 

numre er kun 469 observationer blevet koblet med KRIN-registeret og DREAM databasen. 

Som anført nedenfor er endvidere kun deltagere til og med 2010 medtaget i analyserne, da 

det ikke har været muligt at beregne recidivprocenten for de senere deltagere. N er derfor 

157.  
3 KRIN-registeret er Danmarks Statistiks kriminalregister. 
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tagerne ift. baggrundsvariablene køn, alder og uddannelse samt forseelse4. Kon-

trolgruppen indeholder 8109 relevante observationer.  

Læsevejledning I det følgende er resultaterne af registeranalysen vist i fire afsnit. Det første afsnit 

handler om baggrundsvariable og karakteriserer deltagerne og kontrolgruppen. Af-

snit 1.3 handler om resultaterne for recidiv. Afsnit 1.4 beskriver recidiv over tid, 

men kan ikke bruges på samme måde som resultaterne i afsnit 1.3, da deltagere 

som endnu ikke har været løsladt i to år eller mere også er medtaget. Afsnit 1.5 

beskriver data om deltagernes beskæftigelse. 

Figurerne i det følgende viser resultaterne som procenttal, dvs. andelen blandt Exit 

deltagerne og andelen blandt kontrolgruppen. Dette betyder at Exit summerer til 

100 % og kontrolgruppen summerer til 100 %. 

1.2  Deltagernes- og kontrolgruppens 
karakteristika 

 

Nedenfor følger Café Exit deltagernes og kontrolgruppens karakteristika. 

Figur 1: Deltagerne og kontrolgruppen fordelt på køn. N=157 og 8109. Kun deltagere, hvis 

recidivprocent kan beregnes. 

 

 

 

 

                                                      
4 Det har desværre ikke været muligt at kontrollere for antal tidligere domme i det modtag-

ne data.  
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Figur 2: Deltagerne og kontrolgruppen fordelt på alder pr. 01/01/2013. N=157 og 8109. 

Kun deltagere, hvis recidivprocent kan beregnes. 

 

Figur 3: Deltagernes og kontrolgruppens uddannelsesstatus pr.01/01/20135 . N=157 og 

8109. Kun deltagere, hvis recidivprocent kan beregnes. 

 

 

 

 

 

                                                      
5 Uddannelse er defineret som minimum fuldført 9. klasses afgangsprøve 
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Figur 4: Årsager til afslutning af forløbet. Kun deltagere, hvis recidivprocent kan beregnes. 

N = 157 

  

Figur 5: Deltagernes status over tid. Kun deltagere. N = 301. NB: det er ikke muligt at be-

regne recidivprocenten for deltagere, der er visiteret til projektet i 2011 og 2012. 
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1.3 Deltagernes recidivprocent 

Deltagerne regnes i denne sammenhæng som recidivister, hvis de har begået krimi-

nalitet6 mindre end to år efter deres visitationsdato til projektet. I udregningen af 

deltagernes recidivprocent er der 325 observationer, hvis recidivstatus ikke er mu-

lig at vurdere, da de enten er blevet visiteret i 2011 - 2013, eller de er blevet visite-

ret, dømt og løsladt i det samme år.7 N er derfor 157, som beskrevet i indledningen. 

Som det fremgår af figur 6 er recidivprocenten den samme blandt deltagerne og 

kontrolgruppen.  

Figur 6: Recidivet blandt kontrolgruppen og deltagerne. 2010. N= 8109 og 1578 

 

 

 

                                                      
6 Med kriminalitet henvises der til påbegyndelse af afsoning. Jf. 

http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/krimi

nalitet---indsaettelser/ind-fgsldto.aspx  
7 Data fra Danmarks Statistik indeholder ikke datoer, da det overskrider diskretionshensy-

nene til deltagerne og derfor ikke er præcist nok til, at vi kan bestemme hvad der skete først 

ift. visitationen, idømmelsen og løsladelsen. 
8 Den samlede recidiv i Danmark er baseret på Kriminalforsorgens definition af recidiv 

fundet på: 

http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&

uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kriminalforsorgen.dk%2FAdmin

%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%252FStatistik%252Fkrimina

lforsorgens%2Brecidivstatistik%2B2012_28-3-

2014.pdf&ei=EcaaU8GwGKuCzAPc04DYBw&usg=AFQjCNGw11st5wuNUibwTDzd5X

-AoVbz0A&bvm=bv.68911936,d.bGQ  
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http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kriminalforsorgen.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%252FStatistik%252Fkriminalforsorgens%2Brecidivstatistik%2B2012_28-3-2014.pdf&ei=EcaaU8GwGKuCzAPc04DYBw&usg=AFQjCNGw11st5wuNUibwTDzd5X-AoVbz0A&bvm=bv.68911936,d.bGQ
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kriminalforsorgen.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%252FStatistik%252Fkriminalforsorgens%2Brecidivstatistik%2B2012_28-3-2014.pdf&ei=EcaaU8GwGKuCzAPc04DYBw&usg=AFQjCNGw11st5wuNUibwTDzd5X-AoVbz0A&bvm=bv.68911936,d.bGQ
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kriminalforsorgen.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%252FStatistik%252Fkriminalforsorgens%2Brecidivstatistik%2B2012_28-3-2014.pdf&ei=EcaaU8GwGKuCzAPc04DYBw&usg=AFQjCNGw11st5wuNUibwTDzd5X-AoVbz0A&bvm=bv.68911936,d.bGQ
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kriminalforsorgen.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%252FStatistik%252Fkriminalforsorgens%2Brecidivstatistik%2B2012_28-3-2014.pdf&ei=EcaaU8GwGKuCzAPc04DYBw&usg=AFQjCNGw11st5wuNUibwTDzd5X-AoVbz0A&bvm=bv.68911936,d.bGQ
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kriminalforsorgen.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%252FStatistik%252Fkriminalforsorgens%2Brecidivstatistik%2B2012_28-3-2014.pdf&ei=EcaaU8GwGKuCzAPc04DYBw&usg=AFQjCNGw11st5wuNUibwTDzd5X-AoVbz0A&bvm=bv.68911936,d.bGQ
http://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fwww.kriminalforsorgen.dk%2FAdmin%2FPublic%2FDownload.aspx%3Ffile%3DFiles%252FFiler%252FStatistik%252Fkriminalforsorgens%2Brecidivstatistik%2B2012_28-3-2014.pdf&ei=EcaaU8GwGKuCzAPc04DYBw&usg=AFQjCNGw11st5wuNUibwTDzd5X-AoVbz0A&bvm=bv.68911936,d.bGQ
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Figur 7: Recidivet blandt deltagerne – inklusiv de senere dømte. N= 1579.  

 

Figur 8: Recidiv fordelt på køn. N= 8109 og 157. Bemærk at n for kvinder i deltagergrup-

pen kun er 15 og n for kvinder i kontrolgruppen kun er 815. 
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Figur 9: Recidiv fordelt på aldersgrupper d.01/01/2013. N= 8109 og 157. 

 

Figur 10: Recidiv fordelt på beskæftigelsesstatus. N= 8109 og 157. Bemærk at n for be-

skæftigede i deltagergruppen kun er 19. Beskæftigelsesstatus per 31/12/2012. 
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Figur 11: Recidiv fordelt i forhold til årsager til afslutning af forløbet. Kun deltagere. N = 

157. 

  

 

1.4 Recidivprocenten over tid 

Nedenstående figur viser udviklingen i deltagernes recidivprocent over tid. Be-

mærk, at for de deltagere der blev visiteret i 2011 og 2012 kan vi ikke være sikre 

på, at de ikke bliver recidive, da vi kun har data til og med d.31/12/2012.  

Figur 12: Udvikling over tid. Kun deltagere. N = 301. Bemærk 2008 er udeladt, da n var for 

lille. Det skal også igen bemærkes at data er til og med d.31/12/2012, der kan derfor være 

deltagere der har begået kriminalitet efter opgørelsestidspunktet og dermed være recidive. 

Tallene for 2011 og 2012 er dermed ikke udtryk for recidivprocenten, men kun en indikati-

on. 
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1.5 Beskæftigelse 

Nedenstående figurer ser på deltagernes og kontrolgruppens beskæftigelsesgrad 

samt sammenhængen mellem tilstrækkelige/afbrudte forløb og beskæftigelse. 

Figur 13: Deltagernes og kontrolgruppens beskæftigelsesstatus pr.31/12/2012. N=157 og 

8109. Kun deltagere, hvis recidivprocent kan beregnes. 

 

 

Figur 14: Deltagernes status og beskæftigelse. Bemærk kun deltagere og at alle deltagere 

her er medtaget. N = 157. Bemærk at n for de beskæftigede kun er 72 og at n for beskæfti-

gede i et tilstrækkeligt forløb kun er 10. 
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Bilag 5 Indikatorer og analysetilgange 

 

Mål Kvantitative data Kvalitative data Analyse/tilgang 

Konkrete mål 

Metodebeskrivelse 

Antal metodebeskrivelser i guide-

form 

Antal metodebeskrivelser i anden 

form 

Antal metoder og aktiviteter 

Antal aktiviteter pr. måned 

Interview med den ansvarlige for 

aktiviteter på Cafe Exit 

Interview med ansatte på Cafe 

Exit. 

Interview med frivillige om sam-

arbejde og aktiviteter 

Analyse af i hvilken 

grad den anvendte 

metode er kendt, og 

om den bliver anvendt 

i praksis. 

Formidlingsaktiviteter 

og konferencer 

Antal planlagte og afholdte aktivi-

teter/konferencer 

Antal deltagere 

Antal temaer 

Udgifter/indtægter 

Interview med den ansvarlige for 

aktiviteter/konferencer på Cafe 

Exit. 

Analyse af successer 

og barrierer ved at 

afholde aktiviteter/ 

konferencer. 

Dokumentation 

Graden af dokumentation af tiltag 

over for den enkelte bruger og 

opnåede resultater 

Antal proces-evalueringer, status-

rapporter, effekt- og aktørevalue-

ringer, cost-benefit analyser og 

afrapporteringer 

Interview med lederen af Cafe 

Exit 

Interview med den ansvarlige for 

evalueringer og analyser på Cafe 

Exit 

Interview med TrygFondens pro-

jektleder/kontaktperson. 

Analyse af rapporter-

nes, evalueringernes 

og analysers metode 

og anvendelse. 

Anbefalinger til tilgang 

til fremtidige rappor-

ter, evalueringer og 

analyser. 

Overordnede mål 

Udbrede koncept Antal caféer med samme formål 

og aktiviteter. 

Antal aktiviteter på hver af ca-

feerne. 

Antal aktiviteter uden for cafeer-

ne. 

Antal ansatte på hver af cafeerne, 

inkl. ansættelsesforhold. 

Antal rejsehold og sammensæt-

ningen heraf. 

Interview med ansatte på Cafe 

Exit i Odense og Aarhus om etab-

lering, drift og udvikling/udford-

ringer. 

Interview med frivillige om sam-

arbejde og aktiviteter 

Interview med Cafe Exits kontakt-

personer i tilknyttede fængsler. 

Besøg ved Cafe Exit i København, 

Odense og Aarhus. 

Analyse af muligheder 

og udfordringer ved at 

udbrede konceptet til 

andre dele landet og 

andre forløb for løs-

ladte. 

Anbefalinger til hvor 

og hvordan Cafe Exit 

kan udbrede sit kon-

cept. 

Sikre forankring Antal brugere af Cafe Exit 

Budgetter og regnskaber 

Bestyrelsesreferater 

Strategier og opfyldelse af mål 

Antal tilknyttede kommuner og 

jobcentre/antal tilknyttede fængs-

ler 

Interview med leder af og den 

økonomisk ansvarlige for Cafe 

Exit. 

Interview med den ansvarlige for 

udvikling. 

Interview med tilknyttede kom-

muner og jobcentre og fængsler: 

- Grad af 'institutionalisering' af 

samarbejdet mellem Cafe Exit og 

kommuner/fængsler 

- Betalingsvillighed hos kommu-

ner/fængsler til at betale for Cafe 

Analyse af Cafe Exits 

økonomiske levedyg-

tighed 

Anbefalinger til grund-

lag for omkostninger 

og indtægter 
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Mål Kvantitative data Kvalitative data Analyse/tilgang 

Exit ydelser 

Tilknytning Antal brugere i ordinær beskæfti-

gelse 

Antal brugere i ordinær uddannel-

se og voksenlære. 

Frafaldsprocenter 

Antal brugere med netværk 

Antal brugere der afdrager på 

gæld 

Interview med tilknyttede kom-

muner og jobcentre. 

Interview med ansatte på Cafe 

Exit. 

Interview med frivillige, der ar-

bejder med arbejdsmarked og 

uddannelse. 

 

Visitationsproces og kriterier 

Beskrivelse af visite-

ring og forløb for bru-

gere af Cafe Exit. 

Analyse af hvilke bru-

gere der opnår til-

knytning til arbejds-

marked, uddannelser 

og netværk 

Anbefalinger til målin-

ger af brugernes til-

knytning til arbejds-

markedet.  

Recidiv Antal brugere af Cafe Exit. 

Karakteristik af segmenter af bru-

gere af Cafe Exit (registerdata) 

Interview med brugere af Cafe 

Exit 

Interview med tilknyttede kom-

muner og jobcentre 

Interview med ansatte på Cafe 

Exit 

Interview med Kriminalforsorgen 

Analyse af mulighe-

den for at grundlag 

for at udarbejde reci-

divprocent for brugere 

af Cafe Exit – samt 

mulighederne for at 

sammenholde resulta-

ter med recidivpro-

cent for øvrige løslad-

te. 
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Bilag 6 Interviewguides 

Interviewguide for jobcentrene/socialrådgivere i kommunen 

Introduktion til interviewperson 

Baggrund 

 

› Navn, alder, tlf., e-mail, arbejdsplads, stilling 

› Hvor længe har du arbejdet her? 

› Hvor lang tid har du siddet i nuværende stilling? 

› Hvor godt kender du CE og deres organisation? 

› Hvor lang tid har du, gennem dit arbejde, samarbejdet med CE? 

› Hvad er baggrunden for samarbejdet med CE? 

› Tilknytning 

› Er det de løsladte selv, som skal opsøge kommunen/jobcentrene? Eller bliver 

de gennem fængslerne/udslusningsprogrammer henvist til kommu-

nen/jobcentrene? 

› Hvad gør I konkret, for at hjælpe disse tidligere indsatte i gang med jobsøg-

ningen? 

› Hvilke kommunale programmer bliver de som regel tilknyttet? 

› Hvilken rolle spiller CE her for kommunen/jobcentrene? 

› Hvor ofte har du kontakt med CE? 

› Hvilken kontakt/samarbejde har I til CE? 

› Hvad er jeres oplevelse af CEs arbejde? 

› Samarbejder I med andre organisationer/programmer end CE, i forhold til ud-

slusningsprogrammer? 

› Sikre forankring 

› Hvordan fungerer samarbejdet med CE? Betaler i for forløb hos CE for de 

borgere i henviser? På hvilken måde visiterer i til CE? 

› Vurderer du, at I får nok ud af, at sende borgerne til CE, i forhold til hvad I 

betaler? 
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› Hvad kan CE gøre, for at forbedre samarbejdet med kommuner-

ne/jobcentrene? 

› Vurderer du/I at kommunerne generelt er villige til at betale for behandlinger 

hos CE? Hvorfor (ikke)? 

› For dyrt at støtte i forhold til udbyttet 

› Vurderer at der ikke er nok midler  

› Projektet synes ikke at være brugbart, i forhold til udslusningen af ex-

indsatte 

› Recidiv 

› Måler I recidiv pct. på jeres borgere? 

› Hvordan vurderer du/I CEs arbejde som værende gavnligt, i forhold til at 

mindske ex-indsattes recidiv? 

› Hvordan vurderer du/I om de borgere, der bliver videresendt til CE, er tilfred-

se/glade med forløbet?  

 

Interviewguide for socialrådgivere i fængslerne/ 

fængselsinspektører/fængselspræster 

Introduktion til interviewperson 

Baggrund 

› Navn, alder, tlf., e-mail, arbejdsplads, stilling 

› Hvor længe har du arbejdet her? 

› Hvor lang tid har du siddet i nuværende stilling? 

› Hvor godt kender du CE og deres organisation? 

› Hvor lang tid har du, gennem dit arbejde, samarbejdet med CE? 

› Hvad er baggrunden for samarbejdet med CE? 

› Udbrede koncept 

› Hvordan har I stiftet bekendtskab med CE? Gennem: 

› Kommunerne 
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› Socialrådgivere 

› Jobcentrene 

› Fængselspræsterne 

› Andet 

› Hvordan er samarbejdet/kontakten startet op? 

› Har der eksisteret en god kontakt til CE? 

› Samarbejder I med andre organisationer/programmer end CE, i forhold til ud-

slusningsprogrammer? 

› Hvor lang tid har I samarbejdet med CE? 

› Hvor godt er jeres kendskab til CE? 

› Hvad går jeres samarbejde konkret ud på? 

› Hvilken rolle har I, i forhold til at rekruttere indsatte/ex-indsatte til CE? Er der 

tale om en reel visitationsproces? Hvis ja, hvordan foregår det og hvad er kri-

terierne? 

› Hvordan forløber kommunikationen mellem fængslet og CE? 

› Hvordan vurderer I, at kommunikationen mellem CE og fængslerne fungerer? 

› Hvad er din vurdering af, hvilken betydning CE har for at udsluse ex-indsatte? 

› Recidiv  

› Følger i de ex-indsatte efter udslusning? Måler I recidiv pct. på jeres ex-

indsatte? 

› Hvordan vurderer du/I CEs arbejde som værende gavnligt, i forhold til at 

mindske ex-indsattes recidiv? 

› Hvordan vurderer du/I om de borgere, der bliver videresendt til CE, er tilfred-

se/glade med forløbet? 

 

Interviewguide for kriminalforsorgen 

Introduktion til interviewperson  

Baggrund 
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› Navn, alder, tlf., e-mail, arbejdsplads, stilling 

› Hvor længe har du arbejdet her? 

› Hvor lang tid har du siddet i nuværende stilling? 

› Hvor godt kender du CE og deres organisation? 

› Hvor lang tid har du, gennem dit arbejde, samarbejdet med CE? 

› Hvad er baggrunden for samarbejdet med CE? 

› Udbrede koncept 

› Hvordan har I stiftet bekendtskab med CE? Gennem: 

› Kommunerne 

› Socialrådgivere 

› Jobcentrene 

› Fængselspræsterne 

› Andet 

› Hvordan er samarbejdet/kontakten startet op? 

› Har der eksisteret en god kontakt til CE? 

› Samarbejder I med andre organisationer/programmer end CE, i forhold til ud-

slusningsprogrammer? 

› Hvor lang tid har I samarbejdet med CE? 

› Hvor godt er jeres kendskab til CE? 

› Hvad går jeres samarbejde konkret ud på? 

› Hvilken rolle har I, i forhold til at rekruttere indsatte/ex-indsatte til CE? Er der 

tale om en reel visitationsproces? Hvis ja, hvordan foregår det og hvad er kri-

terierne? 

› Hvordan forløber kommunikationen mellem fængslet og CE? 

› Hvordan vurderer I, at kommunikationen mellem CE og fængslerne fungerer? 

› Hvad er din vurdering af, hvilken betydning CE har for at udsluse ex-indsatte? 
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› Recidiv 

› Hvad er jeres vurdering af, hvor godt ex-indsatte generelt er integreret socialt i 

samfundet? 

› Hvorfor er det svært for ex-indsatte at integrere socialt i samfundet? 

› Ikke del af et udslusningsprogram 

› Mistet kontakten med familien/har ingen familie 

› Omgås kriminelle grupper 

› Har et misbrug 

› Bor på gaden 

› Ingen/eller igangværende uddannelse 

› Hvor effektive er danske udslusningsprogrammer/organisationer ift. at integre-

re ex-indsatte i samfundet? Er der nogen programmer/organisationer der er 

bedre end andre til udslusning af ex- indsatte? Hvilke?  

› Hvordan vurderer I, at CE er med til at forbedre recidiv pct. på ex-indsatte? 

› Hvilke midler, vurderer du, der skal til for at gøre udslusningen af ex-indsatte 

bedre og for at undgå recidiv? 

Interviewguide for Café Exit/frivillige 

› Introduktion til interviewperson 

› Baggrund 

› Navn, alder, tlf., e-mail, arbejdsplads, stilling 

› Hvor længe har du arbejdet her? (for frivillige: Hvordan rekrutteret?) 

› Hvor lang tid har du siddet i nuværende stilling? 

› Udbrede koncept 

› Hvornår blev denne Café etableret og hvordan skete dette? 

› Hvordan forløber den daglige drift? 

› Hvor mange frivillige er koblet til Caféen? 

› Hvor mange borgere er på nuværende tidspunkt under et forløb her? (hvor 

mange per år, opdatering af excel-fil?) 
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› Hvor mange har ca. afsluttet et forløb her? 

› Hvor ofte udføres/afholder I aktiviteter? Hvilke? 

› Hvem deltager som regel i aktiviteterne? 

› Hvor stor deltagelse/opbakning plejer der at være til aktiviteterne? Hvorfor? 

› Tilknytning 

› Hvilken tilknytning har I til: 

› Kommunen 

› Jobcentrene 

› Kriminalforsorgen 

› Fængslerne 

› Vurderer I, at tilknytningen er god/dårlig med ovenstående? 

› Hvad gør I, for at synliggøre jer selv overfor de offentlige instanser/anskaffe 

nye samarbejdspartner? 

› Hvordan foregår henvisningen/visitationen af borgere til CE's tilbud? Tror du, 

det er klart for myndighederne hvilke tilbud CE har og hvordan der kan sam-

arbejdes? 

› Er I tilfredse med samarbejdet? 

› Er der noget, der kunne forbedres i forhold til samarbejdet? 

› Sikre forankring 

› Hvordan vurderer du, at samarbejdet mellem caféerne forløber? 

› Hvad har I af udfordringer i forhold til at udvikle caféen? 

› Hvilke barrierer er der i forhold til udvikling af caféen? 

› Hvad gør I, i forhold til at fremskaffe økonomiske midler?  

› Hvad gør I, for at sikre at organisationen i fremtiden kan være selvkørende? 

› Hvordan ser du Cafe Exits rolle i forhold til andre udslusningstilbud? 

› Recidiv 
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› Hvordan vurderer du Cafe Exits succes ift. at mindske recidiv? 

› Hvem er Café Exits målgrupper? Hvordan visiteres der og efter hvilke kriteri-

er? Hvilken betydning tror du disse kriterier har ift. at opnå en lavere recidiv? 

› Hvorfor tror du, at ex-indsatte har tilbagefald efter et forløb med CE? 

› CE kan ikke med nuværende midler gøre tilstrækkeligt  

› Borgerne mister kontakten med CE efter afsluttet forløb 

› Borgerne etablerer nyt kriminelt netværk 

› Hvad kunne I gøre yderligere, for at mindske recidiv pct.? 

› Metodebeskrivelse 

› Hvordan foregår behandlingsforløbet på indsatte? Ex- indsatte?  

› Hvordan ser I jeres rolle, i forhold til at få ex-indsatte integreret socialt i sam-

fundet? 

› Vender klienterne tilbage til CE efter et afsluttet forløb? – Hvorfor ikke? 

› Hvordan vurderer I, at borgerne er tilfredse med CE? 

› Hvordan vurderer I, hvilken effekt CE har på indsatte og ex-indsatte? 

› Hvorfor tror I, at nogen borgere mister kontakten til CE? 

› Etableret ny kriminelt netværk 

› Har ikke tilgodeset CEs hjælp 

› Dannet sig et nyt liv og vil helst lægge det gamle bag sig 

› Hvor ofte besøger forhenværende borgere CE, efter et afsluttet forløb? Hvor-

for? 


