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Mod alle odds  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Unge på kanten af samfundet med problemer præget af kriminalitet, misbrug og social 

udsathed rimer måske ikke lige umiddelbart på beskæftigelse, bæredygtighed og 

produktion af shelters og fuglekasser af genbrugstræ med mere. Men det gør det hos den 

socialøkonomiske virksomhed HUMAN Results, som Woods By HUMAN Results er en niche 

i. HUMAN Results har indgået et unikt partnerskab med blandt andet Birch Ejendomme, 

som både giver beskæftigelse til unge på kanten og sikrer, at overskudstræ fra 

byggepladserne rundt omkring genanvendes. Her får de unge en ny chance og et 

fællesskab, som giver dem håb for fremtiden. Projektet Rummelig Genstart har mødtes 

med Carina, der er stifter af HUMAN Results, og har egenfinansieret Woods By HUMAN 

Results, og Thomas, der er projektleder af Woods. Vi har fået et indblik i, hvorfor lige netop 

de kan noget helt særligt, selvom det på mange måder er mod alle odds.  

 

 

 

 

 

 

På billedet ses nogle af de unge, som er del af Woods By HUMAN Results 
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Værksted som frirum og værested 

’Det er mange udfordringer, de unge står med. Og det er det, vi starter hver dag med kl. 09, når de unge 

møder ind og der er Tjek In. Så tager vi en runde og kører dem alle sammen igennem og får en føling af, 

hvordan har de her unge gutter det? Jeg kan mærke, når én eller to af dem hænger i bremsen. Og så er et 

jo netop dem, jeg tager med på genbrugspladsen, for mange gange så er det jo dér, man lige kan få sig en 

god snak, og man kommer ind til kernen. Vores værksted, det er deres frirum. Det er her, hvor de kan få 

nogle gode snakke, og hvor de griner og hygger sig. De kommer alle sammen fra mere eller mindre det 

samme, hvor der er flere fællesnævnere med kriminalitet, misbrug, svigt og manglende uddannelse’, siger 

Thomas Leth, som er projektleder og som sammen med de unge er med til at lave virksomhedens 

træprodukter. 

HUMAN Results / Woods er ejet af ildsjælen Carina Fisker, som fortæller møderne prioriteres holdt hos 

dem i deres mødelokale med stort vindue med udsigt til værkstedet. ’Så kan sagsbehandlerne og de andre 

eksterne samarbejdspartnere, som vi ’deler’ de unge med se, hvad det er, de unge går af laver. Det er de, 

vores målgruppe dybt afhængige af, så de kan have et tåleligt liv, og man præcist kan se og forstå, hvad de 

laver, får ud af det, og det er vigtigt,’ understreger Carina.  

De unge er selv med til at strukturere dagen, men det er ikke altid, at det går efter planen ifølge Thomas og 

Carina.  

’Om morgenen når de tjekker ind, så har vi selvfølgelig en dagsplan for, hvad vi skal bl.a. med varer, der skal 

køres ud, og vi skal på genbrugspladsen. Nogle af de unge er måske gode til selv at gå i gang, nogle andre 

skal have lidt mere hjælp til det, mens nogle andre er lidt usikre på det til at starte med’, siger Thomas, og 

inden han når at sige mere, indskyder Carina:  

’Og nogle er ligeglade, for de er påvirkede af stoffer. Der er ikke én af de unge her, der ikke har haft et 

hardcore misbrug. Der er ikke én, der ikke har haft en dom. Der er ikke én, der ikke har haft et kommende 

retsmøde. Der er ikke én, der ikke har haft nogle nye sigtelser. Eller stået uden bolig. Eller stået uden for 

systemet. Det kender de alle sammen.’ Thomas følger op på Carinas benhårde konstatering og siger: 

’Og derfor tror jeg også, at det er vigtigt netop at have den forståelse for drengene, at de ved, at jeg bare er 

Thomas. Jeg er ikke ham, der står og dunker dem i hovedet. Det er faktisk okay at sige til mig om 

morgenen, at jeg er her bare i dag. Det vigtigste for mig er nemlig, at de kommer. Mange gange i løbet af 

dagen, så stiger humøret som regel også. Så griner de lidt og kommer med ud og afleverer en varer til nogle 

rigtig glade kunder, som er glade for at modtage nogle fine produkter. Og så giver det hele lidt sig selv,            

og så går de herfra med et smil.’ 

Blikket bliver rettet mod værkstedet, hvor fire unge fyre pludselig står og har gang i noget særligt. Ikke 

alene samarbejder de, de er også med til at lære hinanden op. Carina siger med glæde i stemmen: 

’De er fire mennesker om at hamre én pind i nu. Det er meget typisk, og er det ikke også hyggeligt? Men 

den havde ikke fået lov at gå andre steder! Men nu holder de tre andre øje, fordi Mohammed selv tør at 

sætte den pind i. Magnus, der har lidt mere styr på det, står lidt baggrunden og tjekker, mens Steffen og 

Andreas, som heller ikke er helt dér endnu, står også og holder øje, og er del af det, der foregår. Mike gør 

det helt selv og det er bare sejt.’  

Carina er glad, for det er netop det, som de kan hos Woods. De giver værktøj til de unge både konkret og i 

overført betydning, så de unge har værktøjer til at kunne samarbejde i fællesskab med andre og til at kunne 

klare livet.  



3 
 

Partnerskab med stort bygge- og udlejningsfirma 

Hos Woods har de store mål, men også en realistisk tilgang til, hvad de leverer. For dem er det vigtigere at 

være ærlige og sikre ordentlige slutprodukter, så det er kvalitet fremfor kvantitet, de leverer.  

’Drengene har knoklet og er virkelige dygtige. Flere af dem har også vist en god forståelse for det hele. Vi 

prøver også at spille med meget åbne kort med, hvad der sker ift. ordre, for det er en del af at opbygge 

tillid. Og det kræver det. Det kræver, at man også selv tør at åbne sig op følelsesmæssigt og vise de her 

gutter, at man ikke behøver at pakke det væk, og at det er okay,’ siger Thomas og fortsætter: 

’Vi har et mål om at drifte, men det svært med den her målgruppe. Vi kan ikke have daglige 

produktionskrav, som skal nås. Jeg er af den type, at jeg ikke bare kan sige til kunden, at de får deres vare 

præcis den 23, hvis ikke jeg kan love det, det kan jeg ikke. Vi kan prøve, men det afhænger også af 

drengene. Af deres tilstand, deres humør og arbejdsindsats. Og om der er noget træ, eller om vi kan hente 

noget på genbrugspladsen? Alle de faktorer spiller ind ift., om jeg kan nå det til den 23. Heldigvis har 

kunderne stor forståelse for det, når vi siger mellem fire til seks ugers produktions- og leveringstid.’ 

Kvaliteten og konsistens er vigtig for Woods, for selvom det er bygget af genbrugstræ, så skal det også leve 

op til visse standarder, siger Thomas. ’Der er også en vis faglig stolthed, for det nytter jo ikke, at når vi har 

lavet tre slags kasser med en bestemt struktur og træ, at de næste tre, som kunden har bestilt, så er helt 

anderledes. For nogle kunder vil det være okay, men ikke for andre.’ 

 

Partnerskabet med Birch Ejendomme og stifter Rene Birch er noget, som betyder meget ikke alene for 

Carina og Thomas, men også de unge. Det er langt fra almisse, men et partnerskab, som alle vinder på. 

’Birch Ejendomme har bestilt i alt 230 blandende kasser, blandt andet stærekasser, flagermuskasser, 

insektkasser, blomsterkasser m.m. Og det har de bestilt i god tid og uden, at det alt sammen skal være 

færdig til én bestemt dag. Vi har seks til otte måneder at producere det i, og det er en kæmpe hjælp for os. 

Så leverer vi det drypvis, og enten kommer Rene selv forbi ellers hans far Nalle og det er vi bare glade for. 

Nogle gange kommer Rene også med en masse træ, som er i overskud fra byggepladser og deres 

produktion, og så får vi en trailer fuld, som vi bare kan bruge. Det kan bl.a. være store gerigter, som vi 

bruger til at bygge shelters med eller plankeborde, legehuse, hundehuse m.v. Det er både bæredygtigt i 

forhold til genanvendelsen af træet, og det giver drengene en meningsfuld hverdag at stå op til, hvor de er 

beskæftiget med noget, der er hensigtsmæssigt.’ 

 

Fra bandekriminalitet til beskæftigelse  

Det er Carina, som fik ideen til og startede HUMAN Results, fordi hun syntes, at der manglede et tilbud til 

unge, der skulle finde en vej ud af kriminalitet og dårlige fællesskaber. Derfor besluttede hun sig for at 

skabe et alternativt og sundere fællesskab, som også kan gøre målgruppen arbejdsparat. Ofte er dem,              

som kommer hos Woods, yngre mænd, der blandt andet har været registreret i rocker- og bandemiljøet, 

har begået personfarlig kriminalitet eller har haft et svært misbrug. Med den rette støtte og hjælp kan de 

komme videre til et liv uden kriminalitet og misbrug. Og omdrejningspunktet for Carina har været en enorm 

nysgerrighed på, hvad er det for et fællesskab de uhensigtsmæssige miljøer ’tilbyder’ og rekrutterer folk til 

? Og hvordan kan der etableres ligeså attraktivt et fællesskab, men som er lovformligt, proaktivt og 

prosocialt ? 
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’Jeg arbejdede en del år med at motiverede unge til at trække sig ud af bandemiljøet. Og problematikken 

var den samme hver gang. Lige pludselig er du ikke kriminel længere. Du figurerer ikke på nogle 

efterretninger. Du er ikke misbrugende. Du har et sted at bo. Du kan godt sove om natten, og du kan faktisk 

også godt finde ud af at stå op om morgen. Du kan også finde ud af at overholde aftaler med tilsyn i 

kriminalforsorgen eller, hvis du sidder med fodlænke på og skal overholde inde og ude tider. Men når alt 

kom til alt, så var der ikke nogen, som gad at have noget med dem at gøre, når det kom til at arbejde. Rigtig 

mange af dem har ikke fået færdiggjort 9. klasse, og når man FGU testede dem (Forberedende 

grunduddannelse, red), så var de så dårlige, at man ikke vidste, hvad man skulle stille op med dem.                          

De havde ikke noget på deres CV og havde i bund og grund ikke en skid at kunne prale med, syntes de selv. 

For de kunne alligevel ikke vise det, som mange andre kunne på samme alder.’  

Behovet for at vise, at det har en effekt med de rette støtte og hjælp er stor, ikke kun overfor kommunen, 

men også for de unge selv, siger Carina og følger op:  

’Og her tænkte jeg, det kunne ikke vær rigtigt, at de unge ikke kunne få en chance igen, når nu de var 

kommet så langt i deres liv, og derfor startede jeg selv det, der den gang hed ’Arbejdesliv og fællesskab’ 

med nogle stykker af gutterne. I sommeren 2019 ansatte jeg Thomas og sagde, at jeg har brug for ikke bare 

at gøre noget, som folk ikke tror på, men også vise, at det har en effekt, det vi gør. Derfor reinvesterede jeg 

hele min opsparing i det og brugte det til at dokumentere, at det har en effekt.’ 

Dengang startede de i det små, hvor de begyndte at udføre småopgaver med at fælde træer, lave barkflis 

og reparationer ved Frank Kejlberg, som ejer staldene og alle bygninger, samt hestene – hvor 

Sportsrideklubben Silkeborg, som er en forening, har fokus på social retfærdighed og social inklusion, hvor 

bl.a. ryttere med handicap og meget dygtige privat ryttere kommer. Det gav de unge nyt mod, siger Carina:  

’De vidste, at de faktisk godt kunne stå op om morgen. De begyndte faktisk at kunne sidde i en rytterstue 

og spise deres frokost med almindelige mennesker. De kunne også sagtens holde ud et par timer, og det 

syntes jeg bare så sejt, især med tanke på, hvad de kom fra. Men ja, så skal de have meget individuel støtte 

for at kunne det, men når alt deres individuelle shit var i orden, så kunne de faktisk alt det.’   

 

Bæredygtige mennesker & materialer 

HUMAN Results / Woods får en dag et opkald fra John Kvistgaard, som i dag er del af projektet Rummelig 

Genstart, som dengang arbejdede med socialøkonomi i Silkeborg kommune. Her fik de en snak om, 

hvordan man bliver en registreret social økonomisk virksomhed, hvad cirkulær og sociale økonomi betyder 

osv. Der blev aftalt et møde og her blev ideen med at genanvende genbrugstræ født, da Silkeborg 

Kommune havde en forpligtigelse til Regionen om at lave en indsats på området med genbrugstræ, som de 

ikke var kommet i gang med. Men det kom de, siger Carina: 

’Før jeg vidste det, så var John og Thomas i fuld gang med at ideudvikle med shelters af genbrugstræ langs 

Gudenåen osv. Og lige pludselig, så havde eg sagt ja til at tage det her projekt for Teknik og 

miljøforvaltningen i Silkeborg Kommune. Det var dog ikke uden besvær at skaffe genbrugstræ, det krævede 

en aftale med genbrugsstationen. Erhvervslokaler er dyre, og det betød, at vi måtte rykke udenfor byen.            

Så jeg købte en lille Suzuki Ignis og en brugt trailer siger Carina og det var der, Woods for alvor startede.’   

Dog var det ikke en let start Woods fik, for de startede midt i marts 2020, lige da corona pandemien havde 

sit indtog i Danmark.  
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’Intet nyt beskæftigelsesrettet blev sat at i gang. Det var ikke let, men vi har haft John at læne os op af hele 

vejen, som fik os med i dette projekt, i Rummelig Genstart, og nu vi har andre samarbejdspartnere som 

Birch Ejendomme, som betyder alt for os. Samarbejdet med kommunen afhænger meget af individuelle 

medarbejdere, hvor det desværre kan variere meget, hvem man har fat i,’ siger Carina. 

Samarbejdet med kommunen er ikke altid lige let, men Carina giver ikke op. De unge gør arbejdet det hele 

værd siger Carina:  

’Når man kigger på det her klientel og de her fantastiske unge mennesker og hører deres historier og har 

fulgt dem i ganske kort tid, og man så ser, hvad de kan i de rigtige rammer, med den rigtige støtte og i et 

trygt fællesskab? Så bliver man bare ved!  

Jeg er så stolt. Vi er 4 mennesker her, og så har vi 52 unge i alt og en fast flok, som kommer hver dag.             

Og vi giver bare ikke op, selvom oddsene er imod os, og samarbejdet med kommunen er trægt. Der er tre, 

der er ansat på socialt frikort, to som i fleksjob og i sommers fik vi den første i mesterlære.  

Det kræver en ihærdig indsats at drive HUMAN Results / Woods, som også trækker på frivillige kræfter for 

at få det til at hænge sammen, siger Carina: 

’Udfordringen er, at vi stadig arbejder meget frivilligt for at få det til at hænge sammen og er afhængige af 

andre frivilliges indsatser. Min egen mor sidder med hele bogføringen og faktureringen. For vi går ikke hen 

til de unge og siger, nu har I opbrugt de tre timer som de under en bestemt § er visiteret til. Vi søger fonde, 

puljer og andre, men her er udfordringen igen den samme. Det er ikke økonomisk bæredygtigt, hvis de 

bevilger støtte i tre år, hvad sker der så efter? Det vi laver, er socialt arbejde, som det offentlige i høj grad 

bør være med til at finansiere og understøtte. Det er en dyr investering, men vi har vist, at den kommer 

igen, for det, at de unge kan komme her, gør, at de ikke falder tilbage i kriminalitet.                                                                                                             

Ser I dem i fængslerne igen? Er der nye sigtelser? Nej.                                                                                                          

Er deres urinprøver stoffri? Ja.                                                                                                                                                               

Det har en effekt.’   
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INFO om HUMAN RESULTS & Woods By HUMAN results 

HUMAN Results er en registeret socialøkonomisk virksomhed, som også ligger på Tilbudsportalen med en 

række forskellige social- og beskæftigelsesrettede indsatser.  

Woods By Human Results laver håndlavede plankeborde, shelters, plantekasser, solsenge, udekøkkener, 

specialopgaver, børnemøbler, udelivs interiør og meget mere i træ, som de blandt andet får doneret af 

Birch Ejendomme; Kingo Karlsen, Forsyningsafdelingen i Silkeborg, private tømrermester, privat personer 

og som de afhenter på genbrugsstationen. Dette muliggør for den enkelte unge at etablere en tilknytning til 

beskæftigelse samt tilbyder et fællesskabsskabende værksted med fokus på det, som fællesskaber kan. 

Gennem bæredygtighed, faglighed, medmenneskelighed og mange års erfaringer med målgruppen, støtter 

de målgruppen af særligt udsatte unge i at skabe et liv uden kriminalitet, misbrug, hjemløshed, hvor fokus 

er at reducere udsathed, eksklusion og social ulighed, og være medskabende til et trygt samfund.                        

Hjemmeside: https://humanresults.dk/  

Tilbudsportalen : https://tilbudsportalen.dk/tilbudssoegning/tilbudDetaljeside/index?tilbudsid=VAD-

1945&afdelingsid=43181770-0c4d-4648-9f17-0e65dda06ce1&aktivtMenupunkt=ALLE_TILBUD  

 

FAKTA & MERE INFO OM RUMMELIG GENSTART 

Interviewet er foretaget som led i projektet Rummelig Genstart, som er et beskæftigelsesprojekt med 

formålet at øge arbejdsstyrken ved at skabe flere rummelige arbejdspladser og øge tilknytningen til 

arbejdsmarkedet for borgere fra kanten af arbejdsmarkedet. 

Projektet samler arbejdsmarkedets parter, kommuner og virksomheder omkring inklusion af udsatte ledige, 

og iværksætter en række aktiviteter med henblik på at øge beskæftigelsen for mennesker kanten af 

arbejdsmarkedet. Rummelig Genstart udvikler og gennemfører additionelle indsatser, der hver for sig, og i 

sammenhæng, skal sikre inklusion og beskæftigelse af udsatte ledige samt skabelsen af flere 

socialøkonomiske og rummelige virksomheder igennem nye samarbejder og udviklingsprojekter mellem 

kommuner og socialøkonomiske partnere. 

Rummelig Genstart er finansieret af den Europæiske Socialfond, Decentrale Erhvervsfremmemidler og en 

række samarbejdspartnere. Projektet drives af virksomheden Projekter imidt, som er ejet af de seks 

midtjyske FH-sektioner. 

Mere information om Rummelig Genstart: https://www.rummeliggenstart.dk/  
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