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1 Indledning
Interesseområdet for nærværende studie er relationerne indenfor de danske fængsler, og de
mekanismer og forhold, der er medvirkende til at fastholde indsatte i kriminelle levevilkår (efter
endt straf). Hensigten med dette speciale er således at gennemføre et eksplorativt studie af
(mod)magtrelationerne mellem grupperne af indsatte og ansatte samt de interne relationer indenfor
grupperne. (Mod)magtrelationerne belyses, for at skabe en forståelse for hvilke muligheder og
begrænsninger der præger livet i fængslerne. I forlængelse hermed vil fokus være rettet mod de
forhold og mekanismer, der direkte eller indirekte forårsager, at mange tidligere indsatte recidiverer
kriminelt1.
Ifølge Kriminalforsorgens statistiske oplysninger fra 2007 ender 31,4 % af de indsatte i fængsel
igen indenfor to år efter løsladelsen (www.kriminalforsorgen.dk). Men hvad er det for nogle
mekanismer og samfundsforhold, der er medvirkende til, at disse individer bliver kriminelle
gengangere?

2 Problemstilling
Ønsket med dette speciale er at undersøge, hvorledes relationerne udspiller sig indenfor fængslerne,
og

på

hvilken

måde

kriminelt

tilbagefald

blandt

indsatte

kan

forstås

ud

fra

et

kriminologisk/sociologisk perspektiv. Problemstillingen er relevant og vedkommende, hvilket bl.a.
bemærkes ved, at kriminalitet er tungtvejende i den offentlige debat og på den politiske scene. Det
findes derfor væsentligt, at søge forståelse for de indsattes livssituation, og de sociale mekanismer
og forhold der påvirker disse mennesker til, på gentagende vis, at begå fornyet kriminalitet. For at
forstå de indsattes problemstillinger må der derfor skabes en indsigt i fængselslivet, og de
situationelle og kontekstuelle begrænsninger denne samfundsposition medfører.
I Norge blev der i 2004 lavet en undersøgelse; Levekår blant innsatte2, der viste, at denne gruppe
har omfattende problemer i forhold til centrale livsbetingelser indenfor bl.a. uddannelse,
beskæftigelse, bolig, indkomst og sundhed. De indsatte gør sig bemærket ved, at deres problemer er
komplekse og sammenhængende. Dette bevirker, at der er en klar tendens til, at de indsatte, der
1

Ved recidiv forstås tilbagefald til ny kriminalitet. Almindeligvis måles recidiv over en periode på to år efter dom, hvis
der er tale om en ikke frihedsberøvende sanktion, og ellers efter løsladelse. (http://www.kriminalforsorgen.dk/publika
/stat2000/stat2000-11.htm).
2
Fafos landsomfattende levevilkårsundersøgelse tager udgangspunkt i et repræsentativt udvalg af dømte i norske
fængsler.

3

Fængselsopholdets påvirkning på kriminelt tilbagefald blandt indsatte

gentagende gange recidiverer kriminelt, også er dem, der har de største og mest sammensatte
levevilkårsproblemer. (Friestad & Hansen 2004).

2.1 Problemformulering
Dette speciale er dedikeret til at skabe forståelse for, hvordan der interageres og hvilke
påvirkningsmekanismer, der er dominerende indenfor fængslerne. Endvidere ønskes en dybere
indsigt i de sociale kræfter, der er medvirkende til at fastholde de indsatte i en kriminel løbebane
(efter endt afsoning). Det kan således sammenfattes, at nærværende studie vil udforske dette felt
med udgangspunkt i nedenstående problemformulering:

Hvordan er relationerne indenfor de danske fængsler? Hvilke mekanismer og forhold ved
fængselsopholdet er med til at fastholde indsatte i en kriminel tilværelse?

Problemformuleringen skal betragtes som værende todelt, og vil besvares ud fra fire tematikker:

Hvordan er relationerne indenfor de danske fængsler?
1. Hvorledes indvirker (mod)magten på relationerne?
Hvilke mekanismer og forhold ved fængselsopholdet er med til at fastholde indsatte i en
kriminel tilværelse?
2. Hvordan påvirker socialiseringsprocesserne i fængslet de indsatte?
3. Hvorledes indvirker og opleves fængslets sociale kontrol af de indsatte?
4. Hvilke konsekvenser har et fængselsophold på den indsattes ressourcer?

Jeg uddyber først (mod)magtens indvirken på relationerne i fængslet, hvorefter jeg fokuserer på de
mekanismer og forhold, der påvirker socialiseringsprocesserne, den sociale kontrol samt de
indsattes ressourcer, der kan bidrage med forklaringer på de indsattes kriminelle levevis.

2.2 Afgrænsning
Jeg behandler empirisk data omfattende fortællinger fra såvel pensioner som åbne og lukkede
fængsler. De belyste grupperinger er de ansatte indenfor Kriminalforsorgens institutioner samt de
frihedsberøvede indsatte. Således afgrænses en belysning af de øvrige væsentlige grupperinger
4
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indenfor fængselsvæsnet. Endvidere begrænses specialet til at skabe et indblik i, samt en forståelse
for, de indsattes livssituations magtrelaterede udfoldelsesmuligheder i samspil med de ansatte,
hvilket bevirker, at de indsattes interne loyalitets- og fællesskabsfølelse blot kort vil blive berørt.
Jeg sammenligner ikke pensioner eller åbne og lukkede fængsler, men forsøger derimod at skabe et
mønster af de relationer, mekanismer og forhold, der udspiller sig indenfor disse institutioner, og
som medvirker til kriminelt tilbagefald blandt indsatte.
Socialiseringsprocesser, social kontrol og ressourcer er omfattende tematikker, som derfor blot vil
danne rammen for den teoretiske forståelse og mit empiriske materiale. Således vil de emner, som
informanterne viser størst interesse vægtes derefter i analysen heraf.
Belysningen af relationerne indenfor fængslet vil afgrænses til at omhandle de (mod)magtrelationer,
der forekommer dominerende. Således vil jeg ikke behandle de positive relationer, jeg til tider
mødte i feltet.

2.3 Specialets opbygning
For at besvare problemformuleringen vil jeg finde inspiration i Michel Foucaults magtteori til
belysningen af (mod)magt, redegørelsen af socialiseringsprocesserne indenfor fængslet tager
udgangspunkt

i

Erving

Goffmanns

stigmatiseringsbegreb

samt

Donald

Clemmers

prisoniseringsproces. Margaretha Järvinens og Nanna Mik-Meyers teori om klientgørelse samt
Johan Galtungs forsvarsmekanismer vil danne grundlaget for analysen af påvirkningen og
oplevelsen med den sociale kontrol, der præger fængselslivet. Endvidere vil konsekvenserne af de
indsattes ressourcer, belyses ved Anka Ødegaardshaugens materielle prisonisering og Roger
Matthews doing time (in prison) begreb.
Projektets kvalitative metodebrug består af interviews samt observationsstudier, og bygger desuden
på en adaptiv tilgang, der finder inspiration i fænomenologien og hermeneutikken.
I det kommende præsenteres den danske Kriminalforsorg. Efterfølgende vil den metodiske tilgang
og de metodiske overvejelser præsenteres i kapitel tre. Teorien fremstår i kapitel fire som den
fortolkningsmæssige ramme, der sætter empirien i en videnskabelig kontekst. Den analytiske
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diskussion der sammenkæder teorierne og empirien, udgør kapitel fem, og denne diskussion
afrundes via analytiske konklusioner i kapitel seks. I kapitel syv foretages en perspektivering.

2.4 Organisationsplan for Kriminalforsorgen
I det følgende vil jeg beskrive Kriminalforsorgens funktion og officielle arbejdsmetoder samt de
institutioner under Kriminalforsorgen, der ligger til grund for studiets dataindsamling. Den samlede
organisationsplan ses nedenfor i figur 1:
Fig. 1

JUSTITSMINISTEREN

JUSTITSMINISTERIET

DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN
Direktøren for Kriminalforsorgen

13 fængsler

8 pensioner

36 arresthuse

- 8 åbne
- 5 lukkede

3 arrestafdelinger

En institution
for frihedsberøvede
asylansøgere

Københavns
fængsler

Uddannelsescenter KUC

14 afdelinger
12 lokalkontorer

Kriminalforsorgens arbejde består i at sikre, den nødvendige kontrol og sikkerhed for, at de dømte
udstår deres straf, og samtidig skal de ansatte fremstå som støttende og motiverende i henhold til, at
de indsatte skal skabe en kriminalitetsfri tilværelse. De to led i hovedopgaven er sidestillede, og
tillægges lige megen værdi. Endvidere er det vigtigt, at straffene gennemføres, så de dømte bevarer
deres borgerrettigheder i henhold til grundloven samt de nedskrevne menneskerettigheder fra Den
Europæiske Menneskerettighedskonvention. (www.kriminalforsorgen.dk).
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2.4.1 Værdigrundlag og principprogram
Hvor Kriminalforsorgens hovedopgave er at fuldbyrde den dømtes straf, er formålet med
institutionerne at begrænse kriminalitet. Med dette for øje udtrykker Kriminalforsorgens
værdigrundlag institutionernes arbejdsopgaver, og lyder som følgende: ”Kunsten at balancere
mellem det hårde og det bløde” (Nyt fra Kriminalforsorgen nr. 2, 2008). Hensigten med
værdigrundlaget er at afspejle Kriminalforsorgens dobbeltsigtede arbejde med henholdsvis den
sikkerhedsmæssige funktion og det resocialiserende aspekt. Kriminalforsorgens principprogram
beskriver de seks grundprincipper, der ligger implicit i arbejdet med frihedsberøvede, og således må
anses som værende underpunkter til det overordnede værdigrundlag. Principperne beskrives som:
1. Normalisering hvilket bl.a. betyder, at forholdene i fængslerne skal indrettes, så de så
vidt muligt svarer til forholdene udenfor.
2. Åbenhed indebærer bl.a. en forpligtelse for Kriminalforsorgen til at sikre de dømte
mulighed for at knytte og vedligeholde forbindelse til pårørende og det almindelige
samfundsliv. Dette sker gennem besøg og udgange.
3. Ansvarlighed indebærer, at de dømte skal have mulighed for at udvikle ansvarlighed,
hvilket kan forbedre deres chance for efterfølgende at leve et liv uden kriminalitet.
4. Sikkerhed indebærer, at straffuldbyrdelsen skal ske med hensyntagen til beskyttelse af
såvel den almindelige borger mod kriminalitet som den indsatte mod overgreb og
skadelig påvirkning.
5. Minimal indgriben betyder, at der ikke må anvendes mere magt eller flere restriktioner
end nødvendigt.
6.

Optimal ressourceanvendelse bevirker en forpligtelse til, at bruge de eksisterende
ressourcer, herunder personalet, bedst muligt.

Kriminalforsorgens principprogram indeholder institutionens arbejde med kontrol og sikkerhed
samt støtte og motivation, hvilket er baseret på de krav, som samfundet stiller til arbejdet, herunder
menneskeværd, ukrænkelighed, retshåndhævelse og retsfølelse (www.kriminalforsorgen.dk/
Projekter/Diverse/Principprogram/).
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Kriminalforsorgen har omkring 4.900 fuldtidsstillinger, hvoraf 57 % udgør opsynspersonalet. I
2007 havde Kriminalforsorgen i gennemsnit en kapacitet på 4.275 pladser. Pladsernes
gennemsnitlige belæg svarede til 3.807 indsatte. De indsatte fordelte sig med 871 indsatte i lukkede
fængsler, 1.364 i åbne fængsler, 1.411 i arresthusene herunder Københavns Fængsler og 161 på
pensionerne. (www.kriminalforsorgen.dk).

2.4.2 Åbne og lukkede fængsler
Nærværende studie vil omfatte Kriminalforsorgens åbne og lukkede fængsler samt pensioner.
Udgangspunktet er, at straffedømte anbringes i et åbent fængsel. Kriminalitetens art og omfang,
straffens varighed eller eventuel risiko for undvigelse bevirker imidlertid, at visse afsonere placeres
i et lukket fængsel. Et åbent fængsel har lav eller ingen ydre sikkerhed, og besidder begrænset
personalebemanding. I et lukket fængsel er der mere personale og kontrol end i et åbent fængsel. Et
lukket fængsel har desuden strengere regler om eksempelvis penge, telefonering, besøg og udgang.

2.4.3 Pensioner
På landets otte pensioner (180 pladser) kan man afsone en fængselsstraf, enten som udslusning fra
et åbent eller lukket fængsel, eller i hele straffens længde (sidstnævnte mulighed forekommer oftest
for unge, personer med korte domme eller diagnosticerede indsatte). På pensionerne afsoner de
indsatte den første periode på fængselsvilkår, hvilket betyder, at beboeren undergiver sig de regler,
der gælder for udgang fra et åbent fængsel. Inden løsladelse overgår den indsatte fra fængsels- til
pensionsvilkår, som giver mere frihed.

2.4.4 Fængslets personalestruktur
Som det ses i nedenstående oversigt over en generel personalestruktur indenfor fængslet, hersker
der mange forskellige stillingsbetegnelser. Af denne grund skal det bemærkes, at jeg ikke har fundet
det muligt eller relevant, at inddrage samtlige af disse betegnelsesgrupper, men derimod har
forholdt mig til samtaler med fængselsinspektører, en fængselsjurist, en socialrådgiver, en præst og
betjente. Således er gruppen af interviewede ansatte differentieret, og det er muligt at anvende en
bred forståelsesramme. En oversigt over personalestrukturen ses i figur 2:
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Fig. 2
FÆNGSELS INSPEKTØR

VICEINSPEKTØR

OVERVAGTMESTER

VAGTMESTER

FÆNGSELSFORVALTER
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FORSORGSLEDER

BETJENTE

BOGHOLDER

UNDERVISNINGS
-LEDER

FÆNGSELSJURIST

BETJENTE PÅ
PRØVE

KONTORASSISTENT

FÆNGSELSLÆRER

SOCIALRÅDGIVER

Jeg betegner de indsatte, jeg har mødt i feltet som ”indsatte” frem for ”fanger”, idet de involverede
indsatte gav udtryk for, at fangebegrebet var forbundet med yderligere stempling og stigmatisering,
og at de derfor foretrak at blive tiltalt personligt med deres navn. Dette forhindrer anonymiteten
imidlertid. Endvidere benytter jeg benævnelsen ”ansat” frem for ”fangevogter” eller
”fængselsfunktionær” om personalet i Kriminalforsorgens institutioner. Betegnelsen ”specialist”
inkluderer ikke blot de involverede fængselsinspektører, direktøren for Kriminalforsorgen og andre
ledende personligheder indenfor Kriminalforsorgen, men navngiver ligeledes de kriminologer og
andre fagfolk, jeg har interviewet i forbindelse med min dataindsamling. Således er indsat, ansat og
specialister mit foretrukne vokabular.
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3 Metode
Nærværende kapitel har som formål at præsentere og diskutere de metodiske til- og fravalg, jeg har
foretaget, samt beskrive hvad det er for en type data, der ligger til grund for projektets analyse og
konklusioner. Forskningsdesignet bygger på en kvalitativ tilgang i form af observationer og
interviews af en række forskellige aktører delt ud på forskellige positioner indenfor feltet. Empirien
anvendes i en kvalitativ analyse, der finder inspiration i de senere beskrevne teoretiske overvejelser
og begreber. Den sociologiske teoretiske forståelse anvendes som en fortolkningsmæssig ramme,
der sætter empirien i en videnskabelig kontekst.
Først vil jeg redegøre for valg af forskningsdesignet sammen med en refleksion over den
videnskabsteoretiske retning specialet bygger på. Derefter vil mine metodiske valg samt
muligheden for analytisk generalisering diskuteres, hvorefter teoriens rolle i datamaterialet vil
bemærkes. Endvidere vil empiriindsamlingen præsenteres. Ydermere vil jeg indvie læseren i de
komplekse farligheder, der fremkommer ved min forskerrolle i Kriminalforsorgen, og i forlængelse
heraf reflektere over de etiske betragtninger og konsekvenser der er i forbindelse med studiet.

3.1 Forskningsdesign
Følgende afsnit har til formål at redegøre for det forskningsdesign, jeg har brugt til at besvare min
problemformulering: Hvordan er relationerne indenfor de danske fængsler? Hvilke mekanismer og
forhold ved fængselsopholdet er med til at fastholde indsatte i en kriminel tilværelse? Overordnet er
problemformuleringen hovedstyrende for hvilken strategisk tilgang, der er relevant. Herunder
udspringer de videnskabsteoretiske overvejelser, der påvirker hvilke forskningsspørgsmål, der kan
stilles, men ligeledes hvorledes jeg kan vælge at besvare disse.
Specialet er et eksplorativt projekt, der med en adaptiv tilgang forsøger at komme tæt på en
forståelse af de (mod)magtrelationer samt de mekanismer og forhold, der påvirker de indsatte til
forsat at leve en kriminel tilværelse efter afsoningen.
Specialet bekender sig til en hermeneutisk og fænomenologisk tilgang, hvor jeg har mulighed for at
fokusere på individets adfærd og handlinger samtidig med, at jeg inddrager den ramme og kontekst,
der er omkring interaktionen mellem de involverede.
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3.1.1 Fænomenologi
Styrken ved den fænomenologiske tilgang er, at denne beskæftiger sig med sociale fænomener set
ud fra aktørernes egne perspektiver – virkeligheden er, hvad aktørerne opfatter den som (Kvale
2004:61). Hensigten er således, at jeg gennem beskrivelse og analyse af indsattes og ansattes
hverdagslivsinteraktion og livsverden kan forstå det forhold, der eksisterer mellem deres subjektive
bevidsthed og det sociale liv. Formålet er endvidere at skabe forståelse for meninger og omfatte
såvel individets bevidsthed, livsverden som handlinger (Kvale 2004:61-62). Den fænomenologiske
tilgang kommer til udtryk i undersøgelsen, idet jeg fokuserer på, hvorledes den indsatte forstår sig
selv i forhold til de relationer, pågældende indgår i, i fængslet. Denne forståelse påvirker den
position, det enkelte individ indtager samt hvorledes aktørerne selv italesætter, og beskriver
forståelsen.

3.1.2 Hermeneutik
Fra hermeneutikken gør jeg brug af den fortolkende og forstående tilgang til belysningen af
(mod)magtrelationer, mekanismer og forhold (Gilje & Grimen 2002:164). Hermeneutik indebærer
et formål om at fortolke, tyde og forstå. I forforståelsen kan der indgå adskillige komponenter,
herunder sprog, begreber, trosopfattelser, kultur samt personlige erfaringer. Af dette kan udledes, at
forforståelsen over tid kan ændre sig. Såfremt der tolkes på baggrund af forforståelsen, kan det være
svært at opnå pålidelige resultater, idet forforståelsen, når undersøgelsen skal gentages, kan have
ændret karakter. I forbindelse med den hermeneutiske videnskabsteoretiske position kan det
kommenteres, at meningsfulde fænomener kun er forståelige i den kontekst, de forekommer i (Gilje
& Grimen 2002:164-199). Det er således kun muligt at skabe en forståelse for de indsatte og ansatte
ved at indgå i deres miljø, og foretage dialoger med dem. Som forsker kommer jeg til at fortolke en
verden, der allerede én gang er fortolket af de sociale aktører, hvilket skaber nogle udfordringer.
Uden den kontekstuelle forståelse kan de observerede dele ikke sættes sammen i en meningsfuld
sammenhæng. I et studie af aktørerne indenfor fængselsvæsnet er det derfor væsentligt at inddrage
individets selvforståelse og tage denne med i analysen af relationerne indenfor fængslerne.
Omdrejningspunktet med projektet er at bidrage til en dybere forståelse af de sociale fænomener,
der påvirker de indsatte i deres livssituation, ved at sætte de mønstre og sammenhænge, der kan
belyses, sammen i nogle typificeringer. (Rendtorff 2004:296). Dette medfører endvidere, at når
mønstrene og sammenhængene skitseres udvides horisonten ligeledes, hvorved nye og inspirerende
forhold, der går ud over aktørernes opfattelse belyses.
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3.2 Analytisk generalisering
Et teorifortolkende studie kan opnå analytisk generalisering ved at bygge på nogle eksisterende
teoretiske begreber (Antoft & Salomonsen 2007:10-12). Ved at tage udgangspunkt i flere teorier
opnår studiet en vis kvalitet. Det er optimalt, hvis emnet bliver belyst fra direkte konkurrerende
teorier. I dette tilfælde vil der dog blot inddrages teorier, der udfordrer hinanden for derved at
belyse flere områder af de indsattes livssituation, hvilket bevirker, at jeg kan komme mere i dybden
med emnet. Omvendt har denne fremgang nogle konsekvenser for kvaliteten af analysens
konklusioner, idet de ikke bliver direkte udfordrede. Ved at vælge teorier, der til en vis grad
supplerer hinanden, anskueliggøres empirien ud fra flere relevante perspektiver, hvilket er med til at
afklare fænomenets komplekse kontekst. I udviklingen af studiet sker en konstruktion og en såkaldt
”kvalitetstest” heraf, i en processuel dialog mellem forsker, felt og omverden. Jeg har løbende stillet
uddybende spørgsmål for at komme tættere på en forståelse af aktørernes egen tolkning af det
observerede og fortalte. Derudover har jeg hele tiden søgt, at få bekræftet min tolkning af det
observerede og det fortalte ved kontinuerligt at vende mine observationer og tolkninger med feltet
(Kristiansen & Krogstrup 2004:211-212). Problemet med kvaliteten af kvalitativ forskning opstår,
når aktørerne ikke kan eller ikke vil genkende fortolkninger af situationer. Der kan sagtens opstå
uoverensstemmelser mellem den virkelighed feltet ser, og den virkelighed en forsker kan se.
Formålet med dette projekt er dog ikke at afdække én sand virkelighed om relationerne,
mekanismerne og forholdene, men derimod tage udgangspunkt i hvorledes aktørerne selv opfatter
(mod)magtrelationerne, socialiseringsprocesserne, den sociale kontrol og ressourcebegrænsningen
indenfor fængslet. Samtidig er det min rolle, som forsker, at være kritisk over for den ”sandhed”,
der præsenteres for mig, og sætte udtalelser og situationer ind i et teoretisk og relationelt perspektiv.
Idet jeg ikke blot behandler én institution indenfor Kriminalforsorgen findes det væsentligt at søge
et mønster i informanternes udtalelser. Studiet kan således anvendes til at illustrere og generalisere
nogle teoretiske sammenhænge som en analytisk generalisering. Inddragelsen af flere institutioner
medvirker til skabelsen af en diskussion om det specifikke og det generelle, hvor kvalitetssikringen
er højere, end hvis jeg blot havde taget udgangspunkt i et fængsel. Derimod forekommer det mig
ikke muligt, at gå i detaljen med én institutions individuelle egenskaber. Den indsamlede empiri og
den udvælgelse der sker i feltet afspejler den sociale konstruktion af studiet, der finder sted mellem
forsker og felt, og skal således ikke anses som en entydig præsentation af en objektiv virkelighed.
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I et forsøg på at afværge risikoen for skævvridning af data, har jeg forsøgt at involvere så mange
aktørers forklaringer som mulig, hvilket dog har skabt nogle etiske komplekse situationer3.
Samtidig har mine forudgående teoretiske overvejelser skabt en forståelse, der har inspireret mit
blik i feltet og fungeret som vejledende for, hvorledes jeg har kunnet forstå det observerede og
fortalte. Det er relevant at være opmærksom på, at aktørerne kan vælge, at beskrive eller forklare
situationer vidt forskelligt. (Mod)magtudøvelse opfattes eksempelvis subjektivt, hvilket har stor
betydning for, hvorledes aktørernes udtryk kan tolkes. Jeg har bevidst inddraget modstridende
udtalelser/opfattelser i analysen, hvis disse forekom, for at give så nuanceret et billede af
relationerne, mekanismerne og forholdene som muligt. Efter at have diskuteret studiets analytiske
generalisering mener jeg, at det er relevant at beskrive teoriens rolle i forhold til generaliseringen af
det empiriske materiale.

3.3 Teoriens rolle i dataindsamlingen
“We never enter research with a mind clear of theoretical ideas and assumptions.” (Layder
1998:51). Således udtrykker Layder sit syn på forforståelsens magt. Med mit valg af en adaptiv
tilgang til besvarelsen af min problemformulering sættes der nogle rammer for forholdet mellem
empiri og teori. Den adaptive tilgang anvender teorien til at skabe orden og mønstre i forskningens
empiri, alt imens dataindsamlingen medvirker til at generere teori. Teorierne må nemlig korrigeres
og tilpasses den orden og de mønstre, som belyses i de fremkomne data. Strategien går således ud
på at bevæge sig begge veje: fra teori til data og fra data til teori. (Layder 1998:22-24). Mine
interviews og observationer tager udgangspunkt i de teorier, der behandles i kapitel 4. Disse teorier
vil danne rammen for min fortolkning af den indsamlede empiri. Dermed skaber jeg en større
sikkerhed for at undgå den ovennævnte skævvridning af datamaterialet. De forskellige perspektiver,
som de anvendte teoretiske begreber bidrager med, bliver styrende i afgrænsningen og
indsamlingen af empirien. I feltarbejdet har teorien ligeledes haft en inspirerende rolle i forhold til
at sondre mellem de potentielle problemstillinger, der udspringer af materialet. (Antoft &
Salomonsen 2007:10-11).
Teorien fungerer som en såkaldt ”motiverende ledsager”, der hjælper mig med at indhente relevant
og kvalitetsdækkende empiri og ligeledes er medvirkende i vurderingen af, hvorvidt jeg observerer
det centrale og ikke fordrejer empirien. Teorien må imidlertid ikke blive for styrende, så den fjerner
fokus fra feltets udviklingsproces. Dette må efterstræbes ved at vise åbenhed overfor de indtryk
3

Jf. afsnit 3.7
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feltet bringer, og anvende en bred operationalisering. Denne rummelighed er nødvendig, fordi
studiet er en dynamisk social konstruktion, der defineres og revurderes konstant i
forskningsprocessen.

3.4 Empirisk materiale
Jeg arbejdede ud fra en kvalitativ forskningsmetodik med anvendelse af etnografisk feltarbejde med
deltagerobservation, etnografiske interviews, dybdeinterviews, tre fokusgruppediskussioner samt
brug af skriftlige kilder og lydfiler.
Den empiriske kontekst tager udgangspunkt i min ansættelse hos Den Sociale Retshjælps (DSR),
Innovationsafdeling. DSR er en gratis landsdækkende retshjælp, der primært henvender sig til
individer, der er aktive kriminelle, eller tidligere har begået kriminelle handlinger, og derfor hører
under Kriminalforsorgen. DSR tilbyder målgruppen en helhedsorienterende rådgivning i henhold til
deres juridiske og sociale rettigheder. For at præcisere nogle af brugernes behov, indsamlede jeg
kvalitativt data indenfor Kriminalforsorgens institutioner.
Denne dataindsamling udgør nærværende studies empiriske materiale, der blandt andet består af 21
dybdegående transskriberede interviews hvoraf tre er fokusgruppeinterviews. Alle interviewene er
optaget på en digital voice recorder, og transskriberingerne er vedlagt som bilag på Cd-rom bagerst
i projektet. Interviewenes varighed er fra 1-3 timer, og størstedelen er foretaget på
Kriminalforsorgens pensioner, da disses indsatte var i færd med et udslusningsforløb, og derved
nemmere kunne reflektere over fængselsopholdets påvirkninger. Der var imidlertid ingen af
informanterne, der havde afsonet hele deres afsoningsforløb på pension. Endvidere blev et interview
foretaget i et privat hjem hos en prøveløsladt. Afsoningsperioderne i fængslerne varierede for de
indsatte mellem seks måneder og 25 år. De indsattes afsoningsforløb m.m. kan ses i bilagsmappe I.
Jeg fandt det relevant at udbrede feltet, og søge fortællinger fra forskellige åbne som lukkede
afsoningssteder.
Jeg er opmærksom på, at det er af afgørende betydning for analysearbejdet, at jeg selv foretog samt
transskriberede interviewene, for derved at kunne udvise påpasselighed overfor den uundgåelige
fortolkning (fra mundtlig til skriftlig kommunikation), der vil udspille sig undervejs i
transskriberingsprocessen, grundet en række subjektive vurderinger og beslutninger. (Halkier
2003:76-77).

I

forbindelse

med

denne

realistiske

betragtning,

er

transskriberingernes
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detaljeringsgrad overvejet ud fra en fænomenologisk metode, hvor interviewpersonernes tanker,
oplevelser og erfaringer, er interessepunkterne (Rendtorff 2004). Til trods herfor efterstræbes det at
gengive samtalen i detaljeret, ordret form4.
I forbindelse med udvælgelsen af informanter ønskede jeg at komme i kontakt med en
forskelligartet gruppe af indsatte og ansatte. Dette bevirkede, at jeg søgte mandlige indsatte5, der
differentierede sig i forhold til alder, civilstatus, uddannelsesniveau, beskæftigelsesgrundlag,
etnicitet, kriminelle erfaringer6, afsoningsforløb m.m. Ligeledes søgte jeg ansatte, der besad
forskellige funktioner i fængslerne, præsenterede begge køn og flere aldersniveauer.
Jeg har foruden min dataindsamling yderligere fundet inspiration i P1’s radioprogram Ret og Pligt –
Den sociale udfordring, der i efterårs-/vinterperioden 2008 sendte 12 programmer7 (af 27 min.
varighed). Disse byggede på interviews med relevante personer omhandlende aktuelle
kriminalpolitiske problematikker, der ligeledes anskuede fængselsverdenen, og de udfordringer der
ligger heri. Af denne grund anvender jeg disse 12 programmer (delvist transskriberede) i det
samlede empiriske materiale, men er dog opmærksom på, hvilke metodiske komplikationer dette
kan medføre, da udgangspunktet for programmerne bl.a. er forskellige fra mine interviews. Mit
anvendte datamateriale omfatter nedenstående personer/grupper:

4

Transskriberingerne indeholder markeringer ved ophold i samtalen, hvilket ligeledes inkluderer pauser som øh o.lign.
Teksten er skrevet fuldt ud, dog er der episoder under interviewet, hvor samtalen er irrelevant for problemstillingen, og
teksten undlades, hvilket der bliver gjort opmærksom på.
5
Feltet er overrepræsenteret af mænd, og jeg forholder mig ikke til kønsaspektet.
6
Denne faktor kunne dog kun delvis efterkommes, eftersom jeg ikke spurgte direkte ind til informanternes kriminelle
baggrund (afsnit 3.5.1).
7
P1’s programmer er markeret med * i kommende figur. Rentzmann og Storgaard går imidlertid igen i såvel min
empirisamling samt i P1’s programmer, og er af denne grund ikke markeret.
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14 indsatte (* en indsat)
Syv ansatte der indbefatter to fængselsfunktionærer, to fængselsinspektører (Hans Jørgen Engbo, Jørgen Bang*),
en socialrådgiver, en fængselsjurist, en fængselspræst, Annelise Brok*
Direktøren for Kriminalforsorgen: William Rentzmann
Formanden for Fængselsforbundet: Kim Østerbye
Kriminolog: Linda Minke Kjær*, Anette Storgaard
Pensionsforstander: Hans Jørgen Tholstrup*, John Hatting*
Uddannelseschef for Kriminalforsorgen: Birger Sjøberg*
Journalist: Peter Ernstved Rasmussen*
Formand for KRIM: Claus Bonnez*
Formand for Den Sociale Retshjælp: Sandy Madar*
Medarbejdere ved udslusningsstedet Cafe Exit, København
Medarbejdere ved udslusningsstedet Slusen, Dianalund

Grundet datamaterialets omfang tillader jeg mig at benytte visse informanter hyppigere frem for
andre, til trods for at deres ytringer indeholder de samme holdninger. Udvælgelsen skyldes
udelukkende, at flere af de indsatte er meget velformulerende og klare i deres udmeldinger, hvilket
medvirker til interessante og indholdsrige citater.
Samtlige indsatte, fængselsfunktionærer, socialrådgiveren og fængselsjuristen fremstår som
anonyme, og beskrives hver især ud fra flere fiktive navne, så det ikke er muligt at genkende dem.
De omtalte ansatte var meget beviste om, at deres medvirken i undersøgelsen var fortrolig. Derimod
fremsagde de fleste indsatte intet ønske om at fremstå anonymt. Der er dog etiske betænkninger, der
bevirker, at jeg har valgt denne anonyme behandling af samtlige indsatte. Bl.a. var jeg udsat for, at
en indsat dømt for pædofili ikke vedkendte sig denne dom, men derimod havde fortalt hans
medindsatte, at han havde begået en anden og mere ”acceptabel” form for kriminalitet. For at
modvirke en fortrolighedsstempling af studiet behandles de medvirkende med stor respekt for deres
anonymitet, og al data bearbejdes indenfor de etiske kodekser, hvor fortrolighed står som den
overordnede

fællesnævner

(Jacobsen

&

Kristiansen

2001:71-84).

I

forbindelse

med

anvendeligheden af diverse specialisters udtalelse, anfører jeg pågældendes navn. Dette sker på
baggrund af de pågældende personers samtykke, samt i henhold til, at disse udtaler sig ud fra
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grundlovens § 77 og Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 10, om offentligt
ansattes ytringsfrihed8.
Jeg bevæger mig på et mikrosociologisk niveau. I den forbindelse finder jeg det relevant at anvende
kvalitative metoder i min dataindsamling, idet disse metoder kan give et indblik i de indsattes
forhold til det miljø, de indgår i. I henhold til de involverede ansatte fremstår der en naturlig
afstandstagen til disses privatsfære, idet interviewet omhandler deres arbejdssituation, og de
betingelser og muligheder, der implicit ligger heri. Et yderligere trin mod et fokus, der ikke længere
omfatter det enkelte individ, men derimod de strukturelle forhold, finder sted, når der tages
udgangspunkt i de ledende organer indenfor Kriminalforsorgen samt kriminologernes synspunkter.
Således bliver de politiske strømninger og lovgivningen m.m. drøftet i dette forum, og det enkelte
individ tillægges ikke længere den samme betydningsfulde rolle, som den der var til stede ved den
metodiske tilgang til de indsatte.
Der er foretaget fem noterede observationsstudier; fra en koncert med Fangekoret i Vridsløselille
Statsfængsel, et arrangement med Fangekoret i Saxogade kirke, et møde med Jyderup statsfængsels
ledelse, en reception ved Lysholmgaard Pension og en eftermiddag på udslusningsstedet Cafe Exit9.
Desuden har jeg, inden interviewene blev foretaget, afholdt 18 møder på landets pensioner, samt
foretaget en del uformelle observationsstudier i åbne fængsler, hvor disse har medvirket til en mere
helhedsorienteret indsigt i feltet.

3.5 Interviews
I starten af mit feltarbejde benyttede jeg diverse muligheder, som repræsentant for DSR, ved
pensions- og fængselsbesøg til at udføre ustruktureret observation. Min tilstedeværelse skyldes, at
jeg var projektleder for udviklingen af ekstern juridisk rådgivning indenfor disse institutioner.
Diverse møder med ansatte, samt ustrukturerede samtaler med indsatte, udgjorde således mit
indledende kendskab til feltet. Jeg vil imidlertid, i tråd med Layder hævde, at kunsten at forstå
social handling ikke indebærer objektiv nøjagtighed, men derimod en tematisering af forskerens
egne meninger og fordomme. Man må således være klar over egne forudindtagelser (Prieur
1990:19). Figur 3 viser den dialektiske påvirkning, der finder sted mellem de teoretiske overvejelser
og datamaterialet.
8

Beskyttelsen gælder almindeligvis kun, hvis ansatte ytrer sig på egne vegne (som privatperson). I tilfælde af, at den
ansatte udtaler sig som privatperson, må offentlige myndigheder ikke indføre censur. (www.folketinget.dk).
9
Jf. Bilagsoversigt; bilagsmappe III-VII
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Fig. 3
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Jeg tog udgangspunkt i eksisterende teori, men denne teoretiske forudindtagethed blev yderligere
modificeret gennem den løbende dataindsamling samt i henhold til konfrontationen med anden
teori. Modificeringen eller tilpasningen af teori ud fra data sker således refleksivt.

3.5.1 Spørgeteknik eller indlevelse?
Jeg anser den udvikling, der fremkommer undervejs i en samtale som værende kilden til de rette
spørgsmål

for

den

pågældende

informant.

De

forskningsspørgsmål,

der

fremgår

af

interviewguiderne, skal ikke opfattes som deciderede spørgsmål, men snarere som inspiration til
nogle overordnede, åbne og brede temaer10. Således er den teoretisk inspirerede ramme for
interviewet ikke et eksempel på, at jeg på forhånd har besluttet mig for, hvilke begivenheder der er
de centrale for den enkelte informant. Processerne i den relativt frie dialog styrede derimod
rækkefølgen af samtaleemner, og indbød nye fokusområder, samtidig med, at andre irrelevante
temaer i guiden blev undladt. Endvidere formede dialogen sig med en høj grad af fleksibilitet, hvor
fortolkning og analyse undervejs satte den interviewedes meningsbetydninger i centrum for den
fremadskridende dialog. I tilknytning hertil vil jeg betegne min fornemste rolle som interviewer
som den, der formår, at gøre fortælleren ansvarsfuld omkring fortællingen, så der skabes et
sammenhængende og meningsdannende selvbillede af de betydningsfulde begivenheder i individets
10

Jf. Bilagsmappe VIII-X.
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udvikling. (Josselson & Lieblich 1995:1-5). For at skabe et dybdegående indblik i fængselslivet er
det således nødvendigt, at udføre ligeværdige samtaler med informanterne, for derved at skabe en
forståelse for deres specifikke situation, hvad enten denne omhandler personlige livssituationer eller
arbejdsmiljøer. Endvidere bidrager indlevelsen til at sætte fokus på det individuelle, hvorimod mine
observationsstudier er mere anvendelige i forbindelse med, at visualisere de kontekstbundne
relationer. Indholdet af interviewene tildeles en vis sandhedsværdi, idet udtalelserne bygger på
informanternes levevilkår og livsanskuelser. Dialogen vil derfor altid anskues som et sociologisk
redskab, der indeholder såvel fortællinger, positioneringer samt Goffmans dramaturgiske begreb
indtryksstyring (Goffman 1959). Hermed vil analysearbejdet med den indsamlede empiri bygge på
en tiltro til informanterne, som dog vil udfordres af en realisme, der findes nødvendig og begrundes
ud fra individets træng til indtryksstyring. Ud fra denne tilgang må jeg integrere informantens egen
forståelse og beskrivelse af sig selv, samtidig med at jeg må distancere mig for derved at udfærdige
en videnskabelig undersøgelse (Kristiansen & Krogstrup 2004). Indtryksstyringen forekom ofte i en
meget direkte form ved interviews med eksempelvis sædelighedsforbrydere, da disse indtager den
laveste placering i fangehierarkiet11, og ligeledes fremstår som en særdeles udsat gruppe i
samfundet. Indtryksstyringen anser jeg ikke som en svækkelse af kvaliteten af datamaterialet. Jeg
bruger derimod indtryksstyringen til at skabe en forståelse af det selvbillede, som informanten
ønsker at tegne, og derved bidrager indtryksstyringen med en indsigt i informantens situation og
selvpræsentation. Indtryksstyringens påvirkning på empiriens kvalitet vil endvidere blive behandlet
i afsnit 3.7.
Respekten for den enkelte informant bevirkede, at jeg undlod ethvert spørgsmål rettet mod de
indsattes kriminelle handlinger, idet denne viden forekom irrelevant for undersøgelses fokus. Til
trods herfor beskrev samtlige af de involverede indsatte grundlaget for deres afsoningsforløb. Mine
oplevelser med de indsatte i diverse interviewsituationer kan, i nogle tilfælde, sammenlignes med
Elliot G. Mishlers beskrivelse, som lyder: ”(…)the impulse to narrate is such an integral part of
human experience that interviewees will tell stories even if we don’t encourage them to do so”.
(Josselson & Lieblich 1995:2). Et eksempel på taking narratives seriously (Chase 1995) forekom,
da en indsat involverede mig i, hvorledes han havde betalte arbejdere til at konstruere et hus i
udlandet betalt med penge fra narkotikasalg, alt imens han stadig afsonede sin dom for selv samme
forbrydelse. En sådan indsigt fremtræder på baggrund af dialogens dynamiske udvikling.
(Informant 17).
11

Jf. afsnit 3.7.3; 5.2.1
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Til trods for at jeg valgte en etisk tilgang til feltet, hvor jeg åbent erklærede, at jeg er
sociologistuderende, forekom det mig enkelte gange i interviewsituationer, at de indsatte ikke
forstod min funktion, og sidestillede mig med journalister. Et eksempel herpå er Bjarnes måde at
fortælle om en åbenlys opbevaring af hash i et hul på muren i et lukket fængsel:
”(…)Det er jo ikke meningen, at det skal være åbent jo. Hvis du går nu, og tager derned, så kan du
se, at det hul det er der. Og hvis du er langt nok væk fra muren, så kan du se det, og så kan du
sagtens fange det med et kamera eller noget. Stil dem spørgsmålet hvorfor det ikke er blevet lappet
de sidste 10 år?” (Bilagsmappe12 II:107).
Det fremgår indirekte af Bjarnes ordbrug, at han opfatter min tilstedeværelse som mere journalistisk
betonet. Således så jeg en udfordring i, at fortælle de involverede om mine interesser og brugen af
empirien på en almen, forståelig måde. Jeg ser det som en forskers pligt, at bidrage til størst mulig
åbenhed omkring, og forståelse for, implikationerne ved at deltage i et forskningsprojekt. Til trods
for den omtalte åbenhed, viser eksemplet, at det stadig er væsentligt, at være opmærksom på, at al
forskning kan forekomme som mere eller mindre ”usynlig” for deltagerne.

3.6 Observation
”At stå med en voldtægtsforbryder i den ene hånd og en bankrøver i den anden mens vi sammen
sang halleluja, halleluja med resten af fangekoret(…)” (Bilagsmappe III:3) var blot en af de
feltroller, jeg indtog. I forbindelse med afviklingen af mine observationsstudier vekslede jeg meget
mellem forskellige kontekstuelle situationer. Således oplevede jeg ligeledes, hvordan hvert enkelt
observationsstudie kan påkræve en given feltrolle13. Feltroller kan skifte i praksis, og således er
disse ikke; ”(…)statiske og fastfrosne størrelser, men derimod dynamiske og emergerende
positioner, der løbende modificeres af de menneskelige, og derfor også moralske, relationer, der
udvikler sig i feltet” (Jacobsen & Kristiansen 2004:11). I forbindelse med mine observationsstudier
oplevede jeg bl.a. at være ”deltager” til et møde med ledelsen fra Jyderup Statsfængsel og
”observatøren som deltager” i forbindelse med fangekorets arrangement i Vridsløselille
12

Der refereres til samtlige transskriberede interviews i bilagsmappe II, iht. at skabe størst mulig anonymitet og
fortrolighed om informanterne.
13
Raymond Gold konkretiserede fire roller; Den totale deltager, deltageren som observatør, observatøren som deltager
samt den totale observatør. Disse roller skal naturligvis forstås som idealtyper, således kan de fire roller opleves i det
samme studie, idet forskeren i forskellige situationer kan besidde forskellige roller. (Kristiansen & Krogstrup
2004:101).
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Statsfængsel (Jacobsen & Kristiansen 2004:101). Udfordringen ved en sådan deltagende
observationsrolle ligger i, at jeg, som deltager i feltet, skal studere dette miljø samtidig med, at jeg
skal tilsidesætte fordomme. Det er således vigtigt at indse, at indtrædelsen i feltet ikke muliggør en
dobbeltrolle, så jeg ikke på en og samme tid kan fremstå som fremmed og insider (Jacobsen &
Kristiansen 2001:47). Endvidere er det i denne forbindelse væsentligt at anvende en hermeneutisk
tankegang i det omfang, at denne retning bygger på en forståelse af, at forskeren tolker på baggrund
af en vis forforståelse eller visse fordomme. Det vil sige, at forforståelse er en betingelse for, at
forståelse er mulig, idet der nødvendigvis må være et fokus for undersøgelsen.
Jeg oplevede en stor udfordring som deltagende observatør, da jeg skulle til en reception på en
pension. De indsatte kendte mig, og vinkede mig hen til deres bord, så snart jeg indtrådte lokalet.
Diverse ansatte samt ledelsen var fremmødt og hilste venligt, og trak stolen ud for at byde mig
velkommen. (Bilagsmappe VII:1). Mine informanters grupperinger bevirkede, at der forelå et
spændingsfelt mellem dem, og jeg blev nød til at vælge side for en stund. I denne situation antog
jeg Goffmans teori om, at det er nemmere at bevæge sig op ad den sociale klasses rangstige end at
bevæge sig oppefra og ned (Goffman 1972). Dette bevirkede, at jeg satte mig sammen med de
indsatte, og afslutningsvist kontaktede personalet. Hvilket ikke påvirkede min position overfor dem
efterfølgende.
I det følgende vil diverse faremomenter, jeg mødte i feltet, diskuteres i forbindelse med
inddragelsen af mine etiske overvejelser.

3.7 Etiske overvejelser
Feltarbejdets praktiske empiriindsamling rummer en række etiske spørgsmål. I mit sociologiske
studie af fængselsverdenen oplevede jeg, hvorledes en sådan etisk balancegang kan virke
udfordrende. Fængslet som institution indeholder mange direkte og indirekte magtkampe, som
udspiller sig på kryds og tværs af de involverede. Således fulgte der flere etiske overvejelser med,
når jeg udvalgte, og efterfølgende indledte samtaler med, de forskellige informanter.

3.7.1 Dangerous Fieldwork
I henhold til det etiske aspekts afgørende betydning, spillede begrebet dangerous fieldwork
(Raymond Lee 1995) en central rolle i mit møde med de forskellige grupperinger indenfor
Kriminalforsorgen, hvor farligheden blev identificeret såvel implicit som eksplicit i disse grupper.
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Jeg opfatter det farlige feltarbejde som spændingsfeltet mellem etik og praktisk etnografisk
handling (Jacobsen & Kristiansen 2001:53), hvor fareaspekterne ikke blot involverede min person,
men i særdeleshed de deltagende undersøgelsessubjekter. Mit arbejde tog udgangspunkt i to
overordnede former for fare; den såkaldte omsluttende fare og den situationelle fare. De to
farebetegnelser er i praksis infiltrerede og kombinerede på adskillige måder, men eksemplificeres i
det følgende ud fra en analytisk forstand. (Jacobsen & Kristiansen 2001:10-11, 51).
Det omsluttende faremoment fandtes forud for mine studier af feltet, og havde således intet med
min tilstedeværelse at gøre. Farebegrebet kom til udtryk ved, at Kriminalforsorgen har en intern
ledelsesmæssig belastet situation. Det er derfor relevant at udvise en veludviklet social stedsans
indenfor det behandlede felt. I nærværende studie inkluderede dette et kendskab til
Kriminalforsorgens interne stridigheder. Vidensanvendelsen fra et studie der fokuserer på
Kriminalforsorgen, kan ses som en kulturel og samfundsundergravende farlighed. Farligheden skal
forstås på den måde, at nytænkning og ekstern involvering kan medføre en åbenhed om
fængselsinstitutionen, der stiller sig kritisk overfor institutionens doxa (Bourdieu 1997).

Fangehierarkiet og de ansattes magthierarkiet
Der fremstår et tydeligt hierarki blandt de indsatte – et såkaldt fangehierarki. Hierarkiet bygger på
de indsattes respekt, kynisme og kriminelle karriere. Endvidere bevirker fangehierarkiet, som det
ses i analyseafsnit 5.2.1, at de indsatte udvikler strategier og metoder for indsamlingen af relevant
information om de ansatte såvel som de medindsatte. Informationer medfører spekulationer og
delvist ubevidste farer for de indsatte, der involverer sig, og taler med andre end deres medindsatte.
Der hersker således på visse afdelinger en frygtkultur styret af fangehierarkiets top, som benytter de
svage indsattes position, til at berige sig selv under afsoningen. På baggrund af dette hierarkiske
mønster, de indsatte imellem, aftegnes der således en latent fare for de indsatte ved at udtale sig om
livet i fængslet.
I tilknytning til de indsattes fangehierarki fremstod det ligeledes, at nogle af de ansattes interne
relationer byggede på magt14. Som forsker skal man dermed være opmærksom på, at der hersker
enorme magtrelaterede spændinger imellem de ansatte, som kan påvirke en interviewsituation, og
informantens videre færden indenfor arbejdsmiljøet, hvis de etiske refleksioner ikke behandles
anstændigt.
14

Jf. analyseafsnit 5.2.2
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Undersøgelsessubjektets personlige sikkerhed
Endvidere har den medierende verden ligeledes, i et stort omfang, behandlet dette arbejdsmiljø og
kastet en journalistisk lup over de ansattes færden. Den øgede interesse for de ansattes negative
arbejdsmiljø og stemningen dette medfører, bevirkede, at min tilstedeværelse opfattedes som et
faresignal for de ansatte, da fortroligheden mellem institutionen og omverdenen forekom minimal.
Mit fokus på anonymitet og troværdighed i mit arbejde var således altafgørende for, at enkelte
ansatte ”vovede” at trodse den lukkede indstilling, der herskede indenfor institutionens
arbejdsmiljø. I henhold til datakvaliteten skal det således bemærkes, at de ansatte jeg talte med alle
var fortalere for en mere fri og åben debat om arbejdsmiljøet, og ønskede forandring. Gruppen af de
journalistisk-døbte ”negativt-stærke” betjente15 var yderst svære at få i tale. Et eksempel på dette
var, da jeg havde fået en interviewaftale bekræftet af en ansat fra Østjyllands Statsfængsel, og jeg
efterfølgende modtog en e-mail fra ham, der lød som følgende: ”Send lige en liste over de emner du
vil snakke om, og et billede, jeg skal lige se, om du er lækker nok”. Jeg ignorerede sidstnævnte
bemærkning, og sendte den ansatte interviewguiden. Dette resulterede i endnu en e-mail med
teksten: ”Intet billede ingen aftale”. Antydninger som disse er medvirkende til, at man som forsker
må tage personlig stilling til empiriens begrænsninger. Jeg valgte ”intet billede ingen aftale”, men
var samtidig bevidst om, hvorledes dette manglende indblik påvirkede studiets indsigt.
I forbindelse med fokusset på undersøgelsessubjektets personlige sikkerhed skal Subjektiv
Lebenwelt farligheden nævnes. Denne farlighed behandler den magt, jeg besidder, idet jeg definerer
grupperinger indenfor Kriminalforsorgen, ud fra den virkelighed jeg ser. Dette kan, hvis jeg ikke
har denne farlighedskonsekvens for øje, resultere i, at jeg undergraver væsentlige problematikker,
eller opprioritere tematikker, der for informanten forekommer tilnærmelsesvis irrelevante. Således
forsøgte jeg, ud fra en adaptiv tilgang, at skabe et relevansorienteret indblik i fængselsinstitutionen,
og i alle sammenhænge være sandfærdig omkring min vidensanvendelse, for at undgå, at de
involverede skabte urealistiske forventninger hertil. (Jacobsen & Kristiansen 2001:58-61).

Indtryksstyringens mønster
Som tidligere nævnt kan forkerte eller blot for mange udtalelser fra de ansattes side afspejles i et
psykisk dårligt arbejdsmiljø. Denne lukkethed er således afgørende for, om man er ude eller inde i
varmen ved kollegaerne. Af samme grund oplevede jeg, at det var langt sværere at komme ind på

15

Jf. bl.a. Jyllands Postens artikler: Kampen mod den hårde kerne 2009, Rapport: Magtmisbrug i fængslerne 2008.
m.fl.
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livet af de ansatte i modsætning til de indsatte. Dette skyldes til dels (andre) ansattes dårlige
erfaringer med udtalelser til diverse journalister. En ansat påpeger: ”(…)der var en socialrådgiver,
der havde udtalt sig til Jyllands Posten fordi de kunne ikke mere derude, og de var så magtesløse.
Hun måtte sige op efter tre måneder, hun kunne ikke være der, der var ikke nogen, der snakkede
med hende.” (Bilagsmappe II:281). Faren (frygten) for psykisk afstraffelse fra kollegaernes side
bevirkede, at interviewene med de ansatte, blev arrangeret over private telefoner og gennemført i
civile omgivelser. Endvidere måtte jeg gentagende gange forsikre de medvirkende ansatte om, at
deres person forblev anonym. Denne usikkerhed kom ligeledes til udtryk i interviewene, en ansat
siger bl.a.: ”Jeg har et groft eksempel, det skal du så heller ikke lige skrive” (Bilagsmappe II:283).
En anden ringede dagen efter interviewet, og rettede i hendes udtalelser, idet hun ikke mente, at hun
havde belæg for hendes kritik af kollegaerne (informant 3).
Således kommer den psykiske fare til udtryk i mindre handlinger, der fremstår som bagatelliserende
tilfældigheder, men sammenkædes de med den omsluttende fares konfliktfyldte situation, dannes
der et mønster af indtryksstyring og magtrelaterede komplikationer. Disse faktorer bliver alle
sammen påvirket af min tilstedeværelse, og influerer yderligere på den indsamlede empiri.

Konsekvensen af medvirken
Den situationelle fare fremkom ved min tilstedeværelse, hvilket foranledigede potentielle fysiske og
psykiske farer. Disse farer var indbegrebet af, at jeg behandlede et følelsesladet tema (Lee &
Renzetti 1990:512), der indbefattede de involverede grupper. Således var ”faren” ikke blot
substantiel for mig som forsker, men ligeledes for informanterne. Jeg vil i det følgende
eksemplificere det omfavnende situationelle farebegreb via udvalgte observationer. Disse er blot et
udsnit af de utallige episoder, hvor farebegrebet indtraf.
Jeg oplevede de indsatte som værende utroligt åbne omkring deres situation og livsbetingelser. De
ønskede i flere tilfælde ikke at være anonyme, og lagde på intet tidspunkt skjul på, at de ofte havde
en negativ holdning rettet mod Kriminalforsorgen, som de gerne ville ytre overfor mig som
interviewer. Dette bevirkede, at jeg skulle være meget påpasselig med ikke at blive ”journalistisk”
talerør for de indsattes klager, men derimod skabe et indblik i de relationer, mekanismer og forhold
der medvirkede til kriminelt recidiv. Endvidere medførte denne åbenhed til tider en skyggeside,
som kunne være fatal. Her fortæller en indsat om hans straf for at have oplyst daværende
justitsminister, Lene Espersen om hygiejnen på en afdeling i X-fængsel: ”Den afdeling blev lukket,
og den er ikke åbnet endnu(…)Og hvad skete der med mig? Min halvtid røg, fordi jeg sagde det. De
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hævnede sig på mig, de tog min prøveløsladelse på halvtid”. (Bilagsmappe II:129). En fysisk fare
som denne straf kan betegnes som, er vanskelig at håndtere i et interviewerøjemed. Således er jeg
bevidst om, at visse udtalelsers genkendelighed i citatanvendelse kan få omfattende konsekvenser
for de involverede såvel i produktionen af viden som i selve vidensanvendelsen.
De indsatte fortalte ofte livshistoriske beretninger fra deres privatsfære, deres kriminelle færden
m.m. Denne livsbiografiske indsigt bevirkede, at de indsatte måtte vise tiltro til min loyalitet
overfor deres udsagn. Endvidere drøftede vi ofte de indsattes behov for juridisk hjælp, hvilket
yderligere medvirkede til, at de blev sat i en følelsesladet situation. Misbruges denne viden, kan det
resultere i loyalitetssvigt. Et eksempel på loyalitetssvigt som psykisk fare fortæller en ansat om, set
ud fra de indsattes perspektiv: ”Hvis man siger noget til en betjent, så kan de jo sagtens sidde og
sige, at det kan de godt forstå, men så går der jo lige til frokostpausen, så sidder betjentene, og så
siger han, åh har i hørt Ole, han bliver mobbet eller et eller andet” (Bilagsmappe II:281).
Eksempler som ovenstående går igen i mit empiriske materiale, og jeg blev derfor tidligt i mit
studie bevidst om, hvor vigtig min loyalitet og tavshedspligt overfor informanterne var. Loyaliteten
skulle ikke blot være fremtrædende mellem grupperingerne, men ligeledes indenfor disse, idet de
omsluttende farer her dominerede.

Kunsten at se din største skræk i øjnene uden at blinke
Jeg har behandlet faremomenterne indenfor et følelsesladet tema i henhold til de indsatte og ansatte.
Nærværende afsnit vil omhandle de forskellige former for indirekte farligheder, der udspillede sig
overfor min person som interviewer og observant.
Den fysiske farlighed forekommer sjældent i kvalitativ samfundsforskning, og jeg vil da heller ikke
hævde, at jeg på noget tidspunkt blev udsat for fysisk farlighed. Derimod påvirkede faren for fysisk
farlighed mig psykisk i enkelte interviewsituationer. F.eks. kan mit interview med en
sædelighedsforbryder nævnes, der få uger forinden vores interview var blevet prøveløsladt efter 16
års afsoning. Jeg havde i forvejen intet kendskab til informantens dom, og indvilligede af samme
grund i, at interviewet skulle foregå i hans lejlighed. Efter mit bekendtskab med informantens
tidligere kriminelle handlinger, oplevede jeg ubehag ved interviewsituationen. Jeg fornemmede, at
jeg, som ung kvinde, ikke formåede, at fralægge mig de fordomme som informantens dom
frembragte. I dette tilfælde benyttede jeg mig af mine sociologiske fagkundskaber som interviewer
samt Goffmans dramaturgiske begreber, og gennemførte interviewet i en afbalanceret og venlig
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tone. I tilknytning hertil, fandt jeg det nødvendigt, at værne om mine private anliggender, og
offentliggjorde aldrig personlige oplysninger.

Et lignende eksempel forekom, da jeg interviewede en indsat, der afsonede en forvaringsdom16, og
nu var anbragt på en pension. Vedkommende udfordrede mig ved gentagende gange under
interviewet, at påpegede at han havde voldtaget og forsøgt manddrab på tre kvinder, hvorfor han var
påtvunget hormonnedsættende medicin. I relation til situationen kommenterede han: ”Jeg er
efterhånden så desperat for at finde en kæreste, at jeg næsten er lige… ej jeg er ikke rede til hvad
som helst, det er jeg ikke, men det er sådan(…)jeg kan godt få rejsning, jeg kan også godt få en
udløsning(…)jeg håber, når jeg så finder en kæreste, at jeg måske kan gennemføre et samleje(…)
(Bilagsmappe II:358-359, 361). Da en pension ikke har de samme sikkerhedsmæssige
foranstaltninger som et fængsel, følte jeg et lignende ubehag i interviewsituationen, som jeg dog
langsomt, gennem samtalen (på tre timer), fik bearbejdet. Det væsentligste omdrejningspunkt i
feltarbejdet er, at betragte informanterne i øjenhøjde. Dermed menes, at jeg ikke vil fokusere på
eventuelle tidligere kriminelle handlinger eller mobberier, men derimod skabe en ligeværdig dialog
baseret på den konkrete situation som interviewet udspiller sig indenfor. Af samme grund var jeg
meget interesseret i de episoder, hvor mit menneskesyn blev udfordret, og jeg skulle arbejde på at
finde sympati for informanten.
I en samtale med en langtidsfange, der sammenlagt havde siddet inde i 20 år af sit liv, oplevede jeg
en decideret uligevægt i dialogens magtbalance. Den indsatte havde tydeligvis erfaring med
interviewsituationer, og formåede gennem hele interviewet, at holde øjenkontakt. Midtvejs i
interviewet talte vi om at angre samt konfliktmæglingens anvendelighed. Hertil udfordrede han mig
direkte, idet han kiggede mig dybt i øjnene, og holdt blikket fast. Den magtrelaterede ”scene”
udspillede sig som følgende:
Informant: (…)det er også fordi jeg er klinisk psykopat, det er jeg jo blevet konstateret klinisk(…)
Interviewer: Det kan også være jeg er psykopat, det kan man jo aldrig vide, 1 % er jo psykopater,
og mange uden de ved det”.
Informant: Ja (Bilagsmappe II:194).

16

En forvaringsdom anvendes overfor personer, der vurderes at være særligt farlige, fordi de har begået grov personfarlig
kriminalitet såsom drab, røveri eller alvorlige sædelighedsforbrydelser.
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Det skal i denne forbindelse bemærkes, at jeg opfatter interviewsituationen som en interaktiv,
meningsskabende proces, hvor jeg som interviewer ikke skal indtage en passiv rolle, men derimod
søge den ligeværdige dialog med informanten (Järvinen 2004:97). Udfordrer informanten
intervieweren direkte, som i ovenstående tilfælde, hvor hensigten med den omtaltes adfærd åbenlyst
bygger på at fremprovokere en magtkamp og skabe frygt for egen person, mener jeg ikke, man kan
skabe en balance i interviewet uden at tage udfordringen op, og give informanten et passende
modspil. Således er grundlaget for den ærlige og troværdige dialog baseret på, hvorledes rollen
udspilles fra interviewerens side. Det er kvaliteten af den personlige kontakt, der definerer graden af
åbenhed, tillid og oprigtighed i interviewsituationen. Ud fra min overbevisning beror denne kontakt
på, at jeg som individ og medmenneske besidder, og evner, en empatisk forståelse for informanten,
for at kunne sætte mig i dennes sted. I anviste eksempel søgte (og mødte) informanten en reaktion
og et modspil, hvilket resulterede i en dynamisk dialog.

Farlighedens spind
De etiske overvejelser er mange, når man behandler et så udsat og konfliktfyldt felt, som
Kriminalforsorgen i skrivende stund må antydes at være. Bevidstheden omkring de forskellige
faresymptomer, et menneskeligt syn og tiltro til de involverede i feltet, samt en seriøs omgang med
begreberne loyalitet og tavshedspligt afværger dog de fleste optræk til et farligt udspil.

3.8 Metodisk afrunding
Ovenstående gennemgang af farebegreberne skaber et indtryk af den behandlede institution,
Kriminalforsorgen, og de etiske overvejelser der er i forbindelse med indtrædelsen i denne. Den
metodiske tilgang bygger endvidere på kvalitative studier, der ud fra en adaptiv tilgang finder
inspiration i den fænomenologiske og hermeneutiske videnskabsteori. I det følgende vil den
teoretiske ramme drøftes i teorikapitlet.

27

Fængselsopholdets påvirkning på kriminelt tilbagefald blandt indsatte

4 Teori
”Den empiriske data er blind uden teori, og teori er indholdsløs uden data” (Mills 2003).
I relation til Mills pointe om teoriens og empiriens sammenkædede kvalitet, vil den teoretiske rolle i
dette studie være, at skabe et fornuftigt sammenspil mellem teori og empiri. Således skal de
teoretiske begreber medvirke til udviklingen af datainspirerede mønstre (Layder 1998:26-27).
Teorikapitlet belyser dermed størstedelen af det begrebsapparat, der vil anvendes i analysen af det
empiriske materiale. Ved en adaptiv tilgang har jeg mulighed for at skabe teori ud fra de mønstre,
jeg identificerer i det empiriske materiale, men jeg kan ligeledes udfordre den teori, jeg har taget
udgangspunkt i (Layder 1998:38).
Jeg finder inspiration i socialkonstruktivismen, da jeg tager udgangspunkt i en opfattelse af, at den
sociale virkelighed er dannet af sociale aktører. Individet opfattes derved som aktivt og skabende,
hvilket medfører, at den sociale virkelighed ikke eksisterer uafhængig af aktørerne.
Dette kapitel vil danne den teoretiske forståelse, til besvarelsen af nærværende problemformulering:
Hvordan er relationerne indenfor de danske fængsler? Hvilke mekanismer og forhold ved
fængselsopholdet er med til at fastholde indsatte i en kriminel tilværelse? Som det blev anført i det
indledende kapitel, vil besvarelsen af den todelte problemformulering bygge på fire tematikker, som
ligeledes betegner de emner, som analysen er bygget op omkring. De fire temaer gengives i det
følgende:
Hvordan er relationerne indenfor de danske fængsler?
1. Hvorledes indvirker (mod)magten på relationerne?
Hvilke mekanismer og forhold ved fængselsopholdet er med til at fastholde indsatte i en
kriminel tilværelse?
2. Hvordan påvirker socialiseringsprocesserne i fængslet de indsatte?
3. Hvorledes indvirker og opleves fængslets sociale kontrol af de indsatte?
4. Hvilke konsekvenser har et fængselsophold på den indsattes ressourcer?
I henhold til den kommende præsentation af syv teoretiske perspektiver vil emnerne synliggøres
teoretisk. Efterfølgende vil disse nuanceres og udfordres i en analytisk diskussion, der indbefatter
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de mønstre, som er dannet på baggrund af en vekselvirkning mellem den anvendte teori og den
indsamlede empiri.

4.1 Teoretisk forståelse
De udformede spørgsmål angående relationerne, mekanismerne og forholdene indenfor fængslet,
der medvirker til kriminelt tilbagefald blandt indsatte, er brede, og indeholder således
flertydigheder. Dette kapitel vil medvirke til, at konkretisere den teoretiske forståelse, der ligger bag
det undersøgte. Jeg efterstræber at skabe en teoretisk besvarelse af problemformuleringen ud fra en
belysning omhandlende (mod)magt, socialiseringsprocesser, social kontrol og ressourcer.
Til redegørelsen af relationerne indenfor fængslerne anvendes Michel Foucaults begrebsapparat om
magt og modmagt. Til belysningen af de udvalgte påvirkningsmekanismer, der præger fængslets
socialiseringsprocesser, vil Donald Clemmers prisoniseringsproces samt Erving Goffmans
stigmatiseringsbegreb beskrives.

Fængslets sociale kontrol vil behandles ud fra Margaretha

Järvinens og Mik-Meyers klientgørelsesfænomen, og efterfølgende videreudbygges af Johan
Galtungs begrebsbrug om forsvarsmekanismer. I relation til diskussionen om de indsattes
ressourcenedsættelse ved fængselsopholdet vil Anka Ødegaardshaugen anlægge et økonomisk og
materielt perspektiv, der bygger på begrebet materiel prisonisering samt Roger Matthews
fokusering på fænomenet doing time (in prison). Den teoretiske gennemgang vil være kort, og blot
inddrage den del af teoretikernes arbejde, der er direkte relevant og anvendelig i henhold til
specialets problemformulering. Teorierne vil endvidere ikke fremlægges i deres traditionelle
forstand, men ligeledes til dels udfordres af alternative teoretiske tankegange.

4.2 Magtrelationerne - udtrykkes hvor strategierne støder sammen
I gråzonen mellem ”stat” og ”civilsamfund” varetages et stadigt mere fintmasket net af institutioner
i regi af det politiske systems disciplinerende, homogeniserende eller normaliserende magt, som
udøves gennem formningen af individer og sociale relationer. I de disciplinerende institutioner
skabes, socialiseres og normaliseres samfundsmæssige subjektiviteter, adfærd ”korrigeres”, såkaldte
”utilpassede” rettes ind (Foucault 2002).
For at skabe en forståelse for de relationer der udvikles indenfor fængslet, er det væsentligt at
afspejle den magt og modmagt, der udøves på mikroplan indenfor denne institution17. Magt omtales
ofte som en indirekte eller flerdimensionel manipulerende teknik, men hvad der adskiller
17

Specialets behandling af magtrelationer afviger fra en traditionel marxistisk magtteori, idet den ikke begrænses til
økonomiske, politiske og sociale strukturer (Marx 1971).
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fængselsinstitutionen fra øvrige institutioner, kunne blandt andet være samfundsaccepten af den
direkte, hierarkiske magtudøvelse. De indsatte er frihedsberøvede og overvågede, hvorimod de
ansatte er frie individer, hvis job er at overvåge de indsatte. Magten syntes øjensynligt, at forefindes
hos de ansatte, men set ud fra en Foucault´sk optik er magt ikke defineret ud fra hierarkiske forhold.
”Magt er ikke en institution, og det er ikke en struktur, det er heller ikke en bestemt kraft, som visse
udvalgte skulle være begavet med(…)” (Foucault 1994:98-99). De ansattes legitime magtposition
kan give muligheder, men skal til enhver tid opretholdes og forsvares i situationer med de indsatte,
hvor der er risiko for konflikter. Ifølge Max Weber ville de ansattes udfordringer med
magtudøvelsen, rettet mod de indsatte, være, om de ansatte formår at skabe en relation, der ikke
udelukkende bygger på tvang, således at de indsatte opfatter de ansatte som en legitim autoritet
(Weber 1968:53).
Grundet disse teoretiske overvejelser efterstræbes det ikke, at finde ud af hvem der har magten, men
snarere at skabe en forståelse af de konkrete magtrelationer der udspilles indenfor fængslet.
Endvidere efterstræbes det, at undersøge hvordan magtmekanismerne virker, og notere den
tilsigtede såvel som den utilsigtede virkning i henhold til de indsattes livssituation. Magtbegrebet
vil således hovedsagligt benyttes som redskab i analysen af relationerne mellem de indsatte og
ansatte samt internt indenfor de to grupperinger set ud fra deres mangfoldighed. Endvidere vil
analysekapitlet omhandlende den sociale kontrol finde inspiration i den kontrollerende magt.
Det skal påpeges, at Foucault ikke fandt, at magt fungerede som en dominans fra en gruppe over en
anden gruppe, men som et produkt af konstante kampe og differentierede styrkeforhold mellem
forskellige viljer18. Denne teoretiske betragtning vil imidlertid ikke danne grundlag for nærværende
studie, idet det empiriske omdrejningspunkt som sagt forefindes mellem de indsatte og ansatte som
to grupperinger indenfor fængslet. Således vil det analytiske udgangspunkt fokusere på Thomas
Mathiesens vekselvirkning mellem Foucaults magtbegreb som værende en altid tilstedeværende
proces samt en magtforståelse udøvet af konkrete aktører på baggrund af magt- og modmagtbaser.
(Mathiesen in Foucault 1994:XIX).
Magten udtrykker en relationel karakter, som fremstilles ved et komplekst samspil mellem ulige og
bestandigt afvekslende forhold, hvorudfra handlinger og praksisser modificerer og strukturerer nye
handlinger og praksisser. (Foucault 1994:98-99). Magtbegrebet skal således anses som den
konstituerende og processuelle, strategiske situation, der finder sted mellem de indsatte og de
18

Ved at påføre individet en ”typens etikette” mener Foucault, at man indbygger en såkaldt fællesnævner, der muliggør
at magte gruppen som en homogen masse bestående af individer med særlige kendetegn (Foucault 2002).
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ansatte indenfor fængslet. Denne dynamiske magtstørrelse er i konstant bevægelse og udvikling.
Magten kan ikke betegnes som homogen eller determinerende lokaliseret indenfor fængslet, men
defineres og skabes ud fra den situationelle kontekst mellem indsat og ansat, hvori der er risiko for
konflikt, ustabilitet og kamp (Deleuze 2004:41-44). Effekten af magt bygger dermed ikke på
erhvervelse og besiddelse, men udøves derimod ud fra ”(…)positioner, manøvrer, taktikker,
teknikker og funktioner.” (Deleuze 2004:43). Det skal bemærkes, at magtudøvelsen indenfor
fængslet opererer i detaljen. Det som har betydning for de indsatte og ansatte, det som umyndiggør
dem, former og omformer dem, tilpasser og normaliserer dem i henhold til de individuelle og intime
detaljer, udøves på baggrund af den mikromagt, som er at finde overalt i samfundet, og således også
indenfor fængslet.

4.2.1 Modmagten – synliggøre magtrelationerne
Det er ikke ualmindeligt at læse Foucaults tekster som beretninger om en magt, der
gennemstrømmer hele samfundet, og gør individer til disciplinerede marionetter. Men Foucaults
tekster kan ligeledes læses som fortællinger om en magt, der aldrig lykkes. For der hvor magten
findes, eksisterer der ligeledes modstand. (Prieur & Skov 2004).
En central pointe i Foucaults tænkning er, at anvendelse af magt forudsætter frie subjekter, med
hvilket der menes individuelle eller kollektive subjekter, der har handlerum til at udøve modmagt.
Foucaults magtbegreb forudsætter således, at de indsatte kan udøve modstand eller handle
strategisk. (Foucault 2002).

Foucault pointerer, at ”(…)hvor der er magt, er der modstand”

(Foucault 1994:101). Magtrelationer er præget af ulighed, og ingen er absolut magtesløs - denne
betingelse er bestemmende for såvel muligheden som nødvendigheden af sociale bevægelser, der
praktiserer modstand og alternativer i forhold til de dominerende samfundsmæssige kræfter. Der
findes således ingen magtrelationer i de danske fængsler uden den potentielle mulighed for
modmagt. (Foucault 2002).
Modmagtens karakteristika er identisk med magtens, idet den er til stede overalt i magtens netværk.
Man kan derfor udelukkende tale om magtrelationer, såfremt modstandsmulighed er til stede.
Foucault betegner modmagt som indebærende forandringspotentiale, som han opfatter positivt, idet
der her er indbygget en mulighed for en bilateral, dynamisk påvirkning, der etablerer ny viden.
Modmagt forløber gennem dialektiske processer, hvorudfra modstand og opbygning af
(konstruktive) alternativer forudsætter hinanden. Indplaceringen af de alternative praksisser giver
således udtryk for en abstraktion. Såfremt en demonstration i fængslet eksempelvis skal kunne
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fungere som strategisk givende kræves det ligeledes, at der opbygges nye forslag og ideer til det
demonstrationen omhandler. Endvidere ses modmagtens potentiale, når nye alternativer skal
frembydes, hvilket naturligt medvirker, at der i samme åndedrag inkorporeres kritik mod det, der
ønskes forandret. (Foucault 2002)
Magten og modmagten skal anskues som en kamp mellem viljer. Ethvert magtudtryk fra de ansattes
side udøvet mod de indsatte vil forårsage en kampstrategi, og en modstand mod de ansattes
undertrykkende magtformer, der underkaster den indsatte som subjekt (Foucault 1994:99).
Modmagten besidder mange former, alt afhængig af de strategier den bygger på. Disse faktorer
spiller en rolle i udformningen af magtens utallige skabninger mellem de indsatte og ansatte.
Således kan modmagten opstå i flere forskellige afskygninger, eksempelvis som umiddelbar,
koordineret, voldsom, passiv m.fl. (Foucault 2002).

4.3 Socialiseringsprocesserne indenfor fængslet
Jeg vil i det følgende, ud fra en teoretisk optik der bygger på prisoniseringsprocessen og
stigmatisering, behandle de socialiseringsprocesser der kunne forekomme indenfor fængslet.
Kriminolog Edwin Sutherland konkluderede i 1966, at kriminel adfærd udvikles på samme måde
som alle andre adfærdsmønstre, nemlig ved indlæring i interaktion med andre individer der besidder
denne adfærd (Sutherland 1966). Det er således gentagende gange blevet dokumenteret, at risikoen
for at indgå i statistikken som kriminel genganger vokser markant i takt med antallet af den
pågældendes domsfæstelser - Jo flere tidligere straffe, desto højere sandsynlighed for recidiv. Den
svenske kriminolog Anders Nilssons afhandling Fånge i marginalen (2002) udbygger Sutherlands
faktum, idet hans studie viser, at har et individ været anbragt i fængsel mere end tre gange, er
sandsynligheden for, at pågældende recidiverer, mere end otte gange større, end den er for de
personer, der er førstegangsafsonere (Nilssons 2002).

4.3.1 Prisoniseringsprocessen
Der findes flere forklaringer på, hvorfor antallet af afsoninger har en påvirkning af forhøjet risiko
for recidiv. En af disse forklaringsmuligheder fremlagde den amerikanske sociolog Donald
Clemmer i hans fængselsforskning fra 1940-tallet: The Prison Community. Dette er et af de første
klassiske feltstudier indenfor fængselssociologien (Clemmer 1940). Undersøgelsen belyser
hvorledes de indsatte gennem fængselsopholdet socialiseres ind i en fangekultur, som adskiller sig
fra det øvrige samfunds normer. Feltarbejdet tog udgangspunkt i en række amerikanske fængsler i
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1940’erne, og fokuserede på de loyalitetsbånd, der findes mellem indsatte i fængslerne, som ligger
til grund for udviklingen af en bestemt fangekultur19, samt de indsattes attitude rettet mod det øvrige
samfund. Clemmer kom frem til, at de nyindsatte blev prisoniseret, hvilket indebar, at de
assimilerede de normer, holdninger og værdier, der hersker blandt de indsatte, som blev
karakteristiske for den nye kultur, de befandt sig i (Clemmer 1958:301). Denne kulturs
grundlæggende principper bygger på, at de indsatte skal være loyale overfor hinanden i forhold, der
implicerer udefrakommende. Endvidere skal de indsatte altid undlade at hjælpe ansatte i fængslet
med henblik på videregivelse af information (i særdeleshed viden om medindsatte). (Clemmer
1958:152). De indsattes adfærd, kan således, ud fra Clemmers forskning, tolkes som et rationelt
forsøg på at sikre deres egen position mod overmagten, og derved afspejle staten og dennes
symboler som naturlige fjender. De indsatte konstruerer derfor en gruppe baseret på afstandtagen til
autoriteter og accept af kriminelle handlinger (Clemmer 1958:152).
Til trods for at der er store forskelle mellem 1940’ernes amerikanske fængsler, og de danske
fængsler vi kende fra det nye årtusinde, kan man finde forståelse og ligheder i Clemmers
prisoniseringsproces20. Fængselsforskning i Skandinavien peger ligeledes på, at der findes tendenser
af prisonisering. Ulla Bondeson udarbejdede en undersøgelse i Sverige (1974), hvor hun så
tendenser på prisonisering i form af sprogbruget mellem de indsatte (Clemmer 1958:299).
Endvidere blev det belyst, at de indsattes strategiske fremgangsmåder når de skal integreres i
fangekulturen, forudsætter et anerkendt omdømme, hvor respekt er tæt forbundet hermed. Denne
form for symbolsk kapital fra medindsatte påpegede Clemmer ligeledes.
Det forekommer at være en vanskelig udfordring, for de indsatte, at forsøge at undvige fra
fængselskulturen. Dette begrundes med, at den indsatte kun har to handlemuligheder når denne
indtræder i fængselsmiljøet. Enten forsøger man at adskille sig fra sine medindsatte, hvilket
forudsætter, at man vælger at lade sig indsætte i frivillig isolation, ellers indgår man i de indsattes
fællesskab, og positioneres i henhold til den hierarkiske placering ens kriminelle karriere og
erfaringsbaggrund tilkender en (Clemmer 1958:299). I henhold til Goffmans teori om den totale
institution, påpeges det, at den indsatte netop mister retten til at fravælge uønsket selskab når denne
19

Fokusset på de indsattes interne loyalitet og solidaritet belyses ikke gennemgående i nærværende studie, og
prisioniseringstesen anvendes derfor som teoretisk forståelsesramme i det omfang, der findes relevant.
20
En af mange forskelle mellem Clemmers beskrevne fængsler og de nutidige danske fængsler er eksempelvis, at hvor
fængslerne i 1940’ernes USA, benyttede fangedragter og numre som betegnelse for de indsatte, da anvender man i de
danske fængsler de indsattes navne, hvilket muliggør at de indsatte nemmere fastholder (dele af) deres identitet under
afsoningen.
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indtræder i fængselsinstitutionen (Goffman 1993:25). Den indsatte er ”dømt” til fangekulturen eller
til afstandstagen fra sine medindsatte. Denne observation resulterede i Clemmers begreb
prisonisering, som navngiver processen, hvor den indsatte langsomt socialiseres ind i
fangekulturen, hvilket tager sin begyndelse, når den indsatte indtræder i fængslet (Clemmer
1958:299-300).
Prisoniseringsprocessen påvirker, ifølge Clemmer, samtlige indsatte i forskellige grader, hvor the
universal factors of prisonization bl.a. kan betegnes som de indsattes udvikling af ny(e)
påklædning, beskæftigelse, søvnrytmer, humoristisk sans m.m. Disse områder påvirkes, ifølge
Clemmer, af samtlige indsatte, og til trods for at de ikke giver udtryk for synderlig relevans, så
forandrer disse nye normer de indsatte, hvilket i særdeleshed præger langtidsfangerne (Clemmer
1958:300). De indsatte socialiseres ind i den kriminelle og asociale ideologi indenfor fangekulturen,
og prisoniseringsgraden er forbundet med den indsattes21:

1. faktuelle forhold såsom bl.a. alder, race, kriminelle karriere m.m.
2. de sociale relationer den indsatte har inden og under afsoningsforløbet.
3. tilfældige forhold som placering på afdelingen og beskæftigelse under afsoningen.
4. accept eller mangel på samme overfor fangekulturens uformelle regler og værdier
(Clemmer 1958:300-301).

Prisoniseringen indebærer, i større eller mindre grad, at den indsatte internaliserer afvigende,
kriminelle holdninger og indlæring af andre normer. Denne proces medvirker ifølge Clemmer til, at
fængslerne først og fremmest er forbryderskoler med speciale indenfor kriminalitet (Clemmer
1958:294-320; Galtung 1959:241). Clemmer fandt, at de indsatte forekom mere negativt påvirkede
jo længere, de var i deres afsoningsforløb, og jo mere isolerede de var i forhold til omverdenen.
Således forekommer prisoniseringsprocessen svagere i de åbne fængsler frem for i de lukkede
fængsler, da de indsatte i de åbne fængsler har hyppig kontakt med lokalsamfundet, og ligeledes
ofte afsoner en kortere dom. Clemmer mente, at prisoniseringen forårsagede en negativ indvirken
på de indsatte, som yderligere spillede en væsentlig faktor for den indsatte efter endt afsoning
(Clemmer 1958:294-320).

21

Clemmer beskrev yderligere, hvorledes indsatte der var svært prisoniserede, accepterede og deltog i alternative
seksuelle udfoldelser samt gambling (Clemmer 1958:302, 310-311).
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Prisoniseringsprocessen medfører således to primære konsekvenser for de indsatte; de oplever for
det første en større identifikation med kriminelle fællesskaber og kriminelle handlinger. For det
andet bliver de indsatte mere tilbøjelige til at acceptere og begå kriminalitet efter endt afsoning,
grundet en styrket fællesskabsfølelse med grupper af medindsatte, hvori de polariserer sig mod
autoriteterne. De indsatte befinder sig i et miljø, hvor den sociale omgangsform er organiseret i
mindre grupper, der gennemgående er baseret på kriminelle værdier, en determineret
loyalitetsfølelse overfor denne gruppe, samt en udpræget fjendtlighed overfor øvrige grupper - i
særdeleshed den fængslende magt.

4.3.2 Holdningsændringernes U-formede kurve
I forlængelse af Clemmers belysning af prisoniseringsprocessen kan sociolog Stanton Wheeler kort
kommenteres, idet han i 1961 eftergjorde Clemmers omtalte undersøgelse, og belyste, at de indsatte
gennemgik en U-formet prisoniseringsproces. Den U-formede kurve begrundes ud fra, at de indsatte
besidder delvist lovlydige normer ved indsættelsen, og undervejs i afsoningsforløbet bliver mere
kriminelt orienteret. Således tiltager prisoniseringen af den indsatte undervejs i fængselsopholdet.
Når den indsatte er midtvejs i afsoningsforløbet topper graden af prisonisering, hvorefter den aftage
mod slutningen af afsoningsforløbet. Wheelers undersøgelse viste ligeledes, at de indsatte aldrig når
det samme udgangspunkt, som de havde inden indsættelsen, og de indsatte påføres dermed en
uoprettelig skade af deres værdier og normer (Wheeler 1961:708-711). I nedenstående fig. 4
visualiseres prisoniseringsprocessens U-kurve i et koordinatsystem, hvor U-kurven spejles i
afsoningsaksen:

Fig. 4 Den indsattes U-formede prisoniseringsproces påvirkning på normer og værdier

Wheeler pointerer, at “they may find that although their stay is brief, its effects are long lasting(...)it
is a major jumping off point to a career of crime, convictions, and imprisonment” (Wheeler
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1968:153). Har et individ først været pålagt fængslets strukturer igennem en længere periode,
påpeger Wheeler, at de indsatte efter endt afsoning får svært ved at fralægge sig disse færdigheder,
hvorfor det kræves, at den indsatte gennemgår en forandringsproces (Wheeler 1961).
Wheelers antagelse om, at den indsatte oplever en adfærds- og holdningsændring under
fængselsopholdet, indebær en påstand om, at fængselsopholdets påvirkninger er vedvarende efter
endt afsoning, idet de indsatte bl.a. oplever at udvikle en lavere frustrationstærskel. Effekten af
fængselsopholdet fremstår ligeledes ved, at den indsattes vrede og frustration, der tidligere var rettet
mod enkeltpersoner, nu fremtræder som en generel systemfjendskhed. (Wheeler 1961).

4.3.3 Alternative forståelser af prisonisering
Flere undersøgelser har afprøvet Clemmers prisoniseringstese, hvilket har resulteret i forskellige
forståelser for de indsattes norm- og værdiændringer. Et af disse studier, der ligeledes bygger på, at
prisonisering udtrykkes ved, at systemmodstanden bliver altomfattende og manifest under
afsoningen, foretog de amerikanske fængselsforskere Brendan Maher og Ellen Stein (1968). Deres
undersøgelse The Delinquent’s Perception of the Law and the Community konstaterede, at de
negative opfattelser som de indsatte fik undervejs i afsoningsforløbet af en enkelt fængselsbetjent,
præst, dommer e.lign., blev generaliseret ud til at omhandle hele den pågældende persongruppe
(Maher & Stein 1968:187-193). Den omtalte systemfjendskhed mente Maher og Stein dog ikke,
skulle tolkes som en modstand rettet mod de generelle samfundsnormer, og teorier afviger derved
fra Clemmers prisoniseringsteori.
Flemming Balvig refererede i Fængsler og Fanger (1969) til den amerikanske fængselsforskning,
idet han ligeledes havde fundet eksempler på udviklingen af systemmodstand blandt de danske
indsatte (Balvig et al. 1969). Undersøgelsen konkluderede, at størstedelen af de indsatte i Danmark
ikke tillagde sig kriminelle holdninger, og dermed afveg de fra forventningerne om en fremtidig
kriminel livsførelse. Ydermere udtrykte de indsatte et ønske om en tilværelse baseret på sikkerhed,
tryghed, social status og rigdom, hvilket må siges at være gennemgående for de fleste
samfundsgrupper (Balvig et al.1969:101-105). I henhold til Robert Mertons mål-middel teori
omhandlende berigelseskriminalitet,

kan

det

bemærkes,

at

de

indsatte accepterer de

samfundsmæssige normer og værdier, men metoderne til at opnå magten, velstanden og succesen
bliver via kriminelle handlinger. Uoverensstemmelsen, mellem det opnåelige og det ønskede, kan
forekomme uforenelig for mennesker, der er placeret lavt på den sociale rangstige, og
berigelseskriminaliteten fremstår således som en fristende mulighed for social mobilitet. (Merton
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1968:194-203). Frihedsberøvelsen minder de straffede om, at de midler de anvender, ikke fører dem
til et samfundsmæssigt mål, og der rettes derfor en (forstærket) modstand mod systemet under
fængslingen, hvilket medvirker til, at systemets repræsentanter står overfor en vanskelig udfordring;
at få den indsatte påvirket mod en positiv kriminalitetsfri tilværelse (Balvig et al. 1969).
Prisoniseringsprocessen betegner en intern socialiseringsproces, der udvikles indenfor gruppen af
de indsatte. I det følgende vil fokusset rettes mod hvorledes en udefrakommende påvirkning, som
stigmatisering, kan forårsage holdningsændringer overfor omverdenen og dermed drage de indsatte
mod et kriminelt fællesskab. Straffens stigmatiserende effekt kan virke præventivt, idet den styrker
majoritetens fordømmelse af kriminelle handlinger. Desuden kan straffens stigmatisering
internaliseres af den dømte, og dermed stå i vejen for resocialiseringen.

4.3.4 Stigmatisering
Udpegning eller stempling af et individ som værende afviger kan stigmatisere et menneske. I det
følgende vil jeg problematisere de processer, gennem hvilke nogle samfundsborgere definerer andre
borgere som afvigende. Sociale regler definerer situationer og former for adfærd, der findes
passende, hvorudfra nogle handlinger betegnes som rigtige, alt imens andre forbydes. Når en regel
håndhæves overfor et individ, kan det skyldes, at denne ikke lever efter de principper, gruppen har
vedtaget, og han betegnes derfor som værende outsider. (Becker 2005).
”Du er et nummer, du er kriminel, du bliver stemplet som kriminel” (Bilagsmappe II:1). Denne
udtalelse fra en indsat eksemplificerer Erving Goffmans forståelse af stigmatiseringsprocessen, som
kan benyttes til at skabe en teoretisk forståelse af forholdet mellem majoriteten og outsiderne. Ifølge
Goffman danner samfundet forskellige kategorier, hvorudfra varierende egenskaber er normale.
Rutinerne i samfundet gør, at vi kan genkende det ”normale” ud fra vores stereotype
menneskeopfattelse eller profileringen af normative forventninger til andres opførsel og
personlighed. Dette medfører antagelsen om, at de der har overtrådt reglen, ved at begå kriminalitet,
udgør en homogen kategori, fordi de har begået den ”samme” afvigende handling. Når et menneske
adskiller sig fra de andre i den kategori, han eventuelt kunne placeres i, ved at besidde en egenskab,
der er mindre ønskelig, reduceres han i vores bevidsthed fra et almindeligt menneske til et uværdigt
individ, i de normales øjne. Det er imidlertid blot de uønskede egenskaber, der forekommer
uforenelige med vores stereotype forestilling om, hvordan et individ burde være, der udvikler et
stigma. Et stigma er således forholdet mellem specielle kendetegn og stereotyper, og afhænger af
situationen. Derfor kan samtlige individer betegnes som stigmatiserede i en given situation.
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Goffman skelner mellem tre former for stigma:

1. Det kropslige stigma bæres af de individer, der har en synlig, fysisk defekt.
2. Det karaktermæssige stigma bæres af individer med anderledes personlig karakter.
3. Det stammemæssige stigma bæres af alle i en bestemt befolkningsgruppe.
(Goffman 1990:14).

De indsatte bærer det karaktermæssige stigma, idet de opfattes som værende i besiddelse af
alternative og anderledes personlige karaktertræk, der placerer dem i gruppen af lovovertrædere, der
ikke indordner sig under samfundets lovmæssige reglement. (Goffman 1990:14). En diskuterbar
argumentation skal ses i relation til, at jeg vil vove at betegne størstedelen af de indsatte som bærere
af det kropslige stigma (Goffman 1990:15-19). Denne vurdering bygger bl.a. på Löis D. Wacquants
analyse af Fattigdommens fængsler, hvor han påpeger, at vi i de europæiske lande har udviklet en
tendens til internering af de fattige borgere samt overvågning af de befolkningsgrupper, der er
destabiliserede som følge af globaliseringens radikalt forandrede ansættelsesvilkår og dermed
forringede livsbetingelser (Wacquant 2008). Et øget antal diagnosticerede, misbrugere, rockere,
hjemløse samt anden- og tredjegenerationsindvandrere præger fængselsbilledet, og den
kriminalpolitiske debat medfører, at disse mennesker efterhånden opfattes som individer med
synlige sammensatte defekter i form af eksempelvis tatoveringer, muskuløs kropsbygning,
”rygmærker”, pigmentering, hårfarve, beskidt og laset tøj m.m. De fleste mennesker har således
fastforankrede billeder af den kriminelle omfattende udseende, type, udstråling m.m. (Balvig
1995:12f).
Ifølge de ”normale” repræsenterer den stigmatiserede en fare, som må holdes nede. Derfor udøves
der en effektiv, bevidst som ubevidst diskriminering af den stigmatiserede. (Goffman 1990:15).
Stigmatiseringen af de indsatte kan således ses som et strategisk valg fra den etablerede gruppe, idet
stigmatiseringen medvirker til at påføre de indsatte en speciel form for social identitet. Hermed
tildeles de indsatte, via deres stigmatisering, en bestemt afvigerrolle og dertilhørende kategori fra
majoriteten (Goffman 1990:11-14).
De fleste stigmatiserede individer vil gerne inkluderes i samfundet, men finder det vanskeligt at
vide, hvorledes de ”normale” vil forholde sig til deres stigma. Dette bevirker, at de bliver yderst
bevidste om, hvordan de fremstår, for at undgå en personkarakterisering der udelukkende bygger på
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deres stigma (Goffman 1990:24-25). Omvendt kan den stigmatiserede forsøge at benytte sit stigma
til at opnå sekundære vindinger (Goffman 1990:21). Eksempelvis kan en indsat anvende sit
karaktermæssige stigma som argumentation for udførelsen af en kriminel handling, og endvidere
kan karakteren af at være potentiel farlig e.lign. påfører den stigmatiserede en værdifuld egenskab.

4.3.5 Opsummering
De indsatte kan ud fra foregående teoretiske redegørelser betegnes som en gruppe, der oplever
socialiseringsprocesserne i fængslet som en stempling. De indsattes frihedsberøvelse bevirker, at de
finder sammen med medstigmatiserede, som har den kriminelle afvigelse som fælles kendetegn.
Denne sociale eksklusion fra samfundet bliver, grundet socialiseringsprocesserne indenfor fængslet,
til en social inklusion blandt de prisoniserede medindsatte, hvormed der skabes en
holdningsændring som Wheelers U-formede kurve beskrev. Socialiseringsprocesserne kan således
medvirke til, at de indsatte via deres holdninger, sociale tilhørssted samt relationer til omverdenen,
fastholdes i en kriminel livssituation.

4.4 Den sociale kontrol indenfor fængslet
I henhold til en Foucault’sk optik kan disciplinering i fængslet ses som et eksempel på en række
manipulationsteknikker, hvormed hensigten er, at dirigere og omforme de indsattes adfærd. En
sådan teknik til disciplinering af de indsatte sker via overvågning og social kontrol. Kontrollen
fremstår bl.a. gennem fastlagte rutiner og regler for adfærden i fængslet. Intentionen med udøvelsen
af disse disciplineringsteknikker er, at overvågningen og den sociale kontrol bliver internaliseret af
den indsatte, hvorved pågældende gøres til genstand for sin egen selvovervågning – eller selvskabte
Panopticon22, om man vil (Foucault 2002:186-222). Indespærringen og overvågningen bliver
effektfuldt internaliseret i den indsatte, hvilket medfører resultatet af fængselsopholdet som
værende base for udviklingen af det disciplinerede individ. Det er denne ydre og indre sociale
kontrol, indenfor fængslet, jeg vil behandle teoretisk i dette afsnit. Dette sker ud fra betegnelsen
klientgørelse, der forekommer, når systemets ydre kategorisering af den indsatte optages i den
indsattes indre. Endvidere vil Galtungs forsvarsmekanismer belyses, idet disse fremstår som de
indsattes alternative handlemuligheder mod klientgørelsen.
22

Foucault beskæftiger sig med Jeremy Benthams fængselskonstruktion fra det 18. århundrede: Panopticon. Fængslet
var indrettet, så de ansatte fra et tårn i midten af bygningen hele tiden kunne se de indsatte, men de indsatte kunne pga.
modlys ikke se, hvornår de blev overvåget, eller hvem der foretog den mulige overvågning, idet den ansattes magt var
anonym og afindividualiseret. Med bevidstheden om den mulige overvågning udviklede den indsatte en
selvdisciplinering, for hvis overvågningen er mulig, er straffen det ligeledes. Magtens fuldkommenhed bevirker, at det
tilnærmelsesvist bliver overflødigt at anvende den. Hensigten med Panopticon bliver således, at skabe en kultur hvor de
indsatte selv danner grundlaget for det herredømme, de lever under. (Foucault 2002:211-245).
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4.4.1 Klientgørelse
Fængslets institutionelle kontekst danner rammen om to typer roller; indsat og ansat – eller
behandler og klient. De deler den samme institutionelle hverdag indenfor fængslet, men deres
udgangspunkter, muligheder, mål og strategier adskiller sig systematisk fra hinanden23.
I 1980’erne diskuterede socialrådgiverne klienternes livsbetingelser, vilkår, fattigdomsproblematikker og marginalisering. I dag dominerer individfokuseringen klientbehandlingen, hvor
motivation, omstillingsparathed, individuelt ansvar og udvikling vægtes højt. (Järvinen & MikMeyer 2003).
Margaretha Järvinen og Nanna Mik-Meyer fokuserer i bogen At skabe en klient (2003) på,
hvorledes klientgørelsesfænomenet påvirker individet ud fra to perspektiver. Klientgørelse handler
nemlig ikke kun om, at individet passiviseres og udvikler en afhængig tilknytning til det sociale
system. Klientgørelse omhandler ligeledes en proces, hvor menneskelige problemer omfortolkes til
et såkaldt ”systemsprog”. Således afklares individets livssituation ud fra institutionelle fastlagte
forståelsesrammer og diagnoser. Klienten tilpasses de kategorier, som institutionen råder over24.
(Järvinen & Mik-Meyer 2003:9-11). Dette begrundes ud fra, at ingen institution kan rumme det hele
menneske og dennes kompleksitet. Institutionelle identiteter er således en forudsætning for at
gennemføre det institutionelle arbejde (Spencer 2001:158). Individet og dets problemer må derfor
omdefineres til et format, der kan kombineres med institutionens problemkategorier, rutiner og
reglement. Et vellykket behandlingsforløb forudsætter, at individet påtager sig institutionens
problemidentitet, og taler ”systemets sprog”, hvorved problemidentiteten bliver individets
selvidentifikation. Dette sprog bygger hovedsagligt på bureaukratisk envejskommunikation, der
snarere kan betegnes som information frem for kommunikation. (Järvinen & Mik-Meyer 2003:1517). Järvinen og Mik-Meyer belyser fire institutionelt skabte paradokser, som kan give anledning til
konflikt mellem behandler og klient:

23

Jf. afsnit 5.4
Institutionen tilbyder ikke blot hjælp ud fra de ønsker og behov klienterne fremlægger, men afspejler altid en bestemt
måde at anskue verden på, hvilket påvirker klientbehandlingen (Järvinen & Mik-Meyer 2003:14).

24
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1. Socialrådgiveren

udfører

ofte

individfokuseret

forandringsarbejde,

som

tager

udgangspunkt i, at det er klientens personlighed eller ressourcer, der skal forandres,
hvorimod klienten måske ønsker hjælp til gældsproblematikker, søgning af bolig e.lign.
2. Socialrådgiveren har ofte to målsætninger: De skal diagnosticere og kontrollere samt
støtte og hjælpe (Jf. Kriminalforsorgens værdigrundlag, afsnit 2.4.1).
3. Socialrådgiveren skal kunne yde ensartet behandling, og samtidig tage højde for det
enkelte individ.
4. Socialrådgiveren bestræber sig på, at efterleve et ”serviceideal” der kræver, at der tages
afsæt i et ligeværdigt forhold mellem behandler og klient, men behandleren besidder til
trods herfor ”hyrdemagten” (Järvinen & Mik-Meyer 2003:19-21; Foucault 2002).
Hyrdemagt25

Michael

Lipsky

har

analyseret

de

strukturelle

vilkår

for

socialrådgivernes

”gadeplansbureaukratiske” arbejde. Socialrådgiverne skal generelt fordele offentlige goder og
sanktioner ved hjælp af regler og skøn, og deres beslutninger indebærer en særlig form for
menneskelige konsekvenser. (Lipsky 1980:9) I takt med klientens marginaliserede og
systemafhængige fremtoning vil socialrådgivernes indflydelse ligeledes tiltage (Lipsky 1980:6).
Arbejdets omfang, uoverskuelighed, skønsmæssige vurderinger og begrænsede ressourcer
medvirker til, at socialrådgiverne udvikler forskellige strategier, der reducerer behandlingens
kompleksitet (Lipsky 1980:27-80). Rutiner og simplificering bevirker, at socialrådgiverne kan
effektivisere arbejdet, og ligeledes fralægge sig det personlige ansvar for kategoriseringen.
Enigheden om kategorisering og generel behandling bliver således en institutionel nødvendighed
for at skabe troværdighed overfor klienterne (Mik-Meyer 2004).

4.4.2 Modstand eller internalisering af kategoriseringen
I sig selv er kategoriseringer ukontroversielle, eftersom de er et vilkår af den sociale interaktion
indenfor institutionen. Men hvorledes møder klienterne socialrådgivernes kategoriseringer?
Identitet skabes og forhandles i mødet mellem individet og dets omgivelser i en interaktionsorden,
der omhandler social kategorisering (Mead 1967; Jenkins 2006). Kategoriseringen kan, ifølge
Jenkins, udvikle ”identitetseffekter” ud fra internalisering eller modstand (Jenkins 2000:9).
25

Hyrdemagt blev oprindeligt betegnet som pouvoir pastoral, der oversættes til dansk som pastoralmagt. Magten
indbefatter, at man kun kan få hjælp, såfremt man indgår i fællesskabet, hvilket bevirker, at de individer der udsættes
for denne magtform, enten bliver villige eller genstridige aktører for deres egen disciplinering. (Foucault 2002)
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Internaliseringsprocessen er kort beskrevet ved Goffmans stigmatiseringsbegreb, men findes bl.a.
også i Howard Beckers stemplingsteori. Stemplingsteorien26 behandler internaliseringen, hvorfra det
ydre identifikationsmoment bliver indlejret og omdannet til et indre identifikationsmoment27
(Jenkins 2006:99-102).
Goffman er opmærksom på, at identitetsforhandlinger i den sociale kontekst skabes i en proces,
hvor tvang konvergerer med modstand, og krav møder modkrav. Såvel socialrådgiverne som
klienterne benytter sig derfor af strategier i en gensidig forhandling om identiteter, privilegier og
magt (Goffman 1993; Foucault 1994:101). Modstandsstrategierne kan differentieres ud fra direkte
modstand eller i henhold til ”skjulte” og ”snigende” modstandsformer. Direkte modstand ses som et
samarbejdsproblem. Afviser klienten socialrådgivernes professionelle problemdefinition, kan det
forudsætte at modstanden transformeres til en del af klientens problematiske karakteristika
(Järvinen & Mik-Meyer 2003:20). Goffman betegner denne situation, som den ”onde cirkel”
(Goffman 1993:225), hvor modstanden mislykkes, og i stedet forstærkes socialrådgivernes
overbevisning om, at kategoriseringen af klienten var berettiget.
De ”skjulte” og ”snigende” modstandsformer kan betegne nogle af de handlemåder, som klienterne
besidder mod klientgørelsesprocessen. Disse kunne bl.a. udgøre en passiviseret tilpasningsform, der
ikke internaliseres, men blot påføres når klienten er i selskab med socialrådgiveren. (Galtung
1959:103). I det følgende vil Galtungs belysning af forsvarsmekanismer betegne nogle alternative
modstandsstrategier mod klientgørelsen.

4.4.3 Forsvarsmekanismer
I forbindelse med social kontrol kan samfundsforsker Johan Galtung inddrages, idet han selv har
oplevet tilværelsen som indsat, og i den forbindelse udarbejdede en analyse af Fengselssamfunnet
(1959); der beskriver en fængselsforståelse, der bygger på en streng social orden baseret på en
struktur, som er knyttet til de forskellige sociale positioner og roller i fængselssystemet. I henhold

26

Stemplingsteorien præsenterer begreber som primær og sekundær afvigelse, hvor sidstnævnte refererer til en
situation, hvor en (primær) afvigelse af omgivelserne er blevet gjort ”definerende” for et individs identitet (ydre
identifikation). Individet internaliserer den afvigende identitet (indre identifikation), og begynder at handle derefter
(Lemert 1972). Processen bevirker at den ydre identifikation, bliver en indre selvidentifikation (Becker 2005).
27
En problem/stigmaidentitet er, ifølge Jenkins, altid skabt på baggrund af andres identifikationsarbejde (ydre
identifikationsmomenter) (Jenkins 2006:100). Én af årsagerne til, at en problemidentitet får så omfattende sociale
konsekvenser er, at ét stigmatiserende træk giver bevæggrund for at tillægge personen en række andre stigmatiserende
træk (Becker 2005).
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til den sociale kontrol vil fokus være rettet mod Galtungs omtale af de indsattes
forsvarsmekanismer, som giver en beskrivelse af de indsattes mulige tilpasningsformer.
Galtung beskrev afsoningsperiodens frustrationer ud fra begrebet press-stimuli. Press-stimuli
betegnes som kompleksiteten af ydre og indre faktorer, der udgør de indsattes problemstillinger.
Galtung definerer på baggrund heraf press-stimuli som de nedenstående fem hovedproblematikker,
der påvirker de indsatte under afsoningen28:

1. Forholdet til lovbruddet
2. Forholdet til dom og straffen
3. Forholdet til omverdenen
4. Forholdet til seksualiteten
5. Forholdet til egen udvikling (Galtung 1959:79).
Forholdet til seksualiteten 29

De indsattes press-stimuli kan virke enkeltvis eller i kombineret form, men hovedtesen er, at ingen
indsatte undgår denne psykologiske påvirkning, og ingen undslipper følgerne heraf. (Galtung
1959:79-81). Den indsatte kan ifølge Galtung udvikle tre forskellige reaktionsmønstre mod pressstimuli; selverkendelse, psykologiske forsvarsmekanismer eller flugtreaktioner. Det sunde
selverkendende reaktionsmønster bygger på, at den indsatte udvikler en rationel, realistisk holdning
til sin egen situation og sit eget selvbillede30. (Galtung 1959:80-101). De indsatte der anvender
somatiske eller mentale reaktionsmønstre, som er karakteristisk for de psykologiske
forsvarsmekanismer samt flugtreaktionerne, der udvikles mod press-stimuli, ønsker at forsvare sig
selv, overfor de frustrationer og den sociale kontrol fængselsopholdet medfører. Galtung

28

Det skal kommenteres, at alt afhængigt af om den indsatte afsoner i et åbent eller lukket fængsel, så varierer pressstimuli ligeledes. Indgår de indsatte i et åbnet fængselssamfund, vil forholdene forekomme mere identiske med andre
samfundsgruppers. Hvorimod et lukket fængsel med manglende kontakt til det omkringværende samfund kan udvikle
strenge og stærke press-stimuli overfor omverdenen (Galtung 1959).
29
Forholdet til seksualiteten spiller ifølge Galtung en stor rolle under afsoningsforløbet. Heteroseksuel tilfredsstillelse
anses som den største bedrift indenfor murene, men forekommer umulig, homoseksuelle aktiviteter udvikles i nogen
grad, frygten for impotens ophobes for langtidsfangerne, tvivlen om hustruens troskab m.m. er alt sammen seksuelle
forhold som den indsatte skal behandle under opholdet. (Galtung 1959:97-98).
30
Dette selvbillede indebærer, at den indsatte indser, at han har begået en uacceptabel handling, erkender berettigelsen
af dommen, opbygge et fornuftigt syn på omverdenen, udvikle et rimeligt forhold til sin seksualitet, og anskuer sig selv
realistisk (Galtung 1959:80-101).
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fremlægger elleve forskellige forsvarsmekanismer, men jeg vil i det følge blot eksemplificere
enkelte, relevante heraf31:
Fortrængning – mekanismen kommer til udtryk ved, at uønskede tanker fornægtes. I
samspil med afsoningstiden og fantasien, kan den indsatte efterhånden fortrænge de
gerninger, han ønsker. En morddømt udtaler sig indirekte om fortrængningsmekanismen i
henhold til drabet: ”(…)det er ligesom jeg har fortrængt det, men hvorfor? Jeg gider ikke gå
at tænke på det mere, lad mig komme videre. Jeg kan sige det på den måde, mens jeg har
siddet inde, der har det stået stille, min udvikling og mig selv.” (Bilagsmappe II:204)
Apati – mekanismen kommer til udtryk i stærk nedsat aktivitet såvel mentalt som fysisk. Et
eksempel på den apatiske mekanisme udtaler en langtidsindsat sig om: ”Jeg kan få en dag
til at gå med ingenting, hvis jeg kan sidde med Jyllands Posten i 4-5 timer(…)”
(Bilagsmappe II:187)
Projektion – mekanismen kommer til udtryk ved at andre tillægges de egenskaber, som man
selv besidder, men ikke vil erkende. En pædofilidømt fortæller om hans syn på
sædelighedsforbrydere: ”Det er fucking skum of the earth, der sidder bag tremmer, og der
er en grund til, at de sidder der, det er ikke fordi, de har stjålet for 5 kr. nede i
slikbutikken(…)du har været et rigtigt svin med din pik” (Bilagsmappe II:21).
Rastløshed – mekanismen kommer til udtryk ved ikke-målrettet aktivitet, som tjener til at
aflede opmærksomheden fra frihedsberøvelsen. (Denne rastløshed kan sammenkædes med
begrebet doing time som vil blive behandlet i afsnit 4.52).
Forsvarsmekanismerne kan hjælpe de indsatte med at tackle press-stimuli, så de uønskede tanker og
forhold således holdes på afstand. Endvidere kan disse flugtmekanismer anses som mulige
modstandsstrategier, der (bevidst som ubevidst) ”snigende”, ”skjult” eller direkte kan afværge
klientgørelsen af de indsatte.
Flugtreaktionerne kan fremstå som bevidste eller latente eller en kombination heraf. Galtung
arbejder med syv forskellige ”flugtveje”32, hvor den indsatte kan rette fokus, og aflede press-stimuli
31

De øvrige forsvarsmekanismer er aggression, rationalisering, identificering, reaktionsdannelse, fiksering,
substitution, fantasi, rastløshed og regression (Galtung 1959:102-104).
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fra at vinde input i bevidstheden. Disse forsøgte flugtreaktioner sammenligner Galtung med
Clemmers føromtalte prisoniseringsproces. De indsatte reagerer i henhold til den adfærd, de
udviste, inden de blev frihedsberøvet33, samt i henhold til prisoniseringsprocessen de møder.

4.4.4 Censoriousness – på vagt overfor vagten
Galtungs press-stimuli begreb kan spores i den norske kriminolog Thomas Mathiesens værk The
Defences of the Weak (1965), omhandlende fængselssamfundet ved Ila landsfængsel og
sikringsanstalt (Mathiesen 1965). I Mathiesens forskning forekom der intet belæg for at påpege, at
de indsatte udviklede en såkaldt fangesolidaritet eller at de tilpassede sig en fangekultur. Der
forekom dog en tendens til, at de ressourcestærke indsatte i nogen grad indgik i solidariske
fællesskaber som reaktion på fængslets magtudøvelse, hvorimod de svagere indsatte anvender
individuel censoriousness. Endvidere oplevede Mathiesen ikke, at de indsatte blev prisoniseret ind i
fængselskulturen, sådan som Clemmer belyste. Mathiesen observerede, at de indsatte på Ila havde
et interessant reaktionsmønster forbundet med den sociale kontrol i fængslet. De indsatte afsonede
forvaringsdomme, hvilket medfører at de er idømt forvaring, grundet retspsykologiske
undersøgelser og således ikke kender fængselsstraffens længde. De indsatte havde dermed en
afvigende og afventende rolle overfor fængselsvæsnet, og deres position bevirkede, at de var stærkt
kritiske overfor psykiaternes magt. Endvidere oplevede de forvaringsdømte at blive stemplet
grundet deres dom. En forsvarsmekanisme, som vi ligeledes fandt i Galtungs press-stimuli begreb
blev udviklet af de forvaringsdømte, som et beskyttende forsvar mod den sociale kontrol de ansatte
havde over de indsatte. Mekanismen kom til udtryk via en særlig form for kritisk indstilling
(censoriousness) fra den indsatte i forhold til de ansattes adfærd (Mathiesen 1965:12). Mathiesen
udtrykker forståelsen bag censoriousness-begrebet ”as criticism of those in power for not following,
in their behaviour, principles that are established as correct within the social system in question”
(Mathiesen 1965:23). Kritikken omhandler ineffektivitet, uretfærdig behandling, fængselssystemets
mangelfulde funktioner og at lovens formål om behandling ikke blev efterlevet (Mathiesen
1965:187-193).
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Flugtreaktionerne udgør: flugten ind i 1) fængselssamfundet, 2) fangesamfundet, 3) sagen, 4) afsoningsforløbet, 5)
sygdommen, 6) reglementbrud og 7) flugten ud af fængsels- og fangesamfundet (Galtung 1959:104-105).
33
Ifølge Cohen er graden af tilpasning til fængselslivet og socialiseringen ind i fængselskulturen tæt forbundet med den
adfærd, de indsatte udviser i fængslet, hvilken ideologi de indsatte finder overbevisende, deres kriminelle erfaringer
samt det sociale liv de indsatte førte før afsoningsforløbet (Cohen & Taylor 1981).
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4.4.5 Opsummering
Den sociale kontrol udtrykkes i en kategorisering, der medfører forskellige reaktionsmønstrer.
Indlejrer den indsatte den ydre kategorisering, og derved omdanner den til et indre
identifikationsmoment, klientgøres den indsatte. Udøver den indsatte direkte modstand mod
behandlerens kategorisering, forstærkes den indsattes problemidentitet blot, idet modstanden anses
som et symbol på klientens problem. Foruden internaliseringen og den direkte modstand belyser
Galtung nogle forsvarsmekanismer, der kan anvendes som tilpasningsformer, så systemet tilpasses
alt imens kategoriseringen ikke indlejres. Disse forsvarsmekanismer samt censoriousness-begrebet
kunne også betegnes som ”skjult” eller ”snigende” modstand.

4.5 Ressourcenedsættelse i fængslet
I bogen Forbryderen og Samfundet (2008) af Tranæs & Geerdsen påpeges det, at de indsatte
påvirkes af uformel straf efter endt afsoning, idet de ikke får de samme samfundsmuligheder som
ikke-straffede. De har svært ved at få et job grundet deres plettede straffeattest, og lønindkomsten er
formindsket med 15-25 % (Tranæs & Geerdsen 2008).
En klassisk forklaringstype på kriminalitet bygger på Mertons mål-middel-teori. Denne beror på, at
de indsatte ikke vil begå kriminelle handlinger, hvis de har de samme sociale og økonomiske
forudsætninger som den øvrige befolkning. Er dette imidlertid ikke tilfældet, vil de udvikle en
kriminel løbebane, for på denne måde, at opnå de efterstræbte samfundsgoder på illegal vis.
(Merton 1968). I det følgende vil jeg teoretisk anskue, hvilke mekanismer og forhold der påvirker
de indsattes økonomiske ressourcer, for derved at medvirke til en teoretisk forståelse af kriminelt
tilbagefald blandt indsatte.

4.5.1 Materiel prisonisering
Med afsæt i Clemmers prisoniseringsbegreb udviklede Anka Ødegaardshaugen (2005) begrebet
materiel prisonisering. Materiel prisonisering sætter fokus på en væsentlig faktor ved indsattes
livssituation, da hovedparten af de indsatte tilhører de materielt fattigste i det danske samfund.
Dette fokus inkluderer afgørende elementer, der skal medregnes i analysen af de indsattes
livsbetingelser og vilkår. (Ødegaardshaugen 2005:15).
Begrebet materiel prisonisering betegner det tab af materielle goder og kompetencer såsom
beskæftigelse, bolig og diverse ejendele, som den indsatte mister under fængselsafsoningen. Den
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materielle prisoniseringsproces kan beskrives således: ”Det er de dårligst stilte som kommer i
fengsel, og fengselsoppholdet gjør at de blir ytterligere marginalisert. Det handler om en materiell
prisoniseringsprosess og manglende tilbud i forbindelse med løslatelse fra fengsel gjør at den
materielle prisoniseringsprosessen fester seg” (Ødegaardshaugen 2005:151). Fængselsstraffen
bevirker en ressourcemæssig belastning for den indsatte som både tager form i individets sociale liv
samt dets økonomiske forhold. Ved fængslingen fratages den indsatte muligheden for
indtægtsgivende arbejde (timelønnen i fængslerne varierer mellem 7-10 kr.), og ligeledes opsiges de
offentlige ydelser, idet fængslet varetager de indsattes grundlæggende behov såsom madpenge og
logi. Besidder den indsatte gældsposter inden han kommer i fængsel, vil disse sandsynligvis være
udbygget efter afsoningen, og dertil kommer endvidere diverse sagsomkostninger, erstatningskrav
samt eventuelle børnepenge. De indsattes personlige hæfte for sagsomkostninger i straffesager,
uafhængigt af personens indkomstniveau, er et enestående dansk fænomen set ud fra et europæisk
perspektiv34.
Af flere grunde er størstedelen af de indsatte i en udsat position på boligmarkedet. Dette kan delvis
begrundes med de problemidentiteter35 samfundet tilskriver disse individer, samt de omtalte sociale
og økonomiske udfordringer som de indsatte står overfor. Diskriminering og marginalisering
medvirker til den materielle prisoniseringsproces, som forfølger den indsatte under og efter
afsoningsforløbet, og skitserer en cirkulær udviklingstendens, hvor problemstillingerne går i ring.

4.5.2 Doing time
En alternativ måde at belyse den indsattes ressource svækkelse, under et fængselsophold, på, er ved
at inddrage Matthews tidsbegreb. Doing Time står som slang for tidsfordriv (spending time) i et
fængsel. Doing time er ikke et velkendt fænomen i det generelle samfund, der konstant forandres og
effektiviseres i tilknytning til individernes kompetenceudvikling. Denne afspejling af det moderne
samfunds tidsfænomen har den britiske kriminolog Roger Matthews indbefattet i hans analyse
omhandlende Doing time in prison (1999). Tiden påvirker nemlig alle, idet den er universel og
uafhængig af individet, - den går, uanset hvorledes mennesket forholder sig til tidsfænomenet.
Således kan frihedsberøvelsen betegnes som en tidsberøvelse (Matthews 1999:38-39), hvor tid i det
kapitalistiske samfund atter kan karakteriseres som en økonomisk berøvelse, hvilket ligeledes blev
fremvist i den materielle prisoniseringsproces (Ødegaardshaugen 2005). Tiden bliver således et
gode, som du kan gøre dig fortjent til (du kan i fængslet få nedsat afsoningstiden grundet god
34
35

Jf. Den Sociale Retshjælp; KRIM.
Jf. afsnit 4.4
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opførsel), eller man kan ”miste” tiden, såfremt man ikke har gjort sig fortjent til den. (Matthews
1999:39).

Tiden

fremstår

dermed

som

den

altoverskyggende

beregningsmetode

ved

strafudmålingen. Ved domsfæstelsen bliver den straffedømte frataget et antal tidsenheder, der kan
omregnes til et økonomisk beløb. Den kriminelle handling forårsager et tab, der af domstolene
omregnes til værdier, som efter viderebehandling afgøres som en given tidsperiode36. (Ericsson
2002:79). En væsentlig problemstilling kommer hermed til syne, for er den levende/virkelige
tidsenhed identisk med den abstrakte tidsform, som straffen udmåles i? Matthews udviklede i
tilknytning til denne problemstilling tre tidsformer:
1. den fysiske tid betegner de indsattes biologiske rytmer og rutiner
2. den mentale tid udgør de processer og refleksioner som de indsatte behandler i psyken
(også kaldet indre tid) (Schütz 1975).
3. den sociale tid betegner konstruktionen mellem fortiden, nutiden og fremtiden
(Matthews 1999:40).
De tre tidsformer påpeger hvorledes tiden varierer, og ikke kan defineres som en identisk størrelse.
En fængselsstraf på ti år forekommer ikke dobbelt så hård/lang som en straf på fem år. Denne
påstand skal ses i lyset af den sociale tid, som knytter fortiden med nutiden, og som for en
langtidsfange accelerer alt imens den fysiske tid udspilles i ”slow-motion”. Afhængig af
afsoningslængden, kommer fortiden til at indhente nutiden og fremtiden. Samfundsudviklingen
påvirker ikke livet i fængslet, rutinerne og vanerne forbliver derimod identiske med dem, der
udspillede sig i går, og sidste år, og flere år tilbage. Den rutineprægede hverdag påvirker mange
indsatte til at udvikle en forsvarsmekanisme byggende på en rastløs adfærd37, eller bevæger sig
indenfor den mentale tid, hvor egne oplevelser og indre tid opprioriteres. Sindsstemningen udvikles
ofte på baggrund af indtagelsen af narkotika. (Matthews 1999:40). Robin er indsat og beretter om
sammenhængen mellem straffen, tiden og misbruget: ”Du føler ikke engang, at du er blevet straffet,
du sidder bare, og tænker tidsspild, tidsspild. Jeg har aldrig røget så meget hash som herinde,
udenfor arbejdede jeg, og røg sgu ikke hash hver dag, men hvad fanden skal du lave herinde?”
(Bilagsmappe II:112).

36

Ericsson gjorde iagttagelser i USA, der viste hvorledes man udarbejdede et detaljeret system over hvor meget den
enkelte forbrydelse er ”værd”. Der er f.eks. mulighed for strafnedsættelse hvis personen tilstår, strafnedsættelsen beror
på fratræk i tidsenhederne (Ericsson 2002:81).
37
Jf. afsnit 4.43

48

Fængselsopholdets påvirkning på kriminelt tilbagefald blandt indsatte

Doing time i fængslet tømmer de indsattes handlinger og hændelser for meningsindhold, for
udenfor murene går livet sin gang, og straffen kan hurtigt komme til at virke personlig, idet den
indsatte oplever, at frihedsberøvelsen eksempelvis inkluderer berøvelsen af: at se ens barn vokse op,
samvær med kæresten, kammeratskaberne m.m. – og den tid der er gået tabt, genvindes aldrig,
hvilket for mange indsatte forbliver et tab og en skuffelse selv efter endt afsoning (Ericsson
2002:83-84).
Matthews mener endvidere, at tidens værdi i dag er langt mere værd, end den var for 50 år siden,
grundet samfundsudviklingen og globaliseringen. Industriarbejdspladserne er blevet erstattet med
ansættelse

indenfor

servicesektoren,

og

utryghed

præger

den

generelle

beskæftigelse.

Arbejdsmarkedet kræver kompetencebetonede individer, hvilket sjældent kendetegner de indsatte,
som har få kompetencer, manglende erfaring på arbejdsmarkedet, uhensigtsmæssig straffeattest
m.m. (Matthews 1999:80-90). I henhold til dette beretter Galtung om fængslernes arbejdstilbud, at
”enhver sosial institusjon er som regel bedre tilpasset fortidens enn samtidens verdier på grunn av
den treghet som er i alle sosiale systemer ” (Galtung 1959:230). Tiden i fængslet er dermed aldrig
den samme som tiden udenfor fængslet (Matthews 1999:41).

4.5.3 Opsummering
De indsatte oplever i henhold til afsoningsforløbet, at deres økonomiske ressourcer bliver reduceret
i form af den materielle prisoniseringsproces, der finder sted indenfor fængslet, og fastholdes efter
endt afsoning. Endvidere påpeger Matthews at tiden i fængslet kan ses som en social- og
økonomiskberøvelse af de indsattes ressourcer, hvilket kunne medvirke til, at de indsatte efter endt
afsoning recidiverer kriminelt.

4.6 Teoretisk afrunding
De begreber og perspektiver jeg har præsenteret i dette kapitel, fokuserer på forskellige aspekter af
fængselslivet, og indtager differentierede videnskabelige tilgange. Visse teorier fremstår som
supplerende, alt imens andre udfordrer hinanden. Supplerende og udfordrende teori bevirker, at
flere nuancer af de indsattes livssituation i fængslet belyses, og dermed afklares fænomenets
komplekse kontekst mere detaljeret. I tilknytning til hverandre skaber teorierne rammen for de
teoretiske forståelser af relationer, mekanismer og forhold i fængslerne, som i analysen vil
behandles

ud

fra

et

socialkonstruktivistisk

perspektiv.

Begrebsbetydningen

vil

i

en

socialkonstruktivistisk kontekst ikke være en uafhængig størrelse, men derimod relationelle
fænomener, som kun kan bestemmes situationelt med inddragelse af konteksten. Betydningen af de
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anvendte begreber antages at blive produceret gennem konkret social interaktion. Jeg har valgt at
tage afsæt i en erkendelsesteoretisk socialkonstruktivisme, hvor viden er formet af sociale faktorer,
og derved ikke udtrykker universelle, rationelle principper. Teorierne anskues således som en social
konstruktion, og er ikke en neutral beskrivelse af virkeligheden. (Wenneberg 2000). Endvidere
fravælger jeg at operere med en fast definition af (mod)magt, socialiseringsprocesser, social kontrol
samt ressourcer, men derimod fokusere på kompleksiteten af de sociale mekanismer og forhold der
udvikles under fængselsopholdet. Undersøgelsesperspektivet lægger ikke vægt på de individuelle
årsager til kriminelt tilbagefald blandt indsatte eller på psykosociale konsekvenser heraf, men på
interaktionen mellem subjekterne. Perspektivet analyserer således relationerne, mekanismerne og
forholdene indenfor fængslet som en proces, der ikke kan defineres som noget statisk, men derimod
noget som varierer i intensitet og engagement over tid. (Wenneberg 2000). Påvirkninger af
(mod)magt, socialiseringsprocesser, social kontrol og ressourcer er altså knyttet til fængslets
praksis. I den efterfølgende analyse vil jeg se, hvorledes de sammensatte teoretiske tanker indvirker
på det empiriske mønster, hvorudfra nuanceret viden udvikles.

50

Fængselsopholdets påvirkning på kriminelt tilbagefald blandt indsatte

5 Analyse
Efter redegørelsen af de metodiske overvejelser og de teoretiske perspektiver, vil jeg i det følgende
besvare problemformuleringen:
Hvordan er relationerne indenfor de danske fængsler? Hvilke mekanismer og forhold ved
fængselsopholdet er med til at fastholde indsatte i en kriminel tilværelse?

Besvarelsen af problemformuleringen sker ud fra de behandlede teoretiske begreber samt mit
empiriske datamateriale. Analysen er delt op i fire emneorienterede spørgsmål, der fokuserer på de
relationer, mekanismer og forhold, der udgør problemformuleringen. De tematiske spørgsmål og
analysestrategien uddybes i det kommende afsnit38.

5.1 Analysestrategi
De fire temaer bag besvarelsen af specialets problemformulering er til dels fremstået som
væsentlige gennem det teoretiske blik, der er lagt på empirien, og til dels udsprunget fra selve
feltarbejdet. De fire emneorienterede spørgsmål belyser hver deres del af problemformuleringen.
Emnerne er alle tæt forbundet, og vil derfor overlappe, og relateres til hinanden i flere henseende.
Analysens tematiske spørgsmål udgør følgende:
1. Hvorledes indvirker (mod)magten på relationerne?
Dette tema har til formål at analysere, hvorledes (mod)magt udøves i relationerne mellem de
indsatte og ansatte samt indenfor de to grupperinger.
2. Hvordan påvirker socialiseringsprocesserne i fængslet de indsatte?
Dette tema sætter fokus på prisoniseringsprocessens og stigmatiseringens indvirken på de
indsatte. Således er omdrejningspunktet, at belyse hvorledes socialiseringsprocesserne i
form af prisonisering og stigmatisering påvirker de indsatte til kriminelt tilbagefald.
3. Hvorledes indvirker og opleves fængslets sociale kontrol af de indsatte?
Kontrol og overvågning kendetegner fængslet, og jeg vil indenfor dette tema beskæftige mig
med, hvorledes den sociale kontrol indenfor fængslet påvirker de indsattes situation. De
38

Udsagn fra empirien anvendes som overskrifter på nogle af delafsnittene, da dette medvirker til at give et levende
indblik i feltet.
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indsattes internalisering, modstand eller forsvar overfor klientgørelsesfænomenet vil således
belyses.
4. Hvilke konsekvenser har et fængselsophold på den indsattes ressourcer?
Dette analyseafsnit har til formål at fokusere på de indsattes ressourcenedsættelse, og
hvorledes denne kan have en indvirken på indsattes kriminelle tilbagefald. Doing time in
prison samt den økonomiske situations påvirkning belyses ud fra begrebet materiel
prisonisering og i henhold til tidsfænomenet.
Temaerne analyseres i ovenstående rækkefølge ud fra et socialkonstruktivistisk perspektiv.
Analysen er inspireret af den hermeneutiske cirkel som en fortolkende proces (Gilje & Grimen
2002:178-181).
Efter at jeg i analysen har belyst de fire tematiske spørgsmål, behandles de i en opsamlende
konklusion. De løsningsorienterede forslag der udspringer af analysediskussionen, vil skitseres i
specialets perspektiveringskapitel.

5.2 (Mod)magtens indvirken på relationerne
Fængslet danner rammerne for et magtfuldt spil, som ikke alene finder sted internt i grupperne af
indsatte og ansatte, men endvidere udspilles mellem de to grupperinger. Relationerne, der
analyseres, udgør følgende tre kombinationer:

INDSAT

INDSAT

ANSAT

ANSAT

INDSAT

ANSAT

Relationerne rummer differentierede grupper, hvilket påkræver en afgrænsning af fokusset på
relationerne. Således vil jeg, som sagt, ikke behandle de positive relationer, jeg til tider mødte i
feltet, men derimod rette fokus mod de (mod)magtrelationer der forekom dominerende.
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Førstnævnte relation undersøges ud fra fangehierarkiet og dennes indvirken på de involverede.
Relationen mellem de ansatte belyses derefter ud fra et magthierarki, der tegnede sig indenfor feltet.
Afslutningsvist vil jeg analysere de modmagtrelationer, der forekommer mellem de indsatte og
ansatte. Det findes væsentligt, at belyse de interne magtrelationer for derved at skabe en
grundlæggende forståelse for de bagvedliggende faktorer, som danner fundamentet for interaktion,
eller mangel på samme, mellem de indsatte og ansatte. Michael, som arbejder som socialrådgiver i
et lukket fængsel, beskriver i det følgende påvirkningerne og afhængigheden mellem de indsatte og
ansatte:
”(…)betjente er jo til for de indsatte, og de indsatte lever i en korrupt verden i forvejen, og det gør
betjentene også, og de er afhængige af hinanden, og de er blevet afhængige af hinanden, og de ved,
hvor de har hinanden henne, selvom de ikke ved det. Det er sådan et helt samfund for sig(…)de ved
præcis hvad hinanden gør, og den ene er mere grov end den anden, og sådan er kulturen, og det er
ikke fordi, det er nogle dumme mennesker, men det er fordi, de passer nogen, der er så kriminelle,
og man ikke kan regne med, og så bliver man også lidt selv sådan. (Bilagsmappe II:280)
Der forekommer således en vekselvirkning mellem de indsatte og ansatte, der indirekte indikerer
den afhængighed hvorudfra (mod)magtstrategier og teknikker, kommer til syne. Disse vil i det
følgende analyseres, for at skabe et dybdegående indblik i relationerne indenfor fængslerne.

5.2.1 Fangehierarkiet
”(…)enhver kan jo regne ud, at hvis man sætter 24 banditter sammen, så vil der komme et hierarki,
og det er ikke guds bedste børn” (Bilagsmappe II:254), således udtaler fængselsfunktionær
Sørensen sig om de åbenlyse magtstrategier, der præger fangehierarkiet i de danske fængsler, hvor
de sædelighedsdømte, de helt unge mænd samt narkomanerne står lavest rangeret.

Anklageskrift på væggen
”(…)hvad er du? Hvem er du? Vi skal have din straffeattest. Ikke af personalet, men de indsatte, det
får du af vide. De skal se, hvem du er, de skal have en straffeattest, og hvis du ikke kan fremvise din
straffeattest, til dem du sidder med på gangen eller dem omkring dig, så har du bare at gå i
isolation, og alternativet det er tæsk. Ælle, bælle(…).” (Bilagsmappe II:8).
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Som det kort blev beskrevet i metodekapitlet, er der forbundet mange magtfulde farer med
fangehierarkiet, som den indsatte bliver præsenteret for i sit indledende møde med fængslet. Den
nyankomne

skal

ud

fra

differentierede

styrkeforhold

godkendes

eller

fordømmes

af

fangesamfundets moralkodekser (Foucault 2002). Denne bedømmelse, sker på baggrund af den
kriminelle karriere, eventuelle udestående gældsposter til medindsatte eller solidaritetssvigt overfor
tidligere medindsatte. Indsamlingen af disse oplysninger, bygger på et gennemgående samarbejde
mellem de indsatte i landets fængsler. Kim, som er indsat eksemplificerer forløbet med en
medindsat, der forsøger at undvige et narkogældsopgør: ”(…)fængselssystemet kører sådan; er en
junkie stukket af til et andet fængsel. Alle fængsler har en aftale indbyrdes med fangerne om, at der
bliver bare ringet rundt med det samme. Nå, sidder han der, han bliver nakket, og så et andet
fængsel igen, han bliver bare flyttet rundt” (Bilagsmappe II:138). De indsattes hierarkiske orden
indbefatter således udbredte magtteknikker, der fremstår som værende identiske fængslerne
imellem.
Der har længe hersket en uformel regel i fængslet om, at de indsattes anklageskrift skulle hænge til
offentligt skue i den pågældendes celle, så de indsatte havde kendskab til hinandens kriminelle
handlinger. Denne tradition medvirkede til ulige forhold og konstante magtkampe mellem de
indsatte (Foucault 1994:98-99), og er imidlertid blevet ulovliggjort, hvilket jeg i det nedenstående
diskuterer med en ansat:
Interviewer: ”Jeg har lige hørt, at det med at hænge sit ”cv” op er blevet ulovligt nu?
Informant: Det man aldrig skal tage fejl af med indsatte, det er, at hvis de gerne vil vide noget, så
skal de nok finde ud af det på den ene eller anden måde.
Interviewer: Så kan de aldrig vide sig sikker?
Informant: Der er de der kolde og kyniske banditter der, selvom de fleste fængselsbetjente har
beskyttede adresser, og hvad ved jeg, men hvis de gerne vil have deres adresser, så er det ikke
noget problem. På den måde er der et system, som spiller sammen indenfor murene og udenfor
murene. Så på det niveau, er netværket på et meget højt plan. Så hvis Morten Jensen fra Ålborg
sidder inde, og ikke vil vise de andre hans ”stamtavle”, så kontakter de så bare nogle i Ålborg, som
kender nogen, som kender nogen, som ved, hvem Morten Jensen er, og hvad han har lavet, og hvad
han er dømt for, om han har voldtaget nogen, og så kommer der besked tilbage, og så er det bare
afklapsning.” (Bilagsmappe II:257).
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Det offentligt tilgængelige anklageskrift og de interne metoder, som de indsatte benytter til at få
oplysninger om de medindsatte bevirker, at især de sædelighedskriminelle bliver presset i frivillig
isolation39, og udsat for udelukkelse fra fællesskabet. Mogens som er dømt for pædofili, og afsoner
en behandlingsdom fortæller om hans oplevelse med fangehierarkiet og frygten for de indsatte og
ansatte indenfor fængslet, hvilket bevirkede at han ikke turde gå uden for sin celle: ” Jeg var i bad
to gange på tre måneder(…)stå der hvor man en time før har stået og pisset, og så børste tænder,
det er så grænseoverskridende” (Bilagsmappe II:13, 10).
Interne magtstrategier udført af de medindsatte mod isolationsfangerne accepteres uformelt af visse
ansatte og Mogens kommenterer, at magtteknikkerne omfatter at: ”Du føler dig i en konstant
livstruende situation(…)Om natten bliver der råbt ud af vinduet, og fængselsbetjentene kunne
høre(…)at de stod og råbte, det gjorde mig rigtig bange, det betyder, at dem der skal passe på dig,
de ikke passer på dig, det er ikke en fed fornemmelse, og du kan ikke stikke af(…)du er fanget
døgnets 24 timer” (Bilagsmappe II:11).
En ansat fortæller videre om problematikkerne med, at det er fangehierarkiets magtstrategier, der
afgør, hvem der sidder i frivillig isolation:
”Sådan som det(…)er nu, så isolerer man de forkerte grupper, man isolerer dem, der gerne vil
noget, man isolerer dem, der gerne vil i behandling, og dem der gerne vil opføre sig ordentligt, men
bliver truet til at gøre noget kriminelt, mens de afsoner, og siger fra, de ryger i isolation, for at
beskytte sig selv. Det er virkelig de forkerte, der sidder i isolation i de danske fængsler.”
(Bilagsmappe II:255).
Ovenstående udtalelse skitserer hvorledes den frivillige isolation fremstår som visse indsattes eneste
modmagtteknik overfor fangehierarkiets voldshandlinger eller pres om lovovertrædelser indenfor
fængslet (Foucault 1994: 101). De systematiske lovbrud vil behandles i det følgende.

Kriminalitet i fængslerne
Som fængselsfunktionær Sørensen påpegede, så er udviklingen af fangehierarkiets magtstrategier
en realitet, men disse omfatter ikke blot kulturelle kodekser, men tager endvidere udgangspunkt i de
39

Forskellen på frivillig og tvunget isolation beskrives af en indsat: ”(…)når du er varetægtsfængslet, så(…)skal
dommeren sige varetægtsfængslet isolation, hvis ikke han gør det så hedder det frivillig isolation(…)det tæller 1:1, men
hvis det er dommeren, der har sagt det, så tæller det 1:1,5.” (Bilagsmappe II:15).
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indsattes fælles referenceramme; de kriminelle handlinger, identiske livsbetingelser m.m. De
adspurgte indsatte skitserede, hvorledes optagelsen i fængslet, forudsætter en forpligtigelse til at
indgå i fangesamfundets kriminalisering af fængselsmiljøet. Kriminaliseringens omfattende figur
danner et billede af den dominerende sociale og symbolske kapital (Bourdieu 1995), der hersker
blandt de indsatte, som værende inspireret af de indsattes gadekapital (Sandberg & Pedersen
2006:80). Den kropslige og sproglige fremtoning, der er kendetegnet hos de indsatte, bygger på en
fælles situationsdefinition. Denne indbefatter det, Sandberg og Pedersen kalder gadekapital, og som
Bourgois betegner som inner-city street culture, hvilket overordnet peger i retningen af et magtfuldt
miljø, hvor potentiel farlighed, overlegenhed og styrke fremstiller én som værende ressourcestærk.
Således kan det hierarkiske fangesamfunds modmagtstrategier, ifølge Foucault, opfattes som
indebærende forandringspotentiale idet det er et; ”(…)forsøk på å oppnå økkonomiske ressurser for
mennesker med få gode inntekstmuligheter. Det kan også dreie seg om forsøk på å oppnå respekt
for en gruppe mennesker med få andre kilder til respekt. Subkulturen(…)kan gi gutterne økt
selvfølelse og mer stolthet” (Sandberg & Pedersen 2006:118). Udformningen af en kriminaliseret
fangekultur kan medvirke til at organisere de indsattes hverdag, og give dem selvtillid, så de kan
modstå og forsvare sig overfor de ydmygelser og udelukkelser, de møder i deres stigmatiserede
position. Dermed kan kriminaliseringen af fangekulturen ligeledes, påpeges indirekte at være
påvirket og fremprovokeret af de ansattes eksklusion. De uformelle love indenfor fangesamfundet,
afspejler derfor de kriminelle miljøer ude i samfundet, og skaber et økonomisk råderum for enkelte
indsatte, og sætter andre i dyb gæld:
Informant: ”Den ene sælger hash, den anden sælger kokain, den anden sælger sprut, tøj, smykker.
Alle sælger noget derinde(…)Folk tager på orlov, stjæler, tyveri, og kommer og sælger i fængslet.
Hvis de tager stoffer, så køber de for det, de har solgt der. Nogle afpresser dem, der sælger, så er
der en bagmand, der samler penge ind for alle. Alle tjener på alle. Piller sælger de, de sælger alt
hvad de kan komme i tanke om.
Interviewer: Men der må være nogen, der taber i det der spil.
Informant: Det er der, og det er junkierne (Bilagsmappe II:137).
Det fremstår, at gruppen af indsatte er en uidentificerbar størrelse, men hovedparten er dog
gengangere indenfor fængselsvæsnet, og ligeledes forekommer misbrug som en udfordring for
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mange indsatte40. De indsattes interne magtteknikker bevirker, at de presser hinanden til at smugle
stoffer m.m. ind i fængslet, til at distribuere det, og til at indtage det (Bilagsmappe II:3).
Førstegangsafsoneren, Flemming fortæller i det følgende hans oplevelse af det kriminaliserede
fangesamfund: ”Jeg har aldrig kendt noget til narkotika, og har aldrig haft med det at gøre. Jeg vil
sige, at efter seks måneder i fængsel er jeg færdiguddannet, og jeg kunne gå ud og blive
narkobaron(…)” (Bilagsmappe II:98). Førstegangsafsonerne tillærer sig således nogle teknikker,
som kan anvendes i det kriminelle miljø.

5.2.2 Magthierarkiet mellem de ansatte
De ansatte indgår i og påvirker fængselsmiljøet, og deres interne (mod)magtrelationer er derfor
væsentlige for at skabe et helhedsbillede af denne kultur. Endvidere burde de ansatte afspejle, de
menneskelige kompetencer og rollemodeller de indsatte præsenteres for under deres afsoning. Som
kriminolog Storgaard pointerer: ”Vi kan ikke forvente af dem (de indsatte), at de skal vise
fængselsfunktionærerne hvordan et fornuftigt klima i fængslet skal bygges op” (Bilagsmappe
II:393). Belysningen af relationerne og magtstrategierne mellem de ansatte er derfor væsentlige for
at skabe et behageligt miljø i fængslerne.

Stilleleg – manglende kommunikation og forståelse
Trivselsundersøgelsen fra 2008, foretaget af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø,
omhandler medarbejdertilfredsheden i de danske fængsler, arresthuse og pensioner. Denne viser, at
hver femte af de ansatte indenfor Kriminalforsorgen har overværet mobning, hvilket afspejler magt
på mikroplan (Foucault 1994:98-99). Endvidere har mere end halvdelen af de ansatte oplevet
manglende tillid i forholdet mellem den ansatte og den nærmeste leder, hvilket ifølge Foucault kan
anskues som differentierede styrkeforhold mellem forskellige viljer. Yderligere kender mere end
hver anden ansatte ikke sin arbejdsrolle godt nok.41 Det belastede arbejdsmiljø og den manglende
kommunikation med ledelsen blev ligeledes tydeliggjort i mine interviews. Her omtaler en ansat
ledelsen i et lukket fængsel:
”Den er simpelthen hierarkisk, horisontal så der er langt imellem hinanden rent
kompetencemæssigt, og man lytter slet ikke til hinanden, der er ingen forståelse, jeg tror, det er det.
Og i kraft af at samfundet har ændret sig så meget, at alle skal være lige, og man skal kunne snakke

40

Der er behandlingsgaranti i de danske fængsler, men kriminolog Anette Storgaard mener, at der ville være større
gevinst ved: ”(…)mere adækvat behandling til dem som er behandlingstrængende, og mere konstruktiv beskæftigelse til
dem som reelt ikke har et stofproblem(…)så falder efterspørgslen jo”. (Bilagsmappe II:396).
41
www.kriminalforsorgen.dk under Rapporter og undersøgelser.
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ligeså godt med sin chef som sin kollega, da hænger Kriminalforsorgen lidt i bremsen der.”
(Bilagsmappe II:266).
Det belastede arbejdsmiljø går igen flere gange i interviewene, og tydeliggør de ansattes interne
magtstrategier. I nedenstående beskrives magten på mikroplan ud fra stemningen som en udsat
ansat møder og frygten for at havne i denne situation:
”(…)hvis der er nogen, der ikke kan lide en, så bliver der stille rundt om en, og der er ingen, der
snakker til en(…)De kan lide hinanden, og jo hårdere man er, jo bedre er man. Og jeg skal også
passe på, jeg skal ikke altid reklamere med mit menneskesyn, det gør jeg ikke, det kan jeg ikke gøre,
for så kan jeg ikke overleve der. Nogen gange kan jeg godt syntes, det er synd for de indsatte, men
”synd for” er ikke et ord, man kan bruge”. (Bilagsmappe II:281-282).
De berørte klikedannelser og det psykiske pres, forårsagede to spændingsfelter. Der forekom en
ambivalent tilstand mellem de ansatte, der grundede i en magtkamp om at være
anerkendelsesværdig. Magthierarkiet der måler de ansattes position som værende enten inkluderede
eller ekskluderede af den dominerende personalegruppe, bevirker at de involverede, anvender
masker og facader, for at benytte Goffmans terminologi. Magtkampene opererer i detaljen, og
medfører rollespil, der udleves i forskellige sociale situationer og interaktioner, som de ansatte
gentager et utal af gange i deres arbejde (hverdagsliv). Rollespillet kan henvises til de ansattes
forståelse af identitets- og motivationsbegreberne. Identiteten afspejler sig i det, de ansatte gerne vil
anerkendes for, og motivationen er netop den faktor, der påskønner at udvikle det selvbillede,
hvormed de ansatte kan opretholde den eksisterende orden indenfor institutionen. Således vil
kulturens magtstrategier påvirke mange til (u)bevidst at indordne sig under in-gruppens reglement,
og agere som dem for at være/blive anerkendelsesværdig. En ansat fortæller om de valg og fravalg
in-gruppen tvinger kollegaerne til at acceptere eller udøve modmagt mod:
”Hvis man bliver tilstrækkelig blød, så er der ikke nogen, der gider snakke med en, tro mig, det er
også derfor, man bliver hård(…)man oplever også mange menneskelige, krænkende ting, hvor man
står, skal man stå ved, og sige det er kraftædemig ikke i orden, eller skal man gå op på sit kontor,
lukke døren og drikke en kop kaffe? Hvis du står ved, hvad du mener, og hvad du tænker overfor tre
betjente, der står, og laver noget sjov med en, så kommer du ikke på arbejde dagen efter, det tør du
ikke, sådan er det”. (Bilagsmappe:282).
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”Små konger med nøgler”
Fængselsfunktionærerne er ansat som tjenestemænd for Det Danske Sikkerhedsberedskab, hvilket
skaber tryghed i arbejdet, og medfører, at de ikke har strejkeret. Underliggende bevirker denne
ansættelsesform, at forekommer der uoverensstemmelser mellem ledelsens og den ansattes
forskellige viljer resulterer det ofte i forflytning af sidstnævnte. Den hyppigt anvendte
forflytningsordning påvirker såvel de tidligere som de kommende kollegaer. En ansat fortæller om
ulemperne ved tjenestemandsbegrebet: ”(…) ledelsen tør ikke flytte dem, og det er vildt
uhensigtsmæssigt. For når de endelig er nået så langt, at en tjenestemand skal flyttes, jamen så har
han allerede nået at gøre så meget skade(…)det er virkelig ikke ret mange, der skader det for hele
holdet (Bilagsmappe II:262).
Et andet kendetegn ved fængselsfunktionærstillingen udtrykker formanden for Fængselsforbundet,
Østerbye: ”Vi er jo en arbejdsplads, der i den grad er gift med hinanden på kryds og tværs mere
end nogen anden arbejdsplads” (Bilagsmappe II:243). Dette behøver for så vidt ikke give
anledning til diskussioner om magtrelationer, men når talen mellem de ansatte falder på
forfremmelser, skabes der grundlag for en interessant debat om magtudøvelse. De ansatte beretter
nemlig, at: ”Deres kommende ledere er deres tidligere ligestillede kollega, og så har man altså ikke
respekt for hinanden(…)For en leder har jo også svært ved at lede, når det er sådan, at man har
været bongkammerater med de ansatte i 20 år(…)der er så mange betjente, der er gift på kryds og
tværs, man skal lige finde ud af, hvem man må sige hvad til. Der er ikke nogen linje i, hvem der
bestemmer” (Bilagsmappe II:271). Magtstrategierne mellem de ansatte skabes således ud fra den
situationelle kontekst, hvorfor der er risiko for konflikter. (Deleuze 2004:41-44).
De fængselsfunktionærer der kan se tilbage på en lang karriere indenfor fængselsvæsnet, besidder
ofte en magtfuld position, der kan medvirke til at udvikle traditioner, arbejdsgange og
magtteknikker indenfor fængslet. Disse traditioner og teknikker påvirker stemningen og miljøet,
hvilket en ansat illustrerer:
”Jeg ved lige nøjagtig, hvad jeg tør sige, når der er en betjent på arbejde, og når der er en anden
betjent på arbejde, fordi den ene betjent har mere magt end den anden(…)Der er så mange
medløbere, jeg er også selv en medløber, når jeg sidder med lukkede øjne, og siger nå, det har jeg
ikke set. Det er godt nok synd for den indsatte, at det går ud over ham, men jeg skal også overleve
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det her, det gør alle, uanset om de vil indrømme det eller ej, i hvert fald i det lukkede system. Og
der er ingen, der tør tage ansvar(…)” (Bilagsmappe II:282).
I relation til de indsattes fangesamfund, som kræver loyalitet fra de medindsatte og minimal kontakt
til de ansatte, da bliver nogle af de ansatte ligeledes omskolet til, at udvikle en stereotyp forståelse
af de indsatte. Således kan det påpeges, at Galtungs press-stimuli mekanisme kan spores i visse
ansatte, hvor forholdet til de indsatte bearbejdes ud fra en psykologisk forsvarsmekanisme, der
kunne betegnes som negativ stereotypificering af de indsatte. Ved en negativ stereotypificering
fokuserer de ansatte kun på svaghederne og fejlene hos de indsatte, der umyndiggøres og
stigmatiseres ud fra en homogeniserende magtudøvelse (Foucault 2002). En kvindelig ansat
betegner behovet for psykologisk forsvar samt den homogeniserende magts greb:”(…)så prøver vi
ligesom at tørre vores ryg fri, for han er jo også selv skyld i det, han har jo også begået en grim
forbrydelse(…)jeg er skolet i det lukkede system, jeg er meget mere skeptisk på mennesker, jeg
stoler ikke på nogen mennesker” (Bilagsmappe:279, 272). Det er interessant at se, hvorledes de
ansatte benytter samfundets fordømmelser og stigmatisering som begrundelse for deres anspændte
forhold til de indsatte. Der kan således argumenteres for, at de ansatte udøver samfundets uformelle
straf over de indsatte i fængslet. Det er væsentligt at bemærke, at de ansattes skepsis overfor de
indsatte ligeledes påvirker de ansattes interne relationer.
De indsatte oplever ligeledes magtrelationerne mellem de ansatte, og bemærker, at det langt fra er
alle ansatte, der er negative overfor de indsatte. En indsat fortæller, at ”(…)hvis vi siger, at der er
10 %, der er negativstærke, og 10 % der er positivstærke, så er der en stor gruppe i midten”
(Bilagsmappe II:190). Denne midtergruppe er imidlertid modtagelig for påvirkninger fra de to
grupper, der besidder forskellige menneskesyn og værdier. Den indsatte beskriver videre hvorledes
han opfatter den magtrelation, der udvikles mellem de nye ansatte og de ældre traditionsbundne
ansatte:
”(…)jeg har set det tusinde gange(…)de toneangivende fængselsbetjente det er dem med den
negative korpsånd, men når der kommer en ung med gode intensioner ind, og går, og lytter til dem,
der taler højest, så allerede der får de af vide, at fangerne er nogle idioter, og de vil røve dig, og du
skal ikke stole på dem. Og det er jo et problem, for de her mennesker, det er som regel også nogle
gode kollegaer, det er dem, der kommer først ind efter alarmen, det der dem du kan stole på(…)”
(Bilagsmappe II:190).
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De indsatte bemærker, at de ansatte der besidder den negative korpsånd, ligeledes er dem, der
opretholder og forsvarer deres legitime magtposition som fængselsfunktionær. Dette sker ikke blot
ved mobberier og tvang, men ligeledes ud fra samarbejde og loyalitet indenfor arbejdsområderne.
(Weber 1968:53). De indsatte analyserer således de ansattes interne forhold, og de mekanismer der
påvirker de ansatte. Ligeledes studerer de ansatte de indsattes interne fangesamfund.
Bedømmelserne af hverandre er medvirkende til at udvikle videns funderede (mod)magtrelationer
mellem de to grupperinger, hvilket behandles i kommende afsnit.

5.2.3 Relationen mellem de indsatte og ansatte
De interne grupperinger af indsatte og ansatte er dannet ud fra en hierarkisk opbygning, hvor
magtstrategier fremstår som det styrende led. Det kriminaliserede fangemiljø kendetegner de
indsattes magtteknikker, hvor gadekapitalens potentielle fare hersker, og kommunikationen med de
ansatte miskrediteres. I tæt relation til de indsattes fordømmelser af de ansatte, skaber de ansatte en
modmagt i form af negativ stereotypificering af de indsatte, som bygger på samfundets ”regler” for
stigma.

”Jungletrommerne spiller i vildskab”
Den uskrevne fangelov kræver loyalitet fra sine tilhængere, det er hårdt mod hårdt, og der hersker
ingen neutral base eller ingenmandsland, de skal vedkende sig spillets regler – hvis ikke de gør det,
anses de som fredløse, og de vil blive jagtet. Banen er skitseret op, og hver især besidder
individgrupperne differentierede (mod)magtteknikker til nedbrydelsen af hverandre. De indsatte
påpeger: ”Fangerne har lavet deres eget system, og vagterne har lavet deres system. Man snakker
ikke med vagter, det gør man ikke” (Bilagsmappe II:139).
Fordømmelserne bevirker, at forholdet mellem indsatte og ansatte, som nævnt, ofte bliver yderst
anspændt. Overvågningen og kontrollen bliver personliggjort, idet de indsatte ikke kan opnå den
samme frihed og legitime kontrol som de ansatte besidder. Thomas kommenterer, at han føler, at de
ansatte ”(…)kæmper mod os, de snakker grimt til os, de er der slet ikke, de er der bare for at kigge
på klokken, og nå den er fire, så kan vi komme hjem(…)De lægger ikke noget i det selv.”
(Bilagsmappe II:93). Denne følelse af at blive tingsliggjort medvirker til udviklingen af modmagt,
og direkte afstandstagen til de ansatte.
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Strategisk modmagt rettet mod den negative stereotypificering fra de ansattes side bevirker, at de
indsatte udvikler en mangfoldighed af modmagtteknikker, for at bevare deres sociale identitet og
selvværd under afsoningsforløbet. En af modmagtstrategierne kunne eksemplificeres ved den
såkaldte 10-minuttersregel, som jeg gang på gang blev gjort opmærksom på fra såvel indsatte som
ansatte. Reglen og dens konsekvenser beskrives ud fra en ansats perspektiv:
”(…)hvis der er en indsat, der kommer ned, og skal snakke med en betjent på kontoret, måske
omkring sagsbehandling, jamen så er han der i typisk 10 minutter. Er han der længere, så begynder
de andre indsatte at skule mod kontoret og buret, og er han i gang med at stikke nogen? Generelt er
der en stemning om, at man skal ikke snakke med fængselsbetjente. Og det gør det svært at lave en
god detaljeret plan for sagsbehandlingen i forhold til udslusning eller udgang(…)Jeg har oplevet at
snakke med en indsat i 45 min., og jeg kunne godt mærke på ham til sidst, at han begyndte, hjertet
begyndte at pumpe, for han skulle bare ud, og da han kom ud, da gik der 1,5 time, så lå han
gennemtæsket nede på badeværelset. For uanset hvad han havde sagt, så troede de ikke på ham, for
det er ikke normalt at gå ind og snakke med en betjent i 45 min. Men det gør det så svært at gøre sit
arbejde ordentligt som fængselsbetjent.” (Bilagsmappe II:252).
10-minuttersreglen kan forstås som andet end en modmagtteknik, f.eks. kan reglen ses som en
forsvarsmekanisme eller i henhold til censoriousness-begrebet, hvor samtale mellem ansat og indsat
foretages ud fra den indsattes vilje. Langtidsfangerne kunne internt i fangesamfundet betegnes som
”prison-wise” (Anderson 1990). Deres viden stammer fra fængslets koder, der for de involverede
redegør for forskellen mellem ret og uret, det ”normale” og det ”unormale”, det kvalificerede og det
diskvalificerede, der gør sig gældende indenfor fængselsmiljøet. Forekommer der et brud på 10minuttersreglen, vil voldshandlinger fremstå som en naturlig afstraffelsesmetode. Konsekvensen af
denne modmagtstrategi, der bygger på afstandstagen til de ansatte, resulterer i sidste ende i, at de
indsatte ikke får den fornødne hjælp, som de formodentligt kunne have behov for. Eksemplificeres
10-minuttersreglen fra en indsats perspektiv, kan modmagttaktikken synliggøres, og der skabes en
forståelse for det fortrolighedsdilemma, der hersker mellem indsatte og ansatte:
”Jeg har oplevet et par gange(…)Der var en fange der hedder X, stor fyr, stærk fyr faktisk. Han var
gået ind, fordi han var blevet træt af en junkie. Han havde sagt, ham der han er junkie, han smugler
ind(…)han havde bare snakket løs. Så kalder hende vagten, som han havde sladret til, på ham der
junkien og han sidder for at stikke mennesker ned ham der junkien, og han var stærkt
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styrende(…)Så siger hun til ham, sådan og sådan gør du, og han siger sådan. Ved du hvor meget
ballade, der var? Hele afdelingen var på hinanden, fordi hun fortæller det(…)Og det gør de gang,
på gang, på gang. Og ved ud hvorfor de gør det? Det sætter os op imod hinanden, og så har de frie
tøjler. De lyver rigtig meget.” (Bilagsmappe II:140).
Manglende fortrolighed er her åbenlys, og belyser de konstante magtkampe, der finder sted indenfor
fængslet, og farligheden heraf som blev beskrevet i metodekapitlet. I forlængelse af de to
ovenstående kommentarer om 10-minuttersreglen kan direktøren for Kriminalforsorgen; Rentzmann
citeres, idet jeg spurgte ham om hans viden og holdning til denne 10-minuttersregel, hvortil han
svarede: ”Jeg ved godt, at det er sådan, og det er rigtig dårligt, der er også nogle betjente, der har
den samme elendige holdning. Men det må man jo så prøve at bekæmpe” (Bilagsmappe II:171).
De indsattes modmagtteknik som 10-minuttersreglen bygger på, udfordrer de ansatte i, hvem der
kontrollerer hvem. Opfattes 10-minuttersreglen i henhold til censoriousness-begrebet fremstår
reglen som en kollektiv enhed mod de ansatte. Således bliver de ansatte forsikret i, at det er
fangesamfundets regler, der er de efterlevede blandt de indsatte. Ydermere er det de indsatte, der
overvåger, og kontrollerer den yderst begrænsede interaktion, der findes mellem de to grupper. 10minuttersreglen betegner netop hvor længe det findes acceptabelt at tale med en ansat. Tidsperioden
på 10 minutter er så begrænset, at det forekommer usandsynligt, at vedkommende kan nå at angive
sig selv eller andre. Taktikken forekommer dermed velovervejet. De indsattes modmagtteknik kan
siges at bestå i, at de indleder en samtale med en ansat, for kort derefter at afslutte samtalen og
trække sig væk. De ansatte står dermed tilbage som taberne, der ikke styrede samtalens gang, men
blot måtte nøjes med de 10 minutters interaktion, som den indsatte indvilligede i.
En anderledes modmagtteknik, som ikke bygger på oprør eller direkte afstandstagen fra de ansatte,
belyses i det følgende.

”Flink og let omgængelig, så undgår du bare problemerne”
Modmagtrelationerne der udspiller sig mellem de indsatte og ansatte, kan resultere i en regulær
håndhævelse af reglementet, interne konflikter, eller som det fremgår i den kommende fortælling,
udviklingen af uformelle praksisser. For langtidsfangen Allan danner et kontekstuelt kendskab til
fængselssystemet og fangehierarkiet samt en strategisk, manipulerende magtudøvelse rettet mod de
ansatte grundlaget for en større selektiv adfærd i fængslet:
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Informant: (…)du udvikler et antenne-system. Og det er begrænset, hvor mange konflikter der kan
opstå i et fængsel(…)det er så lille en verden, så når du har levet i den i nogle år, så render du
aldrig i problemer i den verden, du kan se tingene komme, flere kilometer før de kommer, og så
undgår du bare problemerne.
Interviewer: Hvad så med at der er flere betjente, der har flere funktioner i de danske fængsler,
skaber det nogen gange konfrontationer?
Informant: Ja, men så har du bare ikke noget at gøre med dem.
Interviewer: Er det muligt at undgå?
Informant: Ja, det er det nemmeste i verden(…)Du finder jo bare lynhurtigt noget stærkt personale,
og gør at de kan lide dig, og finder ud af, hvem bestemmer her? Ikke den dummeste(…) sådan nogle
der har lidt, og godt vil fedte lidt for dig, det er et utroligt nemt system.
Interviewer: Fedte lidt for dig?
Informant: Ja.
Interviewer: For de er decideret bange for en eller?
Informant: Sådan er det...
Interviewer: Så det vil sige, at der er magtrelationer begge veje?
Informant: Ja, det er der da, hvis du har lidt pull i det kriminelle miljø, så kan de også være bange
for dig, eller hvis du er flink og let omgængelig. Det er ikke bare, hvis du truer dig til det, det kan
du ikke slippe af sted med i længden.
Interviewer: Så en kombination mellem at være flink og rar og have et navn?
Informant: Ja og omgængelig for så er det også rart at arbejde sådan et sted(…)du er blevet
udstyret med en kontaktperson, og det er du faktisk før du kommer, men er du fremmasende, så
siger du bare, jeg vælger min kontaktperson selv, og så vælger man den, der kan gøre mest for mig
her.
Interviewer: Så det har du selv fået lov til?
Informant: Ja, der er jeg ikke sådan unik, det gør man, hvis man kan (Bilagsmappe II:188-189).
Allans udtalelser er i overensstemmelse med de øvrige indsattes udsagn, hvor særbehandling og
tilfældig omgang med reglerne betegner hverdagens situationelle magtstrategi på mikroplan
(Deleuze 2004:41-44). Desuden fremgår det, at Allan sætter sig i de ansattes situation, og taktisk
fornemmer, at de ønsker en behagelig arbejdsplads, hvorfor han fremstiller sig selv som let
omgængelig, og bliver belønnet herefter. Dette skitserer et nuanceret, magtudøvende mønster
indenfor fængselskulturen. Perspektivet tilgodeser Webers pointe om, hvorvidt magt som en legitim
64

Fængselsopholdets påvirkning på kriminelt tilbagefald blandt indsatte

autoritet ikke udelukkende kan bygge på tvang (Weber 1968:53), men som Allan bemærker, vindes
privilegier i fængslet ved at være flink og rar. En tilforladelig omgang med reglerne, sammenholdt
med en større indsigt i de ansattes interne forhold kan dermed vise sig at være givende i forhold til
indirekte modmagt mod det fængslende system. De ansatte efterstræber en behagelig arbejdsplads,
og ønsker at omgås systemet, så de samarbejdsvillige indsatte vil medvirke hertil.
Magtrelationen mellem ansatte og indsatte kan således betegnes som en afhængighedsrelation, hvor
de ansatte ønsker tilforladelige indsatte, og til gengæld belønner disse indsatte med flere friheder.
Modmagten som Allan skitserer, bygger således ikke på oprør eller aggressivitet, men anvender
derimod en manipulerende modmagtstrategi, der bygger på at tilpasse sig systemet for egen
vindings skyld. (Foucault 2002).

Lovbrud indenfor fængslerne
I forbindelse med de indsattes kriminalisering af fangesamfundet kan behandlingen af disse lovbrud
forekomme interessante. Det bemærkes nemlig af flere indsatte, at fængslets reglement, er ”politisk
bestemt” (Bilagsmappe II:107), hvilket ikke angiver en positiv tilkendegivelse, idet sprogbruget
antyder til noget fordækt. De indsatte uddyber den ”politiske bestemmelse” med, at indtagelse af
hash ikke medvirker til så hård en straf som indtagelse af alkohol, hvilket står i direkte kontrast til
de lovgivende samfundsregler. Endvidere medvirker mobiltelefoner til stabiliseringen af ekstern
kommunikation med distributører udenfor murene, hvorfor disse må anses for at spille en væsentlig
rolle i kriminaliseringen af fangesamfundet. Ved en samtale med tre indsatte udviklede snakken om
de ansattes situationsbundne reaktioner overfor regelbrud, i forbindelse med fund af hash og
mobiltelefoner, sig således:
”(…)tager de hashen, jamen så er de ikke skeptiske, når de er skæve. Det er et beroligende middel,
de slapper af, har mindre at tænke på, er mindre voldelige. Derfor straffer man alkohol i åbne
fængsler direkte til lukkede, fordi alkohol der bliver du fuld og(…)voldelig. Hvorfor skulle man
ellers slå så hårdt ned på det? Kan du se, de har selv regler og straffe for, hvilket stof der er
herinde(…)De får af vide oppe fra den øverste, at når I laver visitationer, og I har fundet fem, og
der er tre celler tilbage, og I finder to telefoner, så lader I dem være. For så kan de bruge de to
telefoner til at få kastet fem nye over. Det skal hele tiden køre i en cirkel” (Bilagsmappe II:107).
De indsatte mener, at de ansattes situationsbestemte magtanvendelse er medvirkende til at
bibeholde og stabilisere rangordningen mellem de indsatte, ved delvist at legitimere misbruget af
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stoffer i fængslerne, såfremt misbrugerne ikke selv giver udtryk for et ønske om at komme i
behandling. De ansatte undervurderer heller ikke, hvilke mekanismer og magtstrategier narkoen kan
bidrage med til fangesamfundet:
”Det flyder med stoffer i fængslet, og det gør det i alle danske fængsler(…)Hvis man ikke var
stofmisbruger inden man kom i fængsel, så bliver man det, mens man er der(…)og der vil altid være
et fantastisk marked for de her kyniske og kolde personligheder, der truer de medindsatte, og
banker dem, giver dummebøder, er ligeglad med andre, og tjener penge på det, og ødelægger det.
Og hvis man ikke får gjort op med den onde spiral, så kommer man ingen steder.” (Bilagsmappe
II:256)
Problemstillingen kunne imidlertid nuanceres, idet narkofrie fængsler kræver ekstra ressourcer og
bemanding, som fængslerne på nuværende tidspunkt ikke besidder. Indførelsen af røntgenscannere
kan ikke alene udgøre den løsningsmodel, det kræver for at tage denne udfordringen op, der skal
yderligere medregnes øget ekspertise indenfor misbrugsbehandling, menneskelig omsorg, og en
konstituerende faktor er, at fængslet skal kunne rumme et terapeutisk miljø for behandling, som kan
modstilles de modmagtstrategier som findes belyst i det foregående.
Relationerne mellem de indsatte og ansatte er påvirket af gensidig modmagt, idet de to grupperinger
besidder forskellige viljer. De ansatte ønsker sikkerhed i fængslet, og de indsatte efterstræber større
frihed. Derfor anvender de et kritisk blik overfor modparten, og modmagtstrategier udvikles. De
ansattes negative stereotypificering af de indsatte og de indsattes 10-minuttersregel er eksempler på
de magtkampe, der udkæmpes i fængslerne. (Foucault 2002). Samtidig formår de ansatte ikke at
skabe en legitim autoritet om deres magtposition hvorfor ustabilitet, og fornyede magtstrategier
udvikles (Weber 1968:53).

5.3 Prisonisering og stigmatisering
Jeg vil i det følgende analytisk belyse hvorvidt de indsatte lader sig påvirke af
socialiseringsprocesserne i fængslerne, herunder prisonisering og stigmatisering, og i givet fald om
disse mekanismer påvirker kriminelt tilbagefald bland indsatte.
Tilknytningsgraden

til

fangesamfundet

er

afgørende

for

den

indsattes

påvirkning

af

socialiseringsprocesserne, og afhænger af det enkelte individ. Holder de indsatte sig til gruppen af
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medindsatte, fremstår de som loyale, men vender de sig imod fællesskabet, betegnes de som
karakterløse og svage, og vil opleve kulturens sanktioner i form af isolation eller vold. Grundet
frihedsberøvelsen har de indsatte begrænset kontakt til andre individer end deres medindsatte,
hvilket bevirker, at det er gennem denne personkontakt, at de indsatte oplever og opfatter deres
aktuelle livsverden. Konsekvenserne, af en intern, social afhængighed mellem de stigmatiserede
indsatte, og deres underliggende gadekapital, kunne medvirke til skabelsen af en destruktiv
udvikling. En udvikling der bliver svær at bryde for den enkelte, idet kontakten til omverdenen
fremstår som værende mere og mere anstrengt.

5.3.1 ”I systemets øjne er vi bare nogle tabere”
De indsatte adskiller sig fra det øvrige samfunds borgere ved at begå kriminelle handlinger, som
staten på vegne af majoriteten straffer med frihedsberøvelse. Dette karaktermæssige stigma, som de
indsatte bliver bærere af følger deres gang i fængslerne (Goffman 1990:14). En indsat, der har
afsonet mindre end et år, i et åbent fængsel, fortæller, hvorledes de ansatte får de straffede til at føle
sig stigmatiserede og homogeniseret som kriminelle: ”Du sidder i et fængsel, du er
kriminel(…)Hvis det var mig kontra en, der havde slået en ihjel, og siddet 14 år(…)hvis jeg
kommer, og snakker med personalet efter ham, så er personalets syn på mig det samme som på
ham. For du er stadigvæk meget kriminel i deres øjne. For du sidder jo i et fængsel.” (Bilagsmappe
II:3). De indsatte føler således, at de alle får tilskrevet de samme karakteristiske egenskaber.
I forlængelse hermed skal det bemærkes, at de ansatte gav en lignende skildring af, at de indsatte
havde udviklet en stereotyp af fængselsfunktionæren. De få negativt stærke fængselsfunktionærer
der prægede fængslerne, stod som stereotyp for hele denne persongruppe. De forskellige former for
social eksklusion, der udspilles mellem de to grupper, giver en dynamisk effekt, og en cirkulær
magtbalance kan afbillede dette forhold:
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Vekselvirkningen mellem at blive stemplet af modparten, som en ”kriminel der er pisse ligeglade
med konsekvensen” (Bilagsmappe II:276) eller som ”vagterne, der går rundt, og leger politibetjente
(Bilagsmappe II:132), påvirker de omhandlende individer. De stereotype forestillinger knyttes til de
indsattes og ansattes personlighed. Ud fra denne forestilling kan Thomas-teoremet kommenteres:
“(...)if men define situations as real, they are real in their consequences” (Merton 1968:476). De
indsattes og ansattes gensidige stereotypificering, begrænser deres menneskelige bevægelighed og
udfoldelser i fængslet. Derfor påtager de (i nogen grad) en attitude, der svarer til de forestillinger,
modgruppen definerer dem for at være i besiddelse af.
Den cirkulære proces medfører, at de indsatte mister tiltroen til systemet (repræsenteret af de
ansatte), grundet oplevelser med stigmatisering, diskriminering og overvågning fra fængselsmagten.
Dette forårsager, at de indsatte fastholder deres relation til de medstigmatiserede indsatte fra
fangesamfundet i stedet for at omgås de ansatte, hvormed dikotomien ”os” og ”dem”, bliver
bekræftet (Goffman 1990:32). Omvendt kunne cirklen skildres ved, at de ansatte oplever en direkte
afstandstagen fra de indsattes side, i form af 10-minuttersreglen og i forhold til at se de ansatte som
værende repræsentanter for staten. Således får den ansatte aldrig en reel mulighed for at skabe en
positiv relation til den indsatte. Denne generelle menneskeskabte kategorisering af de indsatte og
ansatte forstærkes af modparten, hver gang direkte eller indirekte (mod)magtrelationer udøves
mellem parterne (Järvinen & Mik-Meyer 2003:20).
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5.3.2 ”Penge, magt, prestige det er det, det handler om”
På grund af bl.a. 10-minutteresreglen søger de indsatte ofte deres medindsattes kompetencer i stedet
for at efterspørge hjælp hos de ansatte. Denne situation bevirker en stærkere og mere omfattende
relation til fangesamfundet, hvor de ressourcestærke indsatte kan være de ressourcesvage
behjælpelige, velvidende at denne form for hjælpsomhed påkræver en form for betaling som bl.a.
kunne bestå i indsmugling af hash e.lign. (Bilagsmappe II:110;190).
Fangesamfundet bygger som tidligere nævnt bl.a. på de indsattes gadekapital. Når de indsatte
fremstiller sig selv som hardcore kriminelle, tager de deres karaktermæssige stigma til sig, og
benytter dette til, at leve op til samfundets (og de ansattes) fordomme. På denne måde undgår de at
kæmpe mod fordømmelserne, men vender derimod fordømmelserne til en gevinst for dem selv, idet
de vinder respekt fra de medstigmatiserede (Sandberg & Pedersen 2006:189, 232-236).
Fangesamfundets gadekapital medfører ofte, at de indsatte udvikler/fastholder deres højtrystede og
særdeles synlige maskuline adfærd, idet gadekapitalen bygger på potentiel farlighed, hvorfor den
ydre fremtoning forekommer væsentlig. Fremtoningen kan endvidere betegnes som de indsattes
udvikling af et kropsligt stigma (Goffman 1990:14). Prisoniseringen af de indsatte kommer således
til syne ved deres ændrede sprogbrug (Clemmer 1958:299; Bondeson 1974). Poul, der står til
snarlig løsladelse, beskriver hvorledes han er bevidst om ændringen i sin verbale fremtoning:
Informant: ”(…)man kan jo ikke opføre sig ude, som man kan herinde. Den der hardcore måde det
går jo ikke ude på arbejdspladsen og sådan, for så hedder det bare, du er fyret.
Interviewer: Så du mener, at det er nogle helt andre grundprincipper, man bruger udenfor i forhold
til indenfor?
Informant: Ja, for mit vedkommende, var det meget de første 5-6 år, da var det meget det der
hardcore ordforbrug, jeg brugte herinde. Jeg skal bare lære det igen, eller jeg skal bare smide de
der ubehageligheder væk, jeg har fra fængslet af”. (Bilagsmappe II:204).
Pouls bevidsthed om hans udvikling af sprogbruget, der gør sig gældende indenfor gadekapitalens
kodekser, bevirker, at han ikke kan karakteriseres som værende socialiseret/prisoniseret ind i
Clemmers betegnelse af en fangekultur, men snarere har benyttet de kapital-muligheder han besad
for at omgås fængslets påkrævede fællesskab (Clemmer 1958:299-300).
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På en pension fortæller en indsat, der har afsonet seks måneder, hvorledes han oplevede en
medindsats bemærkelsesværdige reaktion overfor almindelig høflighed:
”Jeg siger jo godmorgen, har du sovet godt? Da jeg sagde det til en fra X-fængsel, der havde siddet
14 år, er du klar over hvor meget, han gloede på mig. Jeg tænkte, han slår mig ihjel, og det var en
lille grønlænder, så spurgte jeg forsigtigt igen, har du sovet godt, mmh, mmh, først da der var gået
to uger, begyndte han, at spørger mig(…)jeg kan mærke på ham, at han bliver mere og mere
menneske at snakke med”. (Bilagsmappe II:19).
Ifølge Clemmer kan ovenstående fortælling om langtidsfangens forbløffelse overfor sine
medmenneskers invitation til interaktion, forklares ud fra den indsattes påvirkning af
prisoniseringens forandringsmekanismer på de universelle faktorer. De høflige anerkendelseshilsner
som den medindsatte omtaler, forekommer ikke i udpræget grad i fængslerne, og kan derfor virke
utroværdige for langtidsfanger. (Clemmer 1958:294-320).

5.3.3 ”Vi der sidder indenfor murene, vi griner af det her system”
- ”og det gør vi, fordi det slet ikke virker, det holder slet ikke på nogen måde” (Bilagsmappe II:96).
Belysningen af de indsattes adfærdsændring under fængselsopholdet, bærer præg af afsoningens
varighed, og forekommer ikke, ud fra mit empiriske materiale, som en decideret socialisering eller
som en del af en prisoniseringsproces, men nærmere som en indlært teknik til en lettere og mere
problemfri afsoning. Hvorledes de indsatte, ud fra mit datamateriale, udvikler en holdnings- og/eller
en værdiændring under fængselsopholdet analyseres i det følgende.
De indsatte jeg talte med bar tydeligt præg af deres oplevelser under fængselsopholdet, i henhold til
negative udmeldelser om systemets funktion. Disse udsagn kan beskrives ud fra censoriousnessbegrebet, da den kritiske indstilling omfattede de ansattes ineffektivitet, uretfærdige sagsbehandling
samt

diverse

mangelfulde

funktioner

(Mathiesen

1965:187-193).

Ydermere

var

det

bemærkelsesværdigt, at de fleste indsatte under interviewene påmindede sig selv om, at; ”(…)der er
også gode vagter, nu skal vi ikke stemple dem alle sammen” (Bilagsmappe II:140), men til trods for
denne

selvjustits

forekom

det,

at

de
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fængselsfunktionærers egenskaber ud på hele denne persongruppe (Maher & Stein 1968:187-193).
Dette kom til udtryk ved generaliserende udmeldinger som bl.a.:
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o ”Jamen fængselsfunktionærer hader jeg som pesten, dem kan jeg ikke fordrage
(Bilagsmappe II:10).
o ”Personalet for mig, det er politi, færdig. Det er lige meget hvad de hedder, det er politi
for mig” (Bilagsmappe II:295).
o ”(…)sådan nogle dumme svin, nogle virkelige tryner(…)de vil skide fangerne et stykke”
(Bilagsmappe II:201).

Sammenholdes de ovenstående negativt stereotype udmeldinger med de indsattes nuancerede blik
på de ansatte, fremstår et interessant mønster af de indsattes situationsbestemte dobbeltblik. De
negativt formulerede udtalelser inkluderer ofte, som det fremgår af afsnittets overskrift, kritik rettet
mod systemet. Kritikpunkterne omfattede gerne de indsattes spekulation over deres position efter
endt straf. Systemfjendskheden som Maher og Stein omtalte i teorikapitlet, viste sig således blandt
de indsatte informanter, men fremstod ikke som en modstand rettet mod de generelle
samfundsnormer. De indsattes systemfjendskhed indbefatter negative holdninger og censoriousness
overfor visse personer indenfor fængselsvæsnet, hvilket de generaliserer ud til persongrupperne
indenfor omtalte institution, men ikke antyder at ville overføre til øvrige grupperinger.
Det skal bemærkes, at de indsatte jeg talte med ikke forekom fjendtligt stillet overfor de generelle
samfundsværdier. En indsat fremstiller hans fremtidsønsker ved, at: ”(…)prøve at starte mit eget
malerfirma op og selvfølgelig prøve at bo alene(…)Det er jo de normale ting, man drømmer om
have en lejlighed, bil, kørekort, uddannelse, ordentlige venskaber” (Bilagsmappe II:208). Der
forelå dog en bekymring hos flere af de medvirkende indsatte om, hvorvidt de nogensinde fik
mulighed for at opnå samfundets anerkendte værdier på legal vis. Denne bekymring eksemplificeres
af en indsat: ”(…)så kommer man ud der, og tror, man kan, men så er man i RKI, og så skylder man
kommunen(…)Så de kommer ud, og de kan ikke en skid. De kan ikke engang gå ned og låne til
indskud med lønindhold42, så de kan ikke engang få en bolig.” (Bilagsmappe II:77). Den materielle
prisoniseringsproces, som den indsatte indirekte hentyder til, vil blive uddybet i afsnit 5.5. Citatet
kan endvidere relateres til Mertons teori omhandlende berigelseskriminalitet, hvilket står som en
fristende alternativ løsning for, at de indsatte kan opnå de samme goder og samfundsværdier, som
42

Lønindeholdelse er et tvangsinddrivelsesmiddel over for skyldneren på linje med eksempelvis udlæg, men modsat
udlæg giver lønindeholdelse mulighed for inddrivelse i skyldners kommende A-indkomst (www.skat.dk)
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majoriteten besidder (Merton 1968:194-203). De indsattes påvirkninger indenfor fængslet ses i figur
6, og medvirker til at visualisere de udfordringer de indsatte møder under afsoningen, og som
ligeledes påvirker dem ved løsladelsen.
Fig. 6
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Modmagtstrategier
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Det kan i relation til figur 6 opsummeres, at stigmatiseringen af de indsatte medfører en
stereotypificering af de ansatte hvorudfra dikotomien os og dem vinder frem. De indsatte opsøger
dermed ikke råd og vejledning fra de ansatte, men søger fangesamfundets hjælp. Dette bevirker at
de fleste indsatte lære at benytte gadekapitalens koder, men dog er bevidste om, at disse ikke er
anvendelige i det generelle samfund. Prisoniseringsprocessen i de danske fængsler kommer kun til
syne ved mindre adfærdsændringer hos de indsatte, som forekommer mest markant hos
langtidsfangerne. Endvidere kan det påpeges, at de holdningsændringer de indsatte udvikler, blot
udgør en negativ kritisk tilgang overfor persongrupperne indenfor fængselsvæsnet, men ikke
inddrager samfundets generelle normer og værdier. Prisoniseringsprocessen kan således ikke, anses
for at være grundlaget for kriminelt tilbagefald blandt indsatte. Derimod kan den karaktermæssige
og kropsliggjorte stigmatisering, der indirekte medfører en uformelle straf efter endt afsoning,
betegnes som en hindring for den indsattes integrationsmuligheder, og kriminelle miljøer kan derfor
virker fristende.
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5.4 Klientgørelse og forsvarsmekanismer
I det følgende vil analysens fokus rettes mod den sociale kontrol, der findes i fængslerne. Der vil
indledningsvist skabes en forståelse for de juridiske problematikker, hvis uforudsigelige
konsekvenser bevirker, at der udspilles en kamp mellem de indsatte og ansatte. De juridisk
inspirerede diskussioner skal udelukkende medvirke til at skabe et helhedsindtryk af den sociale
kontrol, og herunder kontrollens magt, der præger fængslerne. Begrundelsen for at inddrage de
indsattes og ansattes meninger omhandlende sagsbehandlingsforløb i fængslerne er, at disse
arbejdsgange medvirker til utilsigtet kontrol og magtrelationer mellem klient43 og behandler.
Magtbegrebet indeholder flere dimensioner og kan både forstås positivt og negativt, men på trods af
dette er der en udbredt forståelse af, at relationen mellem behandler og klient altid vil være
kendetegnet ved et ulige magtforhold, eftersom diagnosticeringen aldrig kan være fuldstændig
neutral. Således vil der i det følgende foretages en dybdegående analyse af, hvorledes den sociale
kontrol opleves og indvirker på den indsatte, i henhold til klientgørelse og forsvarsmekanismer, og
hvorvidt disse forhold og mekanismer kan medvirke til kriminelt tilbagefald blandt de indsatte.

5.4.1 ”Man burde ikke have sådan nogle værdidomme”
- ”De konkrete indsatte kan åbenbart ikke komme ud, fordi de støder en eller andens retsfølelse, det
er jo det, der er så skørt(…)” (Bilagsmappe II:36)
Overskriften og efterfølgende citat bygger på en udtalelse fra en fængselsjurist, der ikke mener, at
retsfølelsesbegrebet44 er anvendeligt i behandlingen af domsafsigelser. Juristen påpeger endvidere,
at: ”Vi har en ekstrem politisk styret topledelse” og fortsætter ”(…)det er(…)grotesk, hvor mange
afgørelser der hviler på retsfølelsen(…)det er jo svært at blive enige om, om det taler mod
retsfølelsen, det er jo, fordi vi føler forskelligt” (Bilagsmappe II:33, 35). Retsfølelsens mangfoldige
udtryk er et produkt af differentierede, modsatrettede meninger, og nuanceres alt afhængigt af de
individers livsverden, der benytter dette begreb.

43

Klientbegrebet skal i denne forbindelse forstås som en person, der i modsætning til brugeren og forbrugeren sjældent
besidder nogle valgmuligheder. Socialrådgiveren er det eneste formidlende led indenfor sagsbehandlingstematikkerne
mellem samfundet og den indsatte. (Järvinen & Mik-Meyer 2003)
44
I et demokratisk samfund forekommer det naturligt at indrette retssystemet efter befolkningens retsfølelse. Det er
vigtigt at sondre mellem den generelle retsfølelse, det vil sige den opfattelse, folk har uden at kende noget nærmere til
den pågældende sag, og den informerede retsfølelse, som er den opfattelse, befolkningen får, når de kender en sags
konkrete omstændigheder. (Melchior 2008).
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Danmark har i de seneste år gennemgået en lovmæssig forandring45, der tager udgangspunkt i, at
der dannes flere rammelove, som ikke bliver beskrevet udførligt af folketinget, hvilket bevirker, at
der er: ”(…)overladt et stort skøn til forvaltningen, det vil sige, at Justitsministeriet selv udfylder en
stor del af de der rammelove, som bliver sat. Hos os er der i det hele taget en masse skønsmæssige
afgørelser, så du kan ikke forklare den indsatte, hvad deres retsstilling er(…)det er en konkret
vurdering, og det tror jeg er enormt frustrerende(…)både for personale og indsatte, fordi man ikke
kan forklare de indsatte, hvad der skal til f.eks. for at komme ud på halvtid(…)du kan få af vide, at
du kan opføre dig ordentligt, men vi kan ikke garantere noget.” (Bilagsmappe II:34, 36).
I et fængslet, hvor udgangspunktet er regler og rutiner, forekommer det ubegribeligt for de indsatte,
at de ikke kan få konkrete tilbagemeldinger fra de ansatte på ansøgninger om bl.a. orlov og
prøveløsladelse46. Flere langtidsfanger giver udtryk for, at de foretrækker juridisk bindende
lovgivninger frem for Straffuldbyrdelseslovens cirkulære, der bygger på skønsmæssige vurderinger,
for som John, der har siddet inde i 20 år, med en provokerende undertone indikerer: ”(…)man
sætter ræven til at vogte gæs(…)For hvem er Justitsministeren i det billede her?(…)det er jo
embedsmændene, kontorcheferne osv.(…)Det vil sige, at vi har en hel hær til at sidde og fortolke på
fortolkningerne, så der er jo ikke noget at sige til, at man ikke kan holde myndighederne ansvarlige
på noget som helst.” (Bilagsmappe II:327-328). De indsatte giver udtryk for, at de ikke mener, at
lovgivningen taler til deres fordel, og at den yderligere ikke efterlader muligheder for en juridisk
begrundelse, idet vedtagelsen er grundlagt ud fra en konkret vurdering. De skønsmæssige
vurderinger er ellers udviklet for at tage hensyn til den enkeltes situation, men de indsatte opfatter
nærmere skønnene som vilkårlige. Dette kan begrundes ud fra, at de skønsmæssige vurderinger er
præget af magtrelationer eller Järvinen og Mik-Meyers omtale af det institutionelle paradoks, der
består i, at tilbyde en ensartet sagsbehandling alt imens der skal tages højde for den enkeltes
situation (Järvinen & Mik-Meyer 2003:19-20). De indsatte vil derfor hellere behandles ud fra
objektive kriterier.

45

Nærværende projekt vil ikke indlede en juridisk diskussion om de danske love, men blot anvende de udtalelser
herom, der forårsager magtudøvelse i fængslerne. Således vil de følelser og frustrationer, der ligger til grund for
Straffuldbyrdelseslovens og Forvaltningslovens skønsmæssige vurderinger implementeres i dette afsnit. Det skal
bemærkes, at Forvaltningsloven udgør rammerne for den måde, hvorpå de ansatte skal sagsbehandle efter
Straffuldbyrdelsesloven.
46
”Regeringens noget-for-noget princip i fængslerne er for uigennemsigtig. Lovens beskrivelser af, hvad der kan
medføre tidlig løsladelse, er så uklare og diffuse, at det er vanskeligt for såvel borgeren som myndighedspersonerne at
praktisere en ensartet sagsbehandling, hvilket er i strid med grundlæggende retsprincipper” (Engbo in Jyllands Posten,
05-02-05).
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Betænkelighederne ved retssikkerheden47 som de indsatte fremligger, betegner ligeledes de ansattes
kritik af den lovmæssige fremgangsmåde. Forvaltningsreglerne bliver stadigt mere komplicerede,
og de ansatte besidder langt fra alle den fornødne indsigt i de juridiske bekendtgørelser og
vejledninger. En fængselsjurist udtrykker kritikken således: ”Det bliver mere og mere formalistisk
at arbejde for den danske forvaltning, så efterhånden er det sådan, at man har som udgangspunkt,
at man kan ikke overholde det alligevel(…)jeg tror stadig på at mindre skøn og flere regler, når vi
snakker retsanvendelse, det ville være bedre”. (Bilagsmappe II:35).
Fængselsinspektør og forfatter til bogen Straffuldbyrdelsesret (2005) Hans Jørgen Engbo berettede
indledningsvist i vores samtale om, hvorledes han havde et ønske om, at kontaktpersonerne i
fængslerne fik: (…)langt mere jura(…)Jeg syntes, de burde have langt mere af det(…)det er meget
begrænset. Hvis vi vender tilbage til afgørelseskompetencen, så forudsætter det jo, at man har den
faglige uddannelse. Mange af de afgørelser er jo juridiske afgørelser, som man ikke kan træffe, hvis
man ikke har en vis basisviden om det.” (Bilagsmappe II:150-151). Besidder de ansatte ikke de
fornødne kompetencer, reduceres arbejdets kompleksitet ved indførelsen af rutiner og simplificering
(Lipsky 1980:27-80).

”Der er ikke nogen regler, der er til for, at de ikke kan bøjes”
I henhold til Foucault kan problematikken mellem indsatte og ansatte siges at udspringe af
sammensmeltningen mellem normaliseringsmagten, disciplinmagten og beføjelserne til at foretage
en skønsmæssig vurdering af den indsattes personlige forhold (Foucault 2002). Som det er
beskrevet i det ovenstående, arbejder fængslernes sagsbehandlere ud fra konstant forandrende,
fortolkede bekendtgørelser og vejledninger, der bygger på rammelove. Marianne som er
socialrådgiver, sidder som beslutningstager, og skal skrive diverse indstillinger for de indsatte. Hun
præciserer sin magtposition ud fra, at hun i sidste ende kan ”vælge vægtskålens balance”
(Bilagsmappe II:272). Marianne påpeger endvidere fordelene og ulemperne ved den skønsmæssige
vurdering, idet den bevirker:
”(…)at det ikke er så sort og hvidt, og der er meget personlighed i det, og jeg fornemmer meget,
også med mig selv, at er der en indsat, der er mega irriterende, så vejer det negative bare mere, og
sådan er vi som mennesker, også selvom vi arbejder med jura, så kan man ikke andet end være
47

Menneskerettighedsdomstolenes retssikkerhed bygger på krav om hjemmel, tilgængelighed, klarhed og
forudsigelighed, når man foretager et indgreb i folks rettigheder. Ved vurderingen af retsgrundlagets klarhed anlægger
EMD en helhedsvurdering. Således vil også administrativ praksis ofte blive inddraget ved vurderingen af, om en
retstilstand var rimelig forudsigelig (Rytter 2006:53-54).

75

Fængselsopholdets påvirkning på kriminelt tilbagefald blandt indsatte

malet, af dem man sidder med(…)Og vi kigger mere og mere på, hvor meget kriminalitet man har
begået engang, og det er bare noget, man ikke kan lave om, så hvis man har syv domme bag sig, så
kan man klare sig ih og åh så godt, så vil man altid få nej, for der er stort recidiv” (Bilagsmappe
II:272).
Såvel indsatte som ansatte er altså opmærksomme på, at det personlige forhold til sagsbehandleren
gør sig gældende i udarbejdelsen af indstillinger m.m.48 Der foreligger ikke detaljerede
arbejdsmetoder, og behandlingen af de indsattes sager foregår forskelligt alt afhængig af
sagsbehandleren, hvilket kunne være en forklarende faktor for, at de taktiske, ressourcestærke
indsatte selv vælger deres kontaktpersoner49.
De ansatte kan have forskellige opfattelser af deres position. Det forekommer i empirien, at flere af
de ansatte kan betegnes som værende indehavere af en magt, som de ikke opfatter som
magtbesiddelse. De opfatter derimod sig selv som hjælpere eller som neutrale fagfolk. I henhold til
Foucaults relation mellem magt og viden, kan det bemærkes, at de der besidder viden, tror de
kender sandheden. De benytter derfor deres magt til at klassificere og kategorisere de indsatte. De
indsatte dominerer ikke diskurserne, men gøres i stedet til genstand for disse, ved at blive
kategorisk analyseret og stereotypisk beskrevet. (Järvinen et al. red. 2002). Denne form for social
kontrol er medvirkende til at skabe konflikter mellem indsatte og ansatte. I det følgende diskuterer
to indsatte problemstillingen med (indirekte) at inddrage magten i den skønsmæssige
sagsbehandling:
Informant1:”(…)man kan ikke finde ud af at håndhæve sine egne regler, og jeg tror, der er blevet
lavet så mange regler frem og tilbage, og man sidder og filer lidt her og lidt der, og det er top
tilfældigt.
Informant2: Er vi enige om, at der er ikke nogen regler? For hvis jeg kommer, og spørger dig om
noget i X-fængsel, og samme dag spørger min kammerat i Y-fængsel, så giver de to forskellige
svar?(…)Der er ikke nogen, der giver det samme svar.
Informant1: Nej, og det er fordi, at man kan file, så man kan straffe indenfor systemet. Har han nu
været et dumt svin de sidste par dage, så bruges reglen mod ham, og hvis det er andre, så slipper
man måske let igennem, selvom det er den samme regel. Det er straf, på straf, på straf, man har
tænkt, og det er derfor, det går galt.” (Bilagsmappe II:116).
48
49

Jf. Ødegaardshaugen 2005:41.
Jf. afsnit 5.2.1
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Den sociale kontrol ligger således bl.a. i de ansattes vilkårlige behandling af de indsattes juridiske
problematikker. Den direkte magtudøvelse illustreres i citatet, men den indirekte magtanvendelse
fremkommer derimod ved de ansattes uvidenhed. Manglende arbejdsgange og usikkerhed i
rådgivningssammenhænge kan for visse ansatte resultere i udviklingen af en arrogance og
ignorerende attitude overfor de indsattes udfordringer. Således fortalte flere ansatte indenfor de
lukkede fængsler om, hvorledes der var blevet skabt en såkaldt ”nej-kultur” rettet mod de indsatte.
En ansat uddyber bevæggrunden for ”nej-kulturen”: ”(…)der er ikke nogen, der tør tage
ansvar(…)Det er derfor, der er mange svigtede. Der er jo dagligt indsatte, der spørger, kan vi det,
og kan vi det? Og rent fagligt kunne jeg sagtens stå indenfor det, men som udgangspunkt siger jeg
nej(…)vi siger neej hele tiden (griner). Jeg har lært det” (Bilagsmappe II:267, 286). Storgaard
underbygger forståelsen for nej-kulturen ved at påpege, at ”Det handler om, at man har nogle
administrative rutiner, traditioner, argumentet ”plejer” stikker ind, man er simpelthen(…)for bange
for at det skal gå galt”. (Bilagsmappe II:394).
De samlede følelsesmæssige oplevelser der udspringer af at være frihedsberøvet, underlagt den
sociale kontrol, den potentielle farlighed fra fangehierarkiet, og mødet med ”nej-kulturen”, påvirker
mange indsatte til at opbygge et indædt had overfor de mennesker, der repræsenterer den
fængslende magt, og derfor (in)direkte afholder de indsatte fra at få besøg, komme ud på orlov m.m.
(Bilagsmappe II:295). Morten er en af de indsatte, der har oplevet, hvad denne ”nej-kultur” kan
medvirke til på et psykologisk plan: ”Nu har jeg fået nej så mange gange, at jeg er blevet
fuldstændig psykopatisk oven i hovedet. Nu har jeg kraftædemig opført mig ordentligt i så mange
måneder. Trods det jeg har været igennem, har jeg opført mig pænt, og så er det her takken. Takken
er at drive mig ud, så jeg bliver total sindssyg” (Bilagsmappe II:120).
Udgangspunktet for de ansatte er at påvirke og udvikle de indsatte til anstændige, lovlydige borgere.
Dette efterstræbes ved en udpræget normaliseringsgrad indenfor fængslerne, men skitseringen af de
ansattes ”nej-kultur” og de indsattes syn på de ansatte som vilkårlige og uvidende i deres arbejde
modvirker fængslernes målsætning. Relationen er svag, og de ansattes ressourcer samt de indsattes
10-minuttersregel medvirker endvidere til, at sagsbehandlingen sjældent kan blive omfattende og
dybdegående.
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5.4.2 Passiv iagttagelse i egen sag
”Det er top-tilfældigt alt sammen” (Bilagsmappe II:93). ”For du kan gå ind og stille fem
forskellige fængselsbetjente det samme spørgsmål, og du får fem forskellige svar” (Bilagsmappe
II:331). Udsagnet beskriver den vilkårlighed der, som sagt, præger sagsbehandlingen. Ifølge
Foucault kunne sagsbehandlerens magt betegnes som ”hyrdemagt”. De indsatte kan kun få hjælp,
såfremt de bliver en del af fællesskabet i fængslet, og dermed menes implicit, at de taler med de
ansatte. Under alle omstændigheder vil de indsatte, der føler sig udsat for denne magtform, blive
enten villige eller genstridige aktører for deres egen disciplinering. Forholdet til sagsbehandleren i
fængslet kan have indflydelse på, hvorledes ens afsoning udvikler sig, og hvilken holdningsmæssig
adfærd man udvikler under fængselsopholdet. I det følgende vil jeg se på den sociale kontrol, der
ligger til grund for udviklingen af den passive indsatte i forlængelse af denne ansattes udtalelse:
”Vi har bare så mange, der er klientgjorte, og hvis man ikke har troen på, at man kan noget selv, så
lader man jo bare andre tage beslutningen(…)det jeg mener med klientgørelse, det er, at hvis
systemet har opdraget folk, så har de også adfærden derefter, så de ved hvordan, de bruger den,
uden at det er til deres eget bedste i sidste ende(…)den nemmeste vej altid, det er også en sikker vej
at gå, at blive i systemet.” (Bilagsmappe II:52).
Den ansatte skitserer, hvorledes der kan udvikles en bestemt type adfærd blandt de indsatte. Den
klientgjorte adfærd kan sammenlignes med overvågningens, sikkerhedens og kontrollens magt, der
ikke har det individuelle for øje, men derimod anskuer de indsatte som en samlet homogen størrelse
dømt i henhold til at udgøre en fare for samfundet. For at indordne sig systemets reglement tilrådes
det at godkende kategoriseringerne, hvorved den enkelte får institutionskompetence i stedet for
livskompetence. Det må dog ikke forglemmes, at de ansatte ligeledes er afhængige af de indsattes
accept og tillid, hvis arbejdet skal lykkes. Af denne grund vil de ansatte af og til vælge at vende det
blinde øje til overtrædelse af reglementet for at forsøge at skabe en positiv relation til den indsatte50.

Sagsbehandlingens fremgangsmåde får flere indsatte til at føle, at de ansatte modarbejder deres
personlige forløb, og indtager i takt hermed en imiterende passiviseret, følelsesforladt fangerolle
(Galtung 1959:138; Bilagsmappe II:136). Denne imiterende passivitet kan ses som et resultat af
fængslets indirekte sociale kontrol og disciplinering af de indsatte, der omfatter at desocialisere de
indsatte og tillære dem hjælpeløshed samt manglende meningsindhold og perspektiv i tilværelsen.
50

Jf. afsnit 5.2.1
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Målet for de ansatte skal således være at bevæge sig væk fra den kollektive kategorisering af de
indsatte, der medvirker til et fremmedgørende og inaktivt forhold til afsoningsforløbet, og ganske
uinspireret indordner sig under fængslets reglement. En indsat, der snart skal prøveløslades,
fortæller om sin oplevelse med at blive kategoriseret, og sin passive iagttagelse af denne uønskede
kategorisering:
Informant: ”(…)jeg skulle have revalidering, det snakkede de allerede om på X-fængsel, men det
tager åbenbart lang tid, men så snakkede de lige pludselig om, at jeg skulle have førtidspension,
altså jeg er 33 år, og skal på førtidspension nu, det gider jeg da ikke.
Interviewer: Har du sagt det til dem?
Informant: Nej.
Interviewer: Hvorfor?
Informant: Jamen det er jo fint nok(…)det er lidt svært at komme i gang, når man lige har siddet
inde(…)” (Bilagsmappe II:207).
Den passive rolle som den indsatte indtager, skal forstås i henhold til klientgørelsesfænomenet i
fængslet, hvortil han anvender ”systemets sprog”, hvilket hovedsagligt bygger på bureaukratisk
envejskommunikation. Når den indsatte overfor mig meddeler, at han ikke ønsker fængslets
kategorisering, i form af revalidering, viser han ligeledes, at han ikke internaliserer
kategoriseringen. Hans åbenhed herom skyldes, at jeg indtager en anderledes magtposition end
behandleren. Ved mit spørgsmål, der søger begrundelse for hans manglende udmelding, godkender
han blot kategoriseringen, og påpeger en standardiseret begrundelse herfor. Den indsatte illustrerer
således en tilpasningsform, hvori en skjult modstand kan forhindre en indre identifikation af
kategoriseringen.
De ansattes bestræbelser på at efterkomme et ”serviceideal” kræver, at de tager udgangspunkt i et
ligeværdigt forhold mellem behandler og klient, dette mislykkes imidlertid ofte, da den ansattes
beskrivelse af den indsatte, ifølge Järvinen og Mik-Meyer, altid vil være ”hyperreal”. Dette skyldes
den faglighed og erfaring som den ansatte besidder, hvilket gør dennes tolkning af problemet mere
afgørende, hvorfor den ansatte altid vil have det sidste ord i sagsbehandlingen. Diagnosticeringen
har til formål at afklare hvilke processer og initiativer, der skal sættes i gang for at hjælpe den
indsatte. Derfor vil diagnosticeringen tage udgangspunkt i de muligheder, den ansatte besidder for
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at hjælpe pågældende, og af denne grund vil den indsattes opfattelse af sig selv og sin livssituation
blive ladt i baggrunden (Järvinen & Mik-Meyer 2003:18-19).
Flere af de mest klientgjorte informanter fremlagde diagnoser fra psykologer, som indvarslede om
førtidspension51. Denne tilbøjelighed kan forstås ved, at disse indsatte internaliserer fængslets ydre
passiviserende identifikationsmoment, som dermed bliver indlejret og omdannet til et indre
identifikationsmoment (Jenkins 2006:99-102). Den indsatte har således påført eller antaget en af de
problemidentiteter som fængslet råder over, og en konfliktfri sagsbehandling kan finde sted
(Järvinen & Mik-Meyer 2003:15-17).

”Jeg bad om hjælp, og det kunne jeg ikke få”
Oplevelsen af fængselsopholdet, som medvirkende årsag til udviklingen af diverse (psykiske)
sygdomme, kan genfindes hos mange indsatte. Den sociale kontrol, den meningsløse spildtid det er
for de fleste at sidde i fængsel, den negative stereotypificering og ”nej-kulturens” indvirken kan for
nogle indsatte medvirke til udviklingen af et deprimerende sind. Jeg oplevede gentagende gange i
mit feltarbejde, at de indsatte gav udtryk for, at de hellere ville have en længere straf såfremt denne
var indholdsrig, og ikke medvirkede til udviklingen af undertrykte følelser, klientgørelse og
psykologiske forsvarsmekanismer. Som en indsat udtrykker: ”Straffen betyder ikke meget i
Danmark, men hvad betyder det, hvis jeg bliver sindssyg(…)Der findes ingen hjælp. Så er det bedre
at få ti år, og så være et almindeligt menneske bagefter. (Bilagsmappe II:303-304).
Et institutionelt skabt paradoks indenfor fængslet kan bemærkes ved, at de ansatte forsøger at
arbejde ud fra en forudsætning om individfokuseret forandringsarbejde, hvilket skaber en konflikt,
idet de indsatte ofte blot ønsker hjælp til deres økonomiske-, bolig- samt beskæftigelsessituation.
(Skardhamar 2002). Eksempelvis fremgår der ud fra mit empiriske materiale, det samme dilemma
som Skardhamar påpegede i hans belysning af Levekår og livssituasjon blant innsatte i norske
fengsler (2002)52, idet behandling af de indsattes personlige, økonomiske forhold i langt større grad
er uafhængig af fængslets generelle organisering, og dermed gives de ansatte en større

51

Et utal af mennesker med lange straffedomme, har efter endt straf fået bevilliget førtidspension på grundlag af
argumentation som psykiske lidelser, koncentrationsbesvær, manglende omstillingsparathed m.m. Størstedelen af de
indsatte bliver desuden løsladt med udsigt til varig kontanthjælp. De indsatte kan ikke søge om at få førtidspension,
efter endt afsoning, mens de sidder i fængsel, men modtager derimod kontanthjælp ved løsladelsen. Ifølge Friestads &
Hansens studie lever 40-50 % af de norske indsatte af overførselsindkomster og 30-40 % lever hovedsagligt af
kriminalitet (Friestad & Hansen 2004:38).
52
De danske og norske fængsler findes tilnærmelsesvis sammenlignelige.
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dispositionsfrihed. Som en fængselsjurist påpeger: ”(…)er det vigtigt at kontakte kreditorer og
specielt SKAT altså inddrivelsescentret, men om det bliver gjort, det ved jeg ikke, fordi det er en
opgave, som der ikke er sat nogen ressourcer af til, så derfor kan man sige, at hvis
kontaktpersonerne ikke syntes det er specielt interessant, så sker det ikke53”. (Bilagsmappe II:32).
De indsatte jeg talte med, gav alle udtryk for, at de havde et udbredt behov og ønske om at få ryddet
op i deres økonomi. Det forekommer imidlertid usikkert, om de indsatte vil have hjælp af en ansat
grundet den kontrollerende magt og (mod)magtrelationerne, men de fleste indsatte pointerer dog, at
de ikke mener, at de får den fornødne hjælp. Der forekommer således en uforenelighed mellem de
indsattes ønske om hjælp og 10-minuttersreglen, hvilket ligeledes kan beskrive den udfordring de
ansatte møder i deres arbejde.
Udgangspunktet for sagsbehandlingen er dermed forskellig, alt afhængig af behandlerens
interessefelt, og skaber frustration hos de indsatte, der ikke besidder et ønske om den form for
behandling, som de ansatte i visse tilfælde tilbyder.

5.4.3 Overvågning af overvågerne
De indsatte adskilte sig markant i forhold til deres manglende eller ivrige stillingstagen til fængslets
sociale kontrol. De indsatte, der havde allerflest kontroverser med de ansatte, besad ofte viljen til
livet i friheden, og et ønske om at komme tilbage i samfundet og forsørge sig selv
(selvforsørgelsesgrundlaget jeg blev præsenteret for blandt denne gruppe af indsatte, bygger dog i
nogen udstrækning på sort arbejde) (Bilagsmappe II:126). Anvendelsen af modmagt kan anskues
som en styrke for den indsatte, som derved bibeholder sin sociale identitet. Fængslet afspejler
samfundet i henhold til anerkendelse af viden og brugen af intelligent magtudøvelse. Flere
undersøgelser viser, at de indsatte der er afvisende overfor fængslets autoriteter og formelle regler,
og udviser provokerende adfærd, klarer sig bedre ved løsladelsen, end de indsatte der på alle måder
har underkastet sig fængslets principper. (Driscoll 1952; Jaman 1971; se også Lauesen 1998). En
indsat beskriver i det følgende hans modstand over for fængslets stereotype kategorisering, og de
manglende kompetencer systemet har til at tackle de individer, der ikke lader sig indordne. I dette
tilfælde bevirkede modstanden en forflytning af den indsatte: ”(…)jeg har haft alle de her

53

Ifølge Skardhamar ved 40 % af de indsatte i de norske fængsler ikke om de har en kontaktperson.
Kontaktpersonsrollen kan dermed ses som ”(…)en måte å fordele ansvar på, ikke en måte å sørge for at jobben bliver
gjort” (Skardhamar 2002:201).
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problematikker ved, at de ikke kunne få mig ned i en kasse, og samtidig hver gang de har forsøgt at
stoppe mig ned i en, så har jeg strittet imod, og så har de flyttet mig” (Bilagsmappe II:308).
Den oprørske gruppe af indsatte besidder bl.a. flere sammenlignelige personlighedsdimensioner
med individer, der ikke indgår i fængselsmiljøet, end de såkaldte regelryttere (Driscoll 1952; Jaman
1971). Overgangen fra afsoningsforløbet til samfundet, forekommer nemmere, hvis den indsatte har
vedholdt sin selvidentitet, og de holdninger og værdier som ligger heri, frem for at have adopteret
fængslets rutinebaserede livsførelse.
En måde de indsatte kunne modstille sig de ansattes ”nej-kultur” på, var ved at udarbejde en
individuel censoriousness, der detaljeret slår ned på det manglende kendskab, visse ansatte har til
systemets mange kompleksiteter. Ud fra mine informanters beskrivelse af overvågning af
overvågerne udviklede der sig to kritikområder omhandlende ineffektivitet og korruption. Kritikken
omkring ineffektivitet byggede hovedsagligt på fængselsfunktionærernes manglende kompetencer,
ligegyldige adfærd og systemets langsommelige sagsbehandling. Det forekom som et
irritationsmoment for de indsatte, at fængselsfunktionærerne ikke kunne svare på selv simple
spørgsmål, men måtte gå videre til højere instanser for, efter en længere tidsperiode, at returnere
med et svar. (Bilagsmappe II:71, 96). Det andet kritisable punkt omfattede korruption blandt de
ansatte. Størstedelen af de indsatte informanter tilkendegav uden en opfordring hertil, at de ansatte
smuglede hash, narkotika, spiritus og/eller mobiltelefoner ind i fængslet. (Bilagsmappe II:103-104,
138, 206, 303). Den uopfordrede ytring kunne tyde på, at der er en internaliseret forståelse mellem
de indsatte om, at korruption finder sted, eftersom de alle nævner det uafhængigt af hinanden.
Anklagen forholder jeg mig imidlertid neutral overfor, til gengæld vil jeg pointere selve anklagen
som et bevis på, at fængslets lukkethed overfor omverdenen medvirker til muligheden for
censoriousness, magt og misbrug blandt samtlige, der er involverede heri. En indsat udtaler herom:
”Ergo så længe man ikke visiterer sig selv, og det gør man ikke - en kæde er jo ikke stærkere end
det svageste led” (Bilagsmappe II:104).
De indsattes brug af censoriousness-mekanismen kan sidestilles med Galtungs psykologiske
flugtreaktioner, da denne forsvarsmekanisme ligeledes afhjælper den indsatte fra at fokusere på sig
selv som et slet menneske, men derimod pålægger den ansatte – eller til dels hele gruppen af ansatte
– kritisable egenskaber og handleformer. (Mathiesen 1965:187-193; Maher & Stein 1968:187-193).
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Den sociale kontrol i fængslet påvirker de indsatte forskelligt, og de indsattes oplevelser af den
kontrollerende magt varierer derfor ligeledes meget. Det generelle mønster viser imidlertid, at
fængslet ikke formår at motivere de indsatte, og mange modtager varig kontanthjælp, eller bliver
bevilliget førtidspension efter endt afsoning. Denne afhængighedsrolle påvirker ikke den indsatte
direkte til at begå fornyet kriminalitet. Derimod anses fraværet fra arbejdsmarkedet og
uddannelsessystemet som en hindring i en resocialiseringsproces, og de gamle kriminelle
omgangsfæller udgør derfor ofte størstedelen af den løsladtes bekendtskabskreds.

5.5 De indsattes ressourcenedsættelse
Der hersker stor enighed om, at de fattige borgere er overrepræsenteret i fangebefolkningen
(Christie 2000; Nilsson & Tham 1999 m.fl.). I Danmark findes der ikke en entydig eller generel
accepteret definition af fattigdomsbegrebet, og ligeledes forekommer der ingen specifikke kriterier
for, hvorledes fattigdom skal måles (Larsen 2004:31). Dette bevirker, at Danmark ikke arbejder ud
fra én økonomisk fattigdomsdefinition, hvilket sender et politisk signal om, at man frabeder sig
empirisk funderede fattigdomsundersøgelser (Fattigdomskonference, SFI, 17-03-09). I henhold til
den politiske diskurs konstrueres relativ fattigdom derimod som et individuelt forhold, der kan ses
som resultatet af individets manglende evne til at håndtere egne livsbetingelser (Larsen & Møller
2004:195ff.).
Mange indsatte møder imidlertid store problemer på flere fronter umiddelbart efter løsladelsen.
Øvrige studier har påvist, at de praktiske og sociale problemer er yderst udbredt indenfor denne
befolkningsgruppe (se bl.a. Friestad & Hansen 2004; Nilson & Tham 1999). Man stiller således
meget høje krav til den indsatte, når man ved løsladelsen sender denne af sted med et par hundrede
kroner i hånden, og derefter selv lader ham behandle de omfattende problemer, han har, ud fra
minimale ressourcer54. Dette er et resultat af, at sagsbehandlingen i fængslet, og de indirekte
magtrelationer og den kontrollerende magt der ligger heri, som blev belyst i det foregående afsnit,
ikke tager tilstrækkelig hensyn til de indsattes konkrete behov, men derimod ofte repræsenterer en
ensidig individfokusering i behandlingen (Järvinen & Mik-Meyer 2003).
I nærværende afsnit ønsker jeg at belyse de forhold, der bevirker, at de indsatte oplever en
ressourcenedsættelse i forbindelse med afsoningen, hvilket ligeledes videreføres til deres
livsbetingelser efter endt afsoning, og dermed kan medvirke til kriminelt tilbagefald.

54

Jf. Bilagsmappe II, gruppeinterviewene med udslusningsstedet Slusen og Cafe Exit.
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5.5.1 ”De skal have selvtillid, til det de kommer ud til”
- ”(…)de skal også have mulighed for at udvikle sig. I X-fængsel der sidder de jo i deres celle i syv
år, og kigger ud i luften. De får ikke noget selvtillid, de får selvtillid gennem hinanden i, at de er
nogle fandens karle.” (Bilagsmappe II:278).
I henhold til Yngve Hammerlin er der tværfaglig enighed om, at den sociale tabsliste for de indsatte
udbygges under fængselsopholdet (Hammerlin 1994:97). Den sociale isolation og stigmatisering
medfører til konsekvensen af samfundets diskvalificering. Hammerlin mener ikke, at
resocialiseringsarbejdet kan ske fyldestgørende indenfor Kriminalforsorgens institutioner, idet det
er en omfattende, ressourcekrævende og langsommelig proces (Hammerlin 1994:100).
Udgangspunktet må derfor være, at udvikle eller frembringe de indsattes kompetencer, som
forbedrer og kvalificerer den enkelte til et liv uden kriminalitet. En ansat beskriver processen: ”Det
kunne sagtens være en stor træningslejr inde i fængslet, og så kunne vi så afprøve dem, når de
kommer ud.” (Bilagsmappe II:214).
Som en indsat påpeger i forbindelse med en samtale om konstruktiv afsoning: ”(…)de har alle
muligheder for det, de kan starte undervisningen derinde, så du ikke skal vente på at få frigang for
at komme i gang, eller skal sidde i åbent fængsel for overhovedet at få frigang til det. Nej, man kan
starte den langt før, når man sidder i fængsel.” (Bilagsmappe II:110). Beklagelserne skal ses i lyset
af de gentagende beskrivelser af de indsattes arbejde i fængslerne som værende slavearbejde. De
indsatte føler sig ikke værdsat, og mener ikke, at det rutineprægede arbejdsliv i fængslerne kan
godtgøre for resocialiseringsaspektet. Derimod ønsker de at blive behandlet som nyttefulde borgere,
der fortjener en anstændig løn. Betegnelsen slavearbejde bygger hovedsagligt på arbejdets indhold
og betaling. En løn på omkring 7-10 kr./timen virker nedværdigende i mange indsattes øjne. En
indsat kommenterer hans opfattelse af fængselsarbejdet: ”Det var noget, jeg sad, og tænkte over
sidste gang, jeg sad i fængsel som 24-årig. Hvorfor vi skal gå og arbejde for dem, og føle os som
slaver for 7 kr. i timen.” (Bilagsmappe II:110). Ud fra belysningen af de indsattes og ansattes
(mod)magtrelationer kan udmeldingen ”arbejde for dem”, redegøre for de følelser de indsatte må
have ved fængselsarbejdet. Når de indsatte anser denne beskæftigelsesform, som værende til de
ansattes fortjeneste kan arbejdet således betegnes som demotiverende og pinefuldt. Mohamad
fortæller i det følgende om følelsen af at blive udnyttet som billig arbejdskraft:
Informant: ”(…)X-fængsel får ikke støtte andre steder fra, de tjener deres penge selv. De er
selvforsørgende(…)Hvis tiden er kommet, må man gå på frigang, men de siger nej med vilje. De har
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køer, der skal passes, de har malerarbejde, de har snedkerarbejde, de har tømrerarbejde. De
sender dig ud af fængslet for at få andres huse lavet om(…)8,14kr. får vi i timen, og så bruger de os
i stedet for. Hele X-by, ikke kun fængslet, befolkningen bruger folk fra fængslet til at lave deres huse
og haver og sådan noget.
Interviewer: Jamen det er jo konkurrenceforvridende?
Informant: Det er det da, det tjener fængslet på. Det vil sige, at fængslet misbruger os.
(Bilagsmappe II:131).
To indsatte afrunder Mohamads beskrivelse med bemærkningerne: ”(…)fængselsvæsnet det er
faktisk en pengemaskine(…)vi skal tjene penge til fængslet, det er jo ikke resocialisering.”
(Bilagsmappe II:70, 110) De indsattes beretninger om at føle sig udnyttet, kan fremstå som en
forklarende faktor for udviklingen af dikotomien os versus dem.
Ideen om, at beskæftigelse er en væsentlig faktor for, at bryde med en marginaliseret position i
samfundet, er blevet bekræftet af mange forskere (Christie 1982:15ff.; Barstad 2000), men i
fængselsregi skal magtrelationerne medregnes, når talen falder på arbejde som et resocialiserende
redskab. Arbejde ses nemlig som et centralt forhold i resocialiseringsarbejdet med de indsatte, samt
som en modvirkningskraft overfor udviklingen af en destruktiv livsstil (Schaft 1999:1). Men hvor
arbejde normalt medfører en indtægtskilde og grundlag for selvforsørgelse, da bevirker arbejdet
under afsoningen blot til indtjening af ”lommepenge”, og den indsatte (og eventuelt dennes
pårørende) oplever ikke den uafhængighed, der normalt er forbundet med arbejdslivet. Endvidere
anses arbejde under normale omstændigheder for at være en kilde til identitet, selvfølelse og
selvrespekt, og beskæftigelse indebærer således en tilgang til forøgelse af andre ressourcer. Denne
personlige udvikling forekommer ligeledes sjældent i forbindelse med beskæftigelsen under
afsoningen, hvor rutinemæssige opgaver som samling af pilleæsker, samling af hjerter m.m. præger
arbejdsformen.
Desuden er der ofte mulighed for at arbejde indenfor et håndværksmæssigt område, men de indsatte
efterspørger ikke blot håndværksfag, men påpeger, at hvis man ”(…)vil resocialisere folk i
fængslerne, så bygger du en stor skole. Du har ikke brug for 4-5 forskellige værksteder”
(Bilagsmappe II:110). De indsatte søger en udbygning af deres kulturelle kapital, eftersom deres
økonomiske kapitalbesiddelse er minimal under fængselsopholdet, og angiveligt også efter endt
afsoning (jf. Skardhamar 2002). I fængslet hersker gadekapitalen som den dominerende
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ressourcekilde, men de indsatte viser, at de er bevidste om, at denne kapitalform ikke er anerkendt
blandt majoriteten i samfundet. En indsat med en kort dom kommenterer, ”(…) at når man har tabt
det spil, som man befinder sig i, så har man faktisk brug for at komme over i et helt nyt spil(…)”
(Bilagsmappe II:111). Ønsket om social mobilitet kunne udvikles på baggrund af kulturel kapital i
form af undervisning55 (Bourdieu 1995).

”Jeg har været så mange år i fængsel”
- ”over det halve af mit liv - så jeg har fået tilkendt en førtidspension” (Bilagsmappe II:359).
I fængslet efterstræbes det, at skabe normalisering, der betyder, at de indsattes rettigheder og øvrige
levevilkår i alle henseender, skal svare til almindelige levevilkår i samfundet (Engbo 2005).
Normaliseringsgraden skal dog indpasses i fængslets sikkerhedsforanstaltninger, hvilket står som
stærk kontrast til den verden majoriteten lever i. Mobiltelefoni og internet betegner de
grundlæggende teknologiske redskaber, et moderne individ anvender til udvikling og opdatering, og
er ligeledes kilden til øvrig kriminalitet og derfor forbudt i fængslerne. Forbuddet kan relateres til
Matthews doing time begreb, hvor han påpegede, at nutidens indsatte oplever en meget hårdere straf
end tidligere tiders afsonere. Forskellen ligger i, at samfundsudviklingen sker i et højere tempo end
tidligere, og de indsatte går derfor glip af flere ressourcer og kompetencer.
Flere indsatte beretter om, hvordan de føler sig socialt ekskluderet af samfundet, fordi de ikke
besidder de anerkendte kompetencer. De indsatte, der har afsonet meget lange fængselsstraffe, har
ikke oplevet mobiletelefonernes og internettets udbredelse. De mødte mobiltelefonerne i fængslet,
som et ulovligt kommunikationsmiddel. De indsattes manglende samfundsindsigt tynger dem i
forhold til deres kulturelle såvel som økonomiske kapital, og de udtrykker, at de ønsker at modtage
førtidspension, fordi de ikke mener, at de kan leve op til samfundets krav. (Bilagsmappe II:359) En
langtidsfange med 20 års afsoning i bagagen udtrykker hvilke påvirkningsmekanismer, der har
præget hans afsoning:
”Jeg har siddet i fængsel så lang tid, at man kan også blive god til det. Det har ikke været
ødelæggende for mig. Jeg har ingen problemer med at få tiden til at gå, og det bliver du simpelthen
nød til at udvikle, man udvikler nogle mekanismer, og det er bl.a. det jeg har fået min
førtidspension på, jeg har udviklet nogle mekanismer. Jeg har meget brug for at være alene(…)Jeg
kan få en dag til at gå med ingenting. (Bilagsmappe II:187).

55

Jf. Vinthers ”Uddannelses fængsel” (2008)
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Flere ønsker, som den citerede langtidsfange, at være meget alene og foretrækker en delvis
indholdsløs hverdag, hvilket ikke stemmer overens med samfundsudviklingen. Det påkræves ofte af
et moderne individ, at det skal være omstillingsparat, og besidde evnen til at kunne bevæge sig
indenfor flere sociale felter, og således opdele tiden i henhold til arbejdstid, fritid, kvalitetstid m.m.
Tidsbegrebet for den indsatte fremstår som en faktor, der tillægges en anden værdi end før, man
afsonede en fængselsstraf. Fængslets inaktivitet har fået den indsatte til, at anskue tiden som noget
der går, men ikke nødvendigvis noget der skal udnyttes.

”De har intet, ikke engang en bolig, og så ved man, hvordan det går”
Forbuddet af teknologisk udstyr i fængslerne medfører store påvirkninger af de indsattes materielle
prisoniseringsproces. Problemstillingerne omfatter bl.a., at de indsatte ikke kan få lov til at søge
efter stillingsannoncer, boliger eller uddannelsesmuligheder på nettet. (Bilagsmappe IV:2). De
fleste indsatte bliver af denne grund oftest kun tilknyttet en kommunal boligliste. Bo fortæller om
den frustrerende oplevelse, boligsøgningen kan være: ”(…)vi kan ikke blive løsladt, hvis vi ikke har
en bolig. Kan man komme på en akutliste eller et eller andet? Nej, det er der ikke noget, der hedder
i X-kommune. Du får den samme som alle andre gør, der er venteliste på 12-14 år(…)”.
(Bilagsmappe II:99). Som det bemærkes i skildringen, skal den indsatte have en fast adresse, for at
komme ud på 2/3-tid. Kravet, og den manglende opfølgning heraf, bevirker, at mange indsatte blot
anfører en fiktiv adresse, og dermed principielt løslades til gaden. Ifølge Skardhamar løslades
omkring 25 % af de indsatte i Norge direkte til gaden (Skardhamar 2002:112). De ansatte i de
danske fængsler er bekendt med dette dilemma, men besidder ikke ressourcerne til at løse
problematikken. Derimod nuancerer de blot problemstillingen ved at inddrage de: ”(…)indsatte, der
ikke vil løslades. Det er noget af det, jeg syntes er værst altså, hvad er det, der foregår?”
(Bilagsmappe II:43). Udtalelsen følges op med bemærkningen om: ”Hvor har jeg set mange i panik
over, at skulle løslades til gaden. For de ved, at det er lige der, de bliver draget til at begå
kriminalitet igen, og man kan bare sidde og sige; det er endt straf, jeg kan ikke gøre mere her,
selvom jeg rigtig gerne vil. Og så er det jo netop, de bliver aggressive og kraftædemig samfundet”
(Bilagsmappe II:274).
Den hjælpeløse situation, som nogle af de løsladte står i, udløser forøget systemfjendskhed.
Aggressiviteten, der i denne forbindelse rettes mod samfundet, kan medføre fornyet kriminalitet.
Udviklingen kan forstås ud fra Mertons mål-middel teori som kommer til udtryk ved, at den indsatte
ikke besidder tilstrækkeligt med muligheder. Han skal skaffe penge til at dække hans basale behov
for bolig, tøj, mad m.m. (Merton 1968). Den absolutte fattigdom påvirker tendensen til
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berigelseskriminalitet (Larsen & Møller 2004:185). Larsens udtalelser i relation til denne
udfordring, at der er sket et historisk skift i synet på fattigdom i Danmark. Op igennem det 20.
århundrede blev stadigt flere betragtet som værende ”værdigt trængende”, hvorimod der nu er
kommet en tilbagevendelse af moraliseringen, hvor de borgere der afviger i form af arbejde,
uddannelse og sociale tilhørssteder, bliver straffet økonomisk. Larsen kommenterer, at: ”Social
politik er blevet beskæftigelsespolitik, og fattigdomsgrænsen er blevet til teknikaliteter i stedet for at
handle om, hvad et anstændigt liv er”. I samfundsmunde lød det inden den finansielle krise, at hvis
folk ikke var selvforsørgende er fattigdommen selvforskyldt. (Larsen in Information 08-02-08).

Kriminaliteten som forsørgelsesgrundlag
En anden konsekvens af fængselsopholdet består i fangesamfundets kriminaliserede miljø. Flere af
de indsatte illustrerer hvorledes den materielle prisoniseringsproces forårsager, at de begår
kriminalitet indenfor fængslets mure. Kriminalitet ses som den eneste mulighed for at berige deres
familier, som de har efterladt, og derfor stadig føler en forsørgelsespligt overfor. Således er de
indsattes livssituation indenfor fængslet påvirket af de pårørendes livssituation udenfor murene. De
to verdener kan betegnes som værende forbundet i det kriminaliserende fangesamfund. Mohamad
fortæller, hvorledes han forsørgede sin kæreste under hans sidste fængselsophold: ”Jeg solgte hash
inde fra fængslet, for at hun skulle have noget at leve for. Hvorfor skal jeg sætte mig selv i sådan en
situation? (Bilagsmappe II:110).
Mohamad lægger med sit spørgsmål op til diskussionen om den ustabile økonomiske situation, som
de indsatte ofte allerede befinder sig i inden fængslingen, men som samtlige tvinges ind i under
afsoningen56. Med fængslets arbejdsløn på omkring 7-10 kr./timen, minimal ret til offentlige
ydelser, gældsposter der bl.a. inkluderer sagsomkostninger, erstatningskrav og eventuelle
børnepenge, tegnes der et billede af den håbløse situation, den indsatte bliver pålagt i forbindelse
med frihedsberøvelsen, og som påvirker de indsattes interne relation.
Den materielle prisoniseringsproces bevirker i øjeblikket, at sandsynligheden for at de indsatte ikke
har en bolig ved endt afsoning, ikke har et job, og ikke har nogle sociale relationer, foruden i det
kriminelle miljø, er stor – og så ender det med, som det gør for godt 32 % af de indsatte, at de
findes i den kriminelle gengangerstatistik indenfor to år.

56

Jf. Forbryderen og samfundet (Tranæs & Geerdsen 2008)

88

Fængselsopholdets påvirkning på kriminelt tilbagefald blandt indsatte

De fleste indsatte har meget få økonomiske ressourcer, og blot et mindretal har penge nok til at
klare sig, når de kommer ud. De fleste er derfor i akut pengenød, og det er et meget dårligt
udgangspunkt for at klare sig videre uden kriminalitet. (Ødegaardshaugen 2005; Skardhamar 2002).
De indsatte besidder derimod i stor grad negativ kapital i form af gæld uden tilstrækkelige
indtægtskilder til at afdrage denne størrelse. I det følgende afsnit vil jeg se nærmere på hvorledes
denne negative kapital, der bl.a. bunder i statens økonomiske straf, påvirker de indsattes videre
færden. Hertil skal det bemærkes, at Danmark er det eneste EU-land, der ikke tager højde for den
straffedes indkomstniveau ved sagsomkostningernes udregning eller eftergivelse57.

5.5.2 ”Regningen for at sidde i fængsel, betaler du når du bliver løsladt”
- ”og det betaler du så ofte resten af dit liv(…)” (Bilagsmappe II: 380).
En indsat ringede mig op efter en længere interviewsamtale, og påpegede: ”Nu har jeg fundet ud af,
hvad den samlede betegnelse for alle de umulige ting vi bliver udsat for efter endt straf, kan være –
statens dummebøder - det er præcis det, det er jo” (Informant 18).
Normalt er dummebøder forbeholdt det kriminelle miljø, hvor der efter forgodtbefindende uddeles
økonomiske sanktioner. At det offentlige har taget ved lære af tanken bag dummebøderne, er nok
utænkeligt, men når talen falder på de indsattes økonomiske straf efter løsladelsen er betegnelsen
statens dummebøder en tankevækkende beskrivelse af de metoder, man bruger overfor tidligere
indsatte. En indsat beskriver frustrationen over hans livssituation, grundet den økonomiske straf:
”(…)det ødelægger så meget af ens liv. Udover det, at man ved, at man skal sidde i fængsel.
Selvfølgelig er det ens egen skyld, at man skal sidde i fængsel(…)men det behøver ikke smadre dit
liv fuldstændig. Hvad skal jeg nu? Jeg er 28 år, jeg skal ud til 350.000 kr. i gæld, som var grunden
til, at jeg begyndte at sælge stoffer sidste gang, fordi jeg ikke fik hjælp med min gæld sidste gang,
og jeg kommer ud til det der. Det er den der cirkel, der kører rundt igen og igen.” (Bilagsmappe
II:101)
Det interessante ved straffesagernes omkostninger er, at de ikke blot påvirker de indsattes
fremtidsudsigter under afsoningen og livssituationen efter løsladelsen, men desuden påvirkes den
indirekte magtudøvelse mellem indsatte og ansatte. De indsattes personlige forhold (herunder deres
gæld til staten) bliver nemlig vurderet før der tages stilling til eventuel prøveløsladelse.

57

I de fleste EU-lande hæfter de dømte ikke selv for sagens omkostninger. I visse lande hvor den dømte hæfter
personligt, tages dennes indtægtsniveau i betragtning. (Jf. Den Sociale Retshjælp; KRIM)
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Sagsomkostningerne indvirker direkte på varigheden af den indsattes fængselsophold, alt imens den
økonomiske straf ofte forfølger den indsatte i mange år efter løsladelsen.

Sagsomkostninger medregnes i de personlige forhold
En sigtet, der findes skyldig i et strafbart forhold, skal tilbagebetale de penge, som det offentlige har
lagt ud til forsvarerens salær og andre sagsomkostninger. Desuden kan den domfældte pålægges at
erstatte det tab, som det offentlige har lidt i anledning af det strafbare forhold58. (www.krim.dk).
Denne økonomiske straf påvirker, som tidligere antydet, ikke blot den indsattes materielle
prisoniseringsproces, men overvejes ligeledes når de ansatte skal vurdere, hvorvidt en indsats
personlige forhold er fordelagtig til f.eks. en prøveløsladelse, eller om pågældende grundet dennes
økonomiske situation er i særlig recidivfare, hvilket vil blive empirisk belyst i det kommende citat.
Sagsomkostningerne kan dermed anskues som en kontrollerende magt over de indsatte i tæt relation
til de tidligere omtalte sagsbehandlingsforløb i fængslerne, der bygger på konkrete skønsmæssige
vurderinger59.

En

fængselsjurist

tydeliggør,

hvorledes

sagsomkostningerne

indvirker

i

bedømmelsen af den indsattes personlige forhold:
Informant: ”(…)vi forholder os til det, fordi vi skal vurdere de sociale forhold, og det har
betydning, og det har også betydning for, at du bliver vurderet til ikke at have gode personlige
forhold.
Interviewer: Det vil sige, at fordi du har store sagsomkostninger...
Informant: (…)det indgår altid i overvejelserne om de har meget gæld, og det ved jeg, at det gør for
direktoratet også.
Interviewer: Og da er sagsomkostningerne inkluderet?
Informant: Det er de, men hvis man tænker logisk over det, giver det jo god mening, for hvis man
har en masse gæld, og aldrig kommer til at eje noget, så er fristelsen også det større, fordi du har
ikke nogle udsigter til, at kunne blive bedrestillet.
Interviewer: (…)du får lønindhold resten af dit liv?
Informant: Ja, og derfor giver det rigtig god mening at indregne det, men at reglerne er sådan, det
er bare ikke fair.” (Bilagsmappe II:45).

58

Sagsomkostninger, der efter de gældende regler kan kræves erstattet af den domfældte, er hovedsagelig forsvarssalær,
lægeudgifter, retsmedicinske og tekniske undersøgelser, revisorhonorar, (biltekniske) erklæringer, udgifter til transport
af køretøjer og effekter til tekniske undersøgelser. Udenfor falder derimod politiets og anklagemyndighedens
almindelige driftsudgifter. (www.folketinget.dk).
59
Jf. afsnit 5.4.
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Fængselsjuristen påpeger, at de personlige forhold inkluderer statens økonomiske straf i form af
sagsomkostninger (og erstatningskrav), hvilket indirekte bestemmer varigheden af den indsattes
afsoningsforløb. Dette bevirker, at staten påfører økonomiske straffeforanstaltninger, som de
medvirkende informanter videre vurderer som skadelige og recidivtruende for den indsatte.
Sagsomkostningerne indebærer således, at de indsatte i visse tilfælde ikke bliver lukket ud i det
generelle samfund på prøveløsladelse e.lign., fordi fristelsen for kriminalitet vurderes som
fremherskende grundet deres gældsplagede situation, som staten delvist har medvirket til at
positionere dem i. En indsat beskriver hans oplevelse af sagsomkostningerne og deres utilsigtede
konsekvenser som følgende: ”(…)når man ser på det, så skulle man tro, at de ville have, at folk
blev kriminelle.” (Bilagsmappe II:297). Denne opfattelse deler de indsatte med diverse eksperter
indenfor

fængselsvæsnet.

Bl.a.

bekræfter

fængselsinspektør

Engbo,

at:

”(…)hvad

sagsomkostningerne angår(…)er det da ikke fremmeligt for en persons muligheder for at etablere
sig ordentligt, at man får en regning på 300.000 kr., det er jo fuldstændig tåbeligt.” (Bilagsmappe
II:159). Direktøren for Kriminalforsorgen, Rentzmann følger Engbos udtalelse op: ”(…)selvfølgelig
er det et problem at komme ud og skylde flere hundrede tusinde i sagsomkostninger(…)psykologisk
er det jo ikke særlig sjovt.” (Bilagsmappe II:174). Forundringen over sagsomkostningernes beståen
bekræftes dermed af både statens repræsentanter samt de indsatte skyldnere. Den psykologiske
påvirkning som Rentzmann omtalte, kan sammenkædes med citatet fra fængselsjuristen, idet
juristen påpegede, at den indsatte ikke har udsigt til en forbedrende levestandard, hvilket er
medvirkende til at udvikle mental ustabilitet, lavt selvværd, passivitet eller aggressivitet.
Livsbetingelserne der bl.a. inkluderer, at pågældende har en plettet straffeattest, ikke må stå til at
have ejerforhold til materielle goder af dyrere art, og samtidig får trukket lønindhold af deres Aindkomst, samt møder samfundets stigmatisering, vil således være vedvarende i en årrække. Denne
menneskelige udfordring belyses i det følgende.

”Slaver af staten”
Et gennemgående tema for de medvirkende indsatte var bekymringerne for deres økonomiske
tilstand efter endt afsoning, og hvilken livssituation dette ville medføre. Som Egon, der snart skal
løslades, udtaler: ”Prøv at tænk når jeg flytter ud i en lejlighed, så står jeg der, og så lige pludselig
skal jeg til at betale, og så kan det ikke løbe rundt(…)jeg gider sgu da ikke starte mit nye liv med
tonsvis af regninger” (Bilagsmappe II:210). Således lever den materielle prisoniseringsproces
videre i de indsattes tilværelse, og fremstår som en hæmsko for såvel en konstruktiv afsoning (idet
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opgivelse eller modmagt karakteriserer de indsattes handlemuligheder) som for en kriminalitetsfri
livsstil efter løsladelsen.
I nærværende studie vil jeg ikke behandle de indsattes forhold til private kreditorer, men derimod
fokusere på den økonomiske straf, som staten bebyrder den indsatte med. Nedenfor er
livsbetingelserne for en løsladt i job skitseret:

1. Ca. 14 dage efter løsladelsen gør SKAT krav på tilbagebetaling af sagsomkostninger med en
betalingsfrist på 14 dage.
2. Når den indsatte har arbejdet i tre måneder, gør SKAT krav på lønindhold i A-indkomsten.
3. Rådighedsbeløb udbetales, hvilket svarer til kontanthjælpstaksten.

Mange indsatte står efter endt afsoning i en situation med betydelig gæld til det offentlige, idet de,
som sagt, hæfter for sagsomkostningerne i forbindelse med straffesager. Det kan dreje sig om beløb,
som de pågældende reelt ikke har mulighed for at betale (sagsomkostningerne varierer hovedsagligt
mellem 50.000-500.000+) (jf. Den Sociale Retshjælp; KRIM). For størstedelen af de tidligere
indsatte er konsekvensen af en uoverskuelig og uoverstigelig offentlig gæld, at de ikke er aktive på
arbejdsmarkedet, grundet SKAT’s lønindhold. Lønindholdet medfører, at SKAT fastsætter et
rådighedsbeløb60, for den tidligere indsatte, som han ikke skal afdrage af, hvorimod det resterende
beløb af lønindkomsten vil benyttes til at afdrage på de offentlige gældsposter. Dermed står den
arbejdsomme tidligere indsatte i en situation, hvor han trods hans fuldtidsarbejde blot får udbetalt,
hvad der svarer til kontanthjælp. Disse livsbetingelser bevirker ofte, at de indsatte finder det
nytteløst at fortsætte det legale arbejde, og i stedet vælger at opsige jobbet. Fraværet på
arbejdsmarkedet anses som en hindring for resocialiseringen af den tidligere indsatte, og fristelser
som sort arbejde eller andre former for berigelseskriminalitet virker som alternative
løsningsmodeller.

Formanden

for

Den

Sociale

Retshjælp,

Sandy

Madar

beskriver

samfundsproblematikken med den økonomiske straf:
”(…)det nytter ikke noget, at vi bagefter giver dem en økonomisk dom, for det betyder bare, at de
mennesker der kommer ud til den her økonomiske dom, de bliver ikke motiveret til at komme tilbage
i samfundet, og så koster de mere, fordi de ryger på kontanthjælp, førtidspension osv. Vi skal gøre
60

Rådighedsbeløbet udgør ifølge inddrivelsesbekendtgørelsens § 21, 5.000 kr./mdr. Har skyldneren en ægtefælle/
samlever forhøjes rådighedsbeløbet med 3.480 kr. (jf. § 24). (www.skat.dk).
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op med os selv, om vi vil have de borgere tilbage i samfundet eller lade ”socialkassen” betale”
(Madar, Ret og pligt).
I relation til sociolog Morten Ejrnæs’ fokus på arbejdsmarkedet og fattigdomsområdet er Madars
spørgsmål interessant: om vi vil have de borgere tilbage i samfundet? eller om vi snarere vil ”lænke
de uønskede til stedet?” (Bauman 2002:120-121). Ifølge en kritisk Ejrnæs står princippet om, at det
skal kunne betale sig at arbejde, uanfægtet som det konstituerende grundlag for såvel
beskæftigelses- som socialpolitikken i det danske samfund (Ejrnæs 2007:43-60). Dette princip er
tilsyneladende ikke gældende for de tidligere indsatte, som møder den statsbundne økonomiske
straf, hvilket bevirker, at det ikke kan svare sig at arbejde, og derved fastholdes de og deres
magtesløshed via personlig og aktiv stigmatisering.
Engbo bemærker i Straffens menneskelige ansigt (2006), at der i de amerikanske fængsler er
tilstande, hvor de indsattes livssituation nærmere sig slaveri61 (Engbo 2006:54-55). Jeg vil ikke
anlægge en lignende sammenligning i nærværende analyse, men blot medtænke den aktuelle
økonomiske faktor, der indvirker på de indsattes livsvilkår – nemlig de omfattende
sagsomkostninger, der medfører, at de indsatte måske aldrig bliver frie af staten set ud fra et
økonomisk perspektiv, og således bl.a. ikke vil kunne stå som ejere af diverse materielle
investeringer. Engbo udtaler endvidere, at ”Når staten på borgernes vegne vil hævne sig ved at
spærre nogle folk inde(…)så må skatteborgeren også betale det, det koster(…)jeg er lige ved at tro,
at man bruger lige så mange penge på hele inddrivelsesapparatet, som de penge man får ind.”
(Bilagsmappe II:160).
Engbo påpeger, at de indsattes gæld til staten kan anses for at være tilnærmelsesvis fiktiv, idet
størstedelen aldrig vil blive tilbagebetalt, og derved spenderes en større pengesum på nytteløs
inddrivelse. Som en indsat påpeger: ”Det gæld jeg har til Told og Skat, det har jeg jo i realiteten
ikke(…)de har bare selv lavet det.” (Bilagsmappe II:144). Men inddrivelsen har en utilsigtet
konsekvens for de (tidligere) indsatte, som alle bemærker, at rudekuverternes uendelige strøm
påvirker dem psykisk. Tom som er genganger indenfor fængselsvæsnet, fortæller om inddrivelsens
nedbrydende effekt:

61

USA’s Højesteret ophævede omkring 1970 synet på de indsatte som ”civilly dead…slaves of the state”, hvilket blev
udtrykt i 1874 af Virginias højesteret (Engbo 2006:55).
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”(…)folk kommer ud til nothing ikke, og med røven fuld af gæld. Du kan bare se med mig selv, jeg
har jo valgt den med postnummeret xxx eller ingen adresse, ligeså snart jeg flyttede adressen hertil
(X-pension) så væltede det jo bare ind, det var lige før jeg havde særpost, og det bliver man jo ikke
et rarere menneske af, så brænder man jo helt over(…)jeg ligner en schæferhund lige med det
samme(…)” (Bilagsmappe II:62).
De menneskelige konsekvenser er omfattende, og ved flere lejligheder har de indsatte gengangere
tydeliggjort, hvorledes de lever ”undercover”, eller rejser til udlandet for at slippe for
rudekuverterne, som de ikke kan overskue hverken at se, åbne eller tage stilling til. Gælden udvikler
sig dermed fra at være en materiel straf til at omhandle en mental straffepåvirkning.

5.5.3 Drømmen om gældssanering
Forsvarsmekanismen mod forholdet til den økonomiske straf bygger bl.a. på fantasiens
fortrængningsmuligheder, og bevirker, at den løsladte undertrykker de livsbetingelser, som han skal
leve under (Galtung 1959:103). Fortrængningsmekanismen illustrerede flere tidligere indsatte, bl.a.
i et feltstudie ved udslusningsstedet Cafe Exit: Den tidligere straffede Ronni på 36 år kigger
undrende på mig, og siger: ”Jeg har det sgu godt nok, jeg har ingen problemer. Det var da dejligt
svarer jeg. Ja for helvede”. Efter Ronni havde overhørt samtaler med andre (tidligere) indsatte,
nikker han forstående, og udbryder; ”Nå sådan, altså jeg har da også mega gæld på måske en
million måske to, jeg ved det sgu ikke, men det kan også være lige meget. Jeg håber at få en
førtidspension, og ellers ved jeg sgu ikke, hvad det skal ende med, jeg er skide syg altså både i
hovedet og sådan helbredet.” (Bilagsmappe V:3). Det fremgik tydeligt, at Ronni i første omgang
ikke fandt sin økonomiske og mentale livssituation interessant at bemærke, hvilket kunne skyldes,
at han ikke ønskede at (ud)stille sig selv i en offerrolle. Endvidere kunne situationen forstås ud fra
Ronnis fortrængning af sine levevilkår, idet hans forsvarsmekanismer, der påvirker press-stimuli,
undertrykkes (Galtung 1959).
En lignende flugtreaktion fra den økonomiske straf udgør begrebet gældssanering62 (som
hovedsagligt er påtænkt konkursramte erhvervsfolk). Samtlige af de indsatte informanter omtalte
gældssanering som løsningen på deres økonomiske problemstillinger, og så det som indlysende, at

62

I 1984 blev der i konkursloven indført regler om gældssanering, hvilket giver mulighed for at gældsatte kan blive fri
for en håbløs gæld. En gældssanering kan gå ud på, at skyldners gæld enten skal bortfalde helt eller nedsættes til et
beløb, som han er i stand til at betale, enten som et engangsbeløb eller i løbet af en afdragsperiode.
(www.familieadvokaten.dk).
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deres gæld skulle eftergives. En indsat beskriver den generelle tendens, der var overfor
gældssituationen:
”Jeg har ikke tænkt mig at betale 1 mio. kr. i gæld(…)Hvorfor skulle jeg gå med til at betale det?
Jeg har siddet inde så lang tid(…)Jeg vil da gerne betale, det er da ikke det, men den eneste måde
er at få gældssanering. Hvis jeg ikke kan få gældssanering, så gider jeg ikke(…)så stopper jeg med
at arbejde med det samme(…)jeg skal nok tjene penge ved siden af til mig selv så. Jeg kan være
sælger sort.” (Bilagsmappe II:143).
De tidligere indsatte vil viske tavlen ren, de vil have gældssanering, men denne løsningsmodel
forekommer sjældent og indebærer, at deres rådighedsbeløb er minimal (under 5.000 kr. jf.
www.skat.dk), og atter inddrages alternative, kriminelle løsninger til et forøget økonomisk råderum,
så de indsattes søgen efter en legitim udvej fra den materielle prisonisering forbliver ofte forgæves.
I forbindelse med gældssanering skal eftergivelse af offentlig gæld 2 kort nævnes, da denne
eftergivelsesmulighed netop er udviklet for at hjælpe udsatte grupper. Kravene påpeger imidlertid,
at skyldner skal være i arbejde, og at han ikke kan få eftergivet gæld, som skyldes strafbare eller
erstatningspådragende forhold (www.skat.dk). Disse betingelser opfyldes imidlertid kun for et
begrænset antal tidligere straffede, grundet straffeattestens overvejende vægt i ansættelsesforholdet,
lønindhold samt de indsattes minimale udannelse og arbejdserfaring (Koudahl 2007).

”Hvor mange årsindkomster kan et menneske tåle at miste?”
Spørgsmålet stiller en indsat, som har mistet over 20 årsindkomster, og ved hvor meget tidsbegrebet
indenfor fængselsvæsnet betyder. Han uddyber sit spørgsmål med påmindelsen om, at:
”(…)for hvert år du sidder i fængsel, da mister du en årsindkomst(…)For det er jo klart, jeg har jo
ingen mulighed for at komme på fode, det er derfor, det er så fristende igen det her med de hurtige
penge(…)det skulle ikke forbavse mig, at det faktisk er en medvirkende årsag til, at folk de tager
chancen, og siger, ej jeg kan sgu ikke være uheldig to gange” (Bilagsmappe II:318).
Ud fra den indsattes udtalelse kan den materielle prisoniseringsproces samt doing-time begrebet
sammenholdes, som værende de overvejende årsager til, at spørgsmålet rejses: Hvor mange
årsindkomster kan et menneske tåle at miste? Hvornår er straffen fyldestgørende? – er den det, når
den indsatte ikke kan se anden udvej ud af sin økonomiske situation end at begå
berigelseskriminalitet eller acceptere statens indgriben i livsforløbet? De borgere, der i vores
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videnssamfund ikke kan tilbyde en tilfredsstillende arbejdskraft, må lade sig forsørge af staten, og
derved underordne sig dennes inddrivelsesmetoder.
Der er visse tidligere indsatte der vælger at arbejde, trods frygten for lønindhold. Af denne grund
har de udviklet nye metoder for at omgås statens regler. Paradokset ligger i, at fængselsvæsnet anser
beskæftigelse som det væsentligste middel i resocialiseringen af de indsatte, men denne prioritering
er ikke gennemgående efter endt afsoning. SKAT gør, efter omkring tre måneder, fordring på
lønindhold, hvilket bevirker, at de tidligere indsatte, ufrivilligt bliver trukket i deres A-indkomst for
således at afdrage på deres offentlige gæld. Denne metode har resulteret i, at der er udviklet en ny
betegnelse for de straffede, som ønsker at arbejde, men ser sig nødsaget til at undgå statens
lønindhold. Disse arbejdere omtales som kvartalsarbejdere, og Madar fastslår i forbindelse hermed:
”Der er mange kvartalsarbejdere, netop indsatte der var motiveret til at komme videre i livet. Men
de vidste jo godt, at når de kom ud fra fængslet, skulle de skynde sig at få et job, og så efter tre
måneder skulle de sige op og finde noget andet, for ellers havde SKAT været i gang med
lønindhold. Og det er jo ikke motiverende, det er jo begrænset hvor mange gange et menneske kan
klare at starte forfra.” (Madar, Ret og Pligt).
Mange indsatte ser således frem til, under deres fængselsafsoning, at komme ud til arbejdsløshed
eller kvartalsarbejde, hvori det er ”påtvunget” at opsige det pågældende arbejde efter omkring tre
måneder, for derefter at søge en ny midlertidig stilling. Denne livsstil kræver store omstillingsevner
og åbenhed overfor nye udfordringer, hvilket står som direkte modsætninger til fængselslivet og
doing time-begrebet. På den ene side bliver integrationen på arbejdsmarkedet betragtet som det
væsentligste middel til at resocialisere de tidligere straffede i samfundet. På den anden side er de
virksomheder, der ansætter særligt mange medarbejdere med plettet straffeattest, og hyppigt
skiftende beskæftigelsesområder, kendetegnet ved ufaglært enkeltmandsarbejde, der kun i ringe
grad bidrager til kompetenceudvikling. Belysningen af kvartalsarbejdet bevirker, at den type job og
den type virksomhed, som de straffede bliver ansat i, ikke bidrager væsentligt til
resocialiseringsgraden, da jobbet ofte indeholder rutinemæssige opgaver, der ikke udfordrer den
pågældende, men derimod fastholder ham i den samme passiviserende situation, som de ansatte
indenfor Kriminalforsorgen placerede ham i.
Lovgivningen ”tvinger” dermed kvartalsarbejderne, til at opføre sig på måder, der bekræfter
majoriteten i, at disse individer har en dårlig karakter, fordi de ikke viser loyalitet overfor
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virksomheden, men derimod efter kort tid søger ny beskæftigelse. De tidligere indsatte kommer til
at fremtræde som amoralske, hvilket forsikrer omgivelserne i den stereotype opfattelse af, at de er
andenrangsborgere (Ejrnæs 2003), der snylter på samfundet, og ikke har gjort sig fortjent til et
normalt forsørgelsesgrundlag. Den økonomiske straf er herved legaliseret som en samfundsmæssig
realitet, idet de straffede er individuelle individer, der skaber deres livssituation ud fra de handlinger
de foretager. I figur 7, inspireret af Birthe Bech Jørgensen, ses det, hvorledes de tidligere indsatte er
pålagt nogle livsbetingelser grundet deres tidligere kriminelle handlinger. Disse livsbetingelser
medfører en bestemt måde at håndtere den pågældendes livssituation på, hvilket i sidste ende
influerer på hverdagslivet. Sagsomkostninger kan betegnes som en indsats livsbetingelser, og
kvartalsarbejdet kan anses som en måde at tackle livsbetingelserne på, hvilket påvirker
hverdagslivet, der bliver brudt op, og forekommer uharmonisk:

Fig. 7

Hverdagslivet

Livsbetingelser:
Gæld til det offentlige,
lønindhold, plettet
straffeattest (en
begrænset periode)
m.m.

Håndteringer af
livsbetingelser:
Kvartalsarbejde, sort
arbejde, anden form for
berigelseskriminalitet,
afdrag m.fl.

Ved at betragte de indsattes livsbetingelser, som deres tilgængelige ressourcer til at leve et
selvstændigt liv belyses det, at der er store hindringer i vejen for ”(…)at komme over i et helt nyt
spil(…)” (Bilagsmappe II:111), og dermed få en ny og ikke-afvigende tilværelse indenfor den
lovlige økonomi. Udfordringerne ligger i den økonomiske straf, de indsatte møder fra staten, den
uformelle straf de møder i samfundet, samt de faktorer i fængslet som er blevet belyst som
medvirkende til kriminelt tilbagefald blandt indsatte.
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6 Konklusion
I en afrundende opsamling, på analysens indirekte besvarelse af problemformuleringen, vil jeg i
nærværende konkluderende afsnit afslutte diskussionen om relationerne i fængslerne, og belyse de
mekanismer og forhold, der påvirker de indsatte under afsoningen til kriminelt tilbagefald.
1. Hvorledes indvirker (mod)magten på relationerne?
Specialet belyser hvorledes (mod)magtrelationerne mellem grupperne af indsatte og ansatte, samt
de interne relationer indenfor grupperne i fængslerne, er konfliktfyldte og styrende.
Magtrelationerne mellem de indsatte bygger på et fangehierarki, hvor gadekapitalens potentielle
farer og den fælles kriminelle referenceramme dominerer. De indsatte bliver bedømt ud fra deres
anklageskrift, og kontrolleres via et velfungerende samarbejde mellem indsatte fra forskellige
fængsler. Fangehierarkiet medfører, at visse indsatte, der er placeret i hierarkiets bund, bliver
tvunget til at begå kriminalitet i fængslet. Kriminaliseringen af fangesamfundet medfører et
økonomisk råderum for enkelte indsatte, og påfører andre stor gæld.
Relationerne mellem de ansatte er påvirket af et belastet arbejdsmiljø. Flere ansatte har oplevet
hvorledes et internt magthierarki, domineret af enkelte persongrupper, har bevirket, at der udvikles
et negativt stereotypisk billede af de indsatte, som tilmed videregives til de nye ansatte. Denne
tendens har bl.a. medført, at de ansatte har udviklet en ”nej-kultur” overfor de indsatte. Dette
betyder, at de indsatte ikke får den ønskede behandling.
”Nej-kulturen” og fangehierarkiets interne moral-kodeks bevirker, at grupperne tager afstand fra
hinanden. Dette ses bl.a. ved 10-minutters-reglen, der går ud på, at indsatte ikke må interagere med
ansatte i mere end 10 minutter af gangen. Overtrædes reglen, resulterer det i voldelig afstraffelse fra
de medindsatte. 10-minutters-reglen påvirker endvidere de indsattes muligheder for hjælp og
rådgivning i fængslet, da kommunikationen med de ansatte er minimal. Dette forstærker de
ressourcesvage indsattes bånd til de ressourcestærke indsatte, som i stedet for de ansatte anvendes
som støtte. Denne hjælpefunktion afkræver imidlertid ofte tilbagebetaling i form af kriminelle
handlinger fra de svages side, og fangehierarkiets struktur stabiliseres herved. Desuden belyses det,
at privilegier i fængslet kan vindes ved at være flink og rar. Afhængighedsrelationen mellem
indsatte og ansatte kan anskues ved, at de indsatte efterstræber mere frihed og bevægelighed,
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hvorimod de ansatte ønsker tilforladelige indsatte. De ansattes magtstrategier mødes således af
forskellige former for modmagtteknikker, som kan være mere eller mindre subtile.
Relationerne mellem indsatte og ansatte kan betegnes som værende påvirket af interne stridigheder
indenfor de to grupperinger i form af fange- og magthierarkiet. Endvidere er relationen påvirket af
udefrakommende faktorer, såsom manglende ressourcer, der ligeledes har indflydelse på
socialiseringsprocesserne og den sociale kontrol i fængslerne.
2. Hvordan påvirker socialiseringsprocesserne i fængslet de indsatte?
(Mod)magtrelationen mellem indsatte og ansatte bevirker, at de indsatte udvikler et større netværk
til deres medindsatte, og derved ligeledes til det kriminelle miljø. De føler sig stigmatiseret og
stereotypificeres, og begynder langsomt at tage deres karaktermæssige og kropslige stigma til sig i
form af ændringer af sprogbrug, fremtoning o.lign. Det fremgår imidlertid ikke af den anvendte
empiri, at de indsatte bliver prisoniseret under fængselsopholdet i de danske fængsler. De indsatte
oplever derimod, at de bliver systemfjendske, men at de stadig bibeholder de anerkendte værdier i
samfundet så som tryghed, rigdom og social status. Uoverensstemmelsen, mellem det opnåelige og
det ønskede, kan imidlertid forekomme uforenelig for de indsatte, og tilbagefald til en kriminel
karriere fremstår derfor som en fristende mulighed for social mobilitet.
3. Hvorledes indvirker og opleves fængslets sociale kontrol af de indsatte?
Relationen mellem indsatte og ansatte er ugunstig for en konstruktiv og resocialiserende afsoning.
De ansatte formår ikke at tilbyde de indsatte den rette sagsbehandling, og de indsatte føler sig
stigmatiseret

og

klientgjorte.

Fængslernes

rutineprægede

behandling,

sagsbehandlingens

kompleksitet byggende på skøn og individuel rådgivning samt kategorisering og homogenisering af
de indsatte, forårsager uoverensstemmelser. De ansatte føler ikke, at de besidder de rette
kompetencer, og påpeger, at de skønsmæssige vurderinger bliver påvirket af den enkelte indsattes
personlighed. Endvidere er det juridiske arbejde for komplekst i henhold til de ressourcer, der findes
indenfor fængslet. De indsatte møder af denne grund en langsommelig sagsbehandling, der bærer
præg af den pågældende sagsbehandler. Af denne grund påpeger flere indsatte, at de ønsker flere
regler og mindre skøn, så de kan modtage lovmæssige begrundelser for sagernes udfald.
De indsatte udvikler forskellige mønstre i forhold til fængslernes sociale kontrol. Nogle accepterer
de ansattes kategorisering og internaliserer denne, hvorved de indtager en passiv rolle overfor
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behandlingen. Andre indsatte udvikler en rebelsk fremtoning, som bevirker at de ikke lader sig
kategorisere, men kræver en individuel rådgivning. Desuden er der indsatte, som anvender
alternative forsvarsmekanismer mod den sociale kontrol. Dette medfører bl.a., at nogle indsatte
bruger fængslets regler mod de ansatte, og dermed ”overvåger overvågerne”. Denne teknik er
medvirkende til at bevare de indsattes sociale identitet. Den sociale kontrol i fængslerne kan i
værste fald påføre den indsatte en klientgørelse, der bevirker at denne ikke føler, at han har de rette
egenskaber til at selvstændiggøre sig fra systemet. Af denne grund mister han eventuelt kontakt til
arbejdsmarkedet og/eller uddannelsessystemet, hvilket anses som væsentlige tilknytningssteder ud
fra et resocialiserende perspektiv.
4. Hvilke konsekvenser har et fængselsophold på den indsattes ressourcer?
Tiden i fængsel påvirker de indsatte mentalt, men analysen beviser endvidere, at de indsatte oplever
en materiel ressourcenedsættelse grundet fængselsopholdet. Flertallet af indsatte i de danske
fængsler er ressourcemæssigt svage, hvilket ligeledes inkluderer deres økonomiske situation. Efter
endt afsoning møder de indsatte samfundets økonomiske straf, som påvirker disse ressourcesvage
mennesker hårdt. Tilbagebetaling af sagsomkostninger, trukket lønindhold fra A-indkomsten, og en
plettet straffeattest er alle faktorer, som påvirker den indsatte til en forringet livssituation.
Livsbetingelserne som er en følge af fængselsopholdet, får mange (tidligere) indsatte til at begår
fornyet (berigelses)kriminalitet.
Hovedkonklusionerne er således, at relationerne i fængslet skaber systemfjendskhed og kontakter til
kriminelle miljøer. Socialiseringsprocesserne medfører imidlertid ikke til prisonisering af de
indsatte, men udvikler derimod en forstærket følelse af stigmatisering. Stigmatiseringen udbygges i
mødet med fængslets sociale kontrol, der ud fra klientgørelse, homogeniserende kategorisering
m.m., medfører passivitet eller oprørskhed blandt de indsatte. Alt imens gør tiden i fængslet de
indsatte fattigere og den materielle prisoniseringsproces medvirker til, at de indsatte ofte begår
fornyet kriminalitet efter endt afsoning. Fængselsopholdet kan således siges, på flere måder, at være
en medvirkende faktor til kriminelt tilbagefald.
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7 Perspektivering
Analysen og besvarelsen af nærværende problemformulering har bevirket, at jeg finder det relevant
at drøfte de løsningsorienterede alternativer, der kunne bidrage til en forandringsproces af de
relationer, forhold og mekanismer, som specialet har belyst som værende medvirkende til at
fastholde nogle indsatte i en kriminel tilværelse. Perspektiveringen vil kort skitsere enkelte
potentialer til afviklingen af de indsattes økonomiske straf i form af sagsomkostninger samt en
adskillelsesmodel af resocialisering og sikkerhed, hvormed (mod)magtrelationerne eventuelt kunne
minimeres.

7.1 Sagsomkostningerne skal tilbagebetales under fængselsopholdet
Specialet belyser, at der fremgår et ønske fra de indsatte om, at deres arbejde indenfor fængslet
bliver kompetence- og nyttebaseret, så de indsatte kan få gavn af deres erfaringer i fængslet på
arbejdsmarkedet efter endt afsoning. I lyset af den økonomiske straf som venter de indsatte, kunne
det være interessant at sammentænke disse to problemstillinger - Den minimale lønindkomst under
fængselsopholdet og sagsomkostningernes indgriben i den løsladtes livssituation. Jeg finder det
derfor relevant at overveje, hvorledes en stigning i lønningerne indenfor fængslet kunne omdannes
til realistiske afdragsordninger. Således kunne de indsatte stadig bliver pålagt en økonomisk straf
(så samfundets retsfølelse ikke krænkes), alt imens denne bliver udlignet i forbindelse med
arbejdsindsatsen eller endnu bedre i form af aktiv deltagelse i undervisningen i, eller udenfor,
fængslet63. På denne måde kunne de indsatte som Foucault udtrykker det, være: ”(…)i fængsel for
at betale sin gæld” (Foucault 2002:251) og starte på en frisk efter endt afsoning, og føle, at de har
udstået den fulde straf, og dermed forhåbentligt bearbejde den materielle prisoniseringen i en grad
så denne forekommer minimal.

7.2 Adskillelse af resocialisering og sikkerhed
Jeg har i mit analysearbejde belyst, at relationen mellem de indsatte og ansatte ikke fungerer
hensigtsmæssigt. De indsattes 10-minuttersregel bevirker, at de ikke søger den hjælp og
sagsbehandling hos de ansatte, som de har brug for (jf. Skardhamar 2002; Ødegaardshaugen 2005).
(Mod)magtrelationen kommer yderligere til udtryk ved de ansattes ”nej-kultur” og negative
stereotypificering, hvilket bevirker, at de indsatte ikke stoler på de ansatte i kraft af sidstnævnte

63

Jf. Vinthers Uddannelses fængsel (2008).
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gruppes dobbeltsigtede arbejde64. Således er der bevæggrund for at finde inspiration i andre landes
nytænkning indenfor balancen mellem sikkerhed og resocialisering.
I Spanien har man siden 1970’erne anskuet og opfattet fængselssystemet som en institution præget
af såvel sociokulturelle som juridiske udfordringer. Tværfagligt og politisk samarbejde samt diverse
innovationsprocesser har bevirket, at 527 spanske NGO’er og udvalgte ministerier, i 2007,
mobiliserede et nationalt kollaborationsprojekt med 77 spanske fængsler. NGO’erne skulle stå for
resocialiserings arbejdet i fængslerne, hvor uddannelse og udvikling af de indsattes sociale
kompetencer prioriteres højt, hvilket begrunder samarbejdet med Uddannelsesministeriet. (Vinther
2009:53).
I dele af Spanien bl.a. på de Kanariske Øer foregår der en dynamisk udvikling og eksperimentering
med nye reformer omhandlende adskillelsen af sikkerhed og resocialisering indenfor tre udvalgte
fængsler. (Vinther 2009:27-29). Dette har bevirket en strukturændring, og den lokale, uafhængige
organisationsplan (fig. 8) ses nedenfor:
Fig. 8
Kanarisk regering

Ministeriet for:
Velfærd, sociale og bolig forhold

NGO’en Ideo

Ministeriet for:
Uddannelse, kultur
og sport

Fængslerne:
1 lukket/halvåbent
1 lukket
1 åbent

Der forekommer en adskillelse af resocialiseringstiltagene og sikkerheden i disse fængsler.
Aktørerne der repræsenterer de involverede NGO’er har dermed intet med sikkerhedsforanstaltningerne at gøre, men er derimod udelukkende uddannet til det resocialiserende arbejde.
De uhensigtsmæssige (mod)magtrelationer mellem ansat og indsat, som blev belyst i de danske
64

Jf. afsnit 2.41
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fængsler, burde derved i de fleste tilfælde undgås, alt imens de forhold og mekanismer der
medvirker til kriminelt tilbagefald, kan afvikles. Der forelægger imidlertid endnu ingen
evalueringsrapport herom.
Nytænkningen og opmærksomheden rettet mod denne alternative ressourcekilde kunne virke som
inspiration for det danske samfund og dennes udbredte deltagelse i foreningslivet og NGO-arbejdet.
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8 Summary
The area of interest for this thesis is the relations within the Danish prisons, and the mechanisms
and conditions contributing to maintaining (previous) inmates in a criminal career. The intention
with the investigation is to conduct an explorative study of the relations between the inmates and
the employees in the Prison Service (Kriminalforsorgen). In order to create an understanding of the
opportunities and limitations that characterize life in prison, the thesis will clarify the power
relations between groups of inmates and employees, as well as the relations internally within the
groups. Moreover, the thesis will focus on the relations and mechanisms, which directly or
indirectly, causes that many (previous) inmates relapse into a criminal career.
The thesis will present an answer to the following problem formulation: How are the relations in
the Danish prisons? What mechanisms and conditions occurring during the stay in prison play a
role in maintaining (previous) inmates in a criminal career?
The problem formulation is divided into two parts, and will be answered according to the following
four thematics:
How are the relations within the Danish prisons?
1.

In what ways do the power and the defiance towards power influence the relations?
What mechanisms and conditions occurring during the prison stay play a role in maintaining
(previous) inmates in a criminal career?

2.

How does the social processes in the prison affect the inmates?

3.

In what way does the prison’s social control influence the inmates?

4.

What consequences do a stay in prison have on the inmates’ financial resources?

The thematics are theoretically founded, and are based on Michel Foucault’s Concept of Power,
Erving Goffmann’s Concept of Stigma, Donald Clemmer’s Concept of Prisonization, Margaretha
Järvinen & Nanna Mik-Meyer’s concept ‘To create a client’, Johan Gamtun’s Concept of Defense
Mechanisms, Anka Ødegaardshaugen’s materialistic Concept of Prisonization, as well as Roger
Matthew’s phenomenon of time: ‘doing time’ (in prison). The mentioned theories will be linked
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with the collected empirical data, which consists of interviews and observational studies. The data
will be processed in accordance with Derek Layder’s Adaptive Theory.
The main conclusions of the thesis are that the power relations between the groups of inmates and
employees in the prison, as well as the internal group relations, are distinctive. The relations
between the inmates are based on a hierarchy among prisoners, where capital raised in the streets
are the dominant resources, and dissociation towards the employees is perceived as a token of
loyalty towards the group of inmates. The above has caused the inmates to make use of an internal
10minute rule. The rule stipulates that the inmates are not allowed to interact with employees for
more than 10 minutes, and disobedience towards this rule will induce violent punishment.
The relations between the employees are partly built on a hierarchy of recognition, where the strong
and resourceful employees are dominant. A number of employees experience that their colleagues
have a negative, stereotypical view upon the inmates, which they pass on to new employees. This
circular tendency has caused the employees to develop a ‘no’-culture towards the inmates.
The abovementioned relation between the inmates and the employees is detrimental for a
constructive and re-socializing serving of sentences. The employees are not capable of providing a
proper case handling, and the inmates feel stigmatized and clientized. This often entails the inmates
to develop a passive role as a prisoner. Furthermore, during their stay in prison the inmates establish
contact with fellow inmates, resulting in a larger network within the criminal environment. In the
applied empirical data, it does not appear that the inmates are being prisonized during their stay in
the Danish prisons. The inmates experience that they become hostile towards the prison system, but
that they nevertheless maintain renown values from the society like security, safety, wealth and
social status. These values are, however, difficult for the inmates to get possession of, as the
inmates have to pay back legal costs, there will be a cut in their net income, and they will have a
criminal record when they get released from prison. The inmates are thereby poorer after they have
served their sentence than they were before they went to prison, and this poverty causes many to
relapse and fall back on committing crime of enrichment.
The relations in prison creates passivity, hostility towards the system and contacts to criminal
environments. The social processes does not entail prisonization but on the contrary an increased
feeling of stigmatization. The inmates are introduced to the social control of the prison through
clientizing and the construction of defence mechanisms, which the surrounding society does not
recognize. Serving in prison makes the inmates poorer, and the materialistic process of
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prisonization causes the inmates to commit crime after they have served their sentence. It can
therefore be stated that, in more ways than one, the stay in prison is a contributing factor to the life
of recurring criminals.
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