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ABSTRACT
With the aim of upgrading inmate’s qualifications, The Danish Prison and Probation Service has
been collaborating with employers from the private labor market since 2011. It is a formalized
cooperation called Public Private Partnerships.
The collaboration is not to be confused with prison privatization or privatization of welfare services.
Rather it is a partnership between The Danish Prison and Probation Service and the private sector
employers. Employees from the private companies and prison employees teaches inmates in a
variety of relevant courses inside the prison, and the inmates are afterwards given the opportunity to
join the private employer as trainee, intern or employee. The purpose of the Public Private
Partnerships is to contribute to the rehabilitation of inmates by upgrading their educational level and
their vocational qualifications as to enable them to gain a job after imprisonment. Furthermore, the
purpose is to strengthen the private sector employers’ interest in engaging former inmates.
The aim of this study is to set forth knowledge about the challenges and advantages in
implementing Public Private partnerships in the Danish prisons from the perspectives of The Danish
Prison and Probation Service and the private employers. Empirical data has been collected by using
qualitative interviewing methods. Four representatives from The Danish Prison and Probation
Service, two representatives from private companies in the partnership and one representative from
a socio-economic company, which plays a key role in the partnership, have been interviewed. The
theoretical framework applied is both criminological and organizational theory. Travis Hirschi´s
theory of Social bonds, Howard Becker´s theory of labeling, Edgar Schein´s theoretical
perspectives on organizational culture and John P. Kotter´s theoretical perspectives on the
challenges of changing culture in organizations will be drawn upon.
Based on the collected empirical data the thesis concludes that there are both advantages and
challenges in Public Private Partnerships in The Danish Prison and Probation Service. The
partnership brings an improvement of the prison environment, employers gain more qualified labor
and more inmates are employed. The representatives express satisfaction with the partnerships and
they believe that the partnerships hold opportunities.

The thesis also concludes that there are challenges in Public Private Partnerships. Lack of
focus on rehabilitation in the public and on the political agenda, is found to have a negative effect
on the possibility to implement Public Private Partnerships in The Danish Prison and Probation
Service. Furthermore, the Public Private Partnerships are partly reliable on external funding which
make the partnerships economically vulnerable. Challenges in implementing the Public Private
Partnerships are mainly found to exist internally in The Danish Prison and Probation Service. The
organization is found to be traditionally bound in a way that results in resistance from employees to
implement Public Private Partnerships. There is a lack of sharing knowledge about Public Private
Partnerships internally in The Danish Prison and Probation Service because only few employees
hold this knowledge. Further, the knowledge about the project it is not documented in writing. Also,
there is a lack of collaboration and communication internally in The Danish Prison and Probation
Service and it seems that there is a connection between lack of collaboration and the recent reorganization of The Danish Prison and Probation Service. Finally, legislation and regulation and
different working methods and ways of communicating in the public and private sector seem to
complicate the partnership.
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FORSTÅELSE AF ET KONCEPT SOM OPS
Nærværende undersøgelse omhandler Kriminalforsorgens samarbejde med private arbejdsgivere i
forbindelse

med

opkvalificering

af

indsattes

uddannelses-

og

beskæftigelsesmæssige

kvalifikationer. Kriminalforsorgen har siden 2011 samarbejdet med private arbejdsgivere om
opkvalificering af indsatte under afsoning, i et samarbejde som kategoriseres OPS - offentligt-privat
samarbejde1. At Kriminalforsorgen samarbejder med private aktører, hvor de eksempelvis tilkøber
misbrugsbehandling, er ikke nyt. Forskellen på disse samarbejder og OPS er, at der ikke kun
tilkøbes en ydelse af en privat udbyder, men at der foregår et reelt samarbejde, et partnerskab
mellem Kriminalforsorgen og den private arbejdsgiver. Da OPS er en forholdsmæssig ny måde at
arbejde på i Kriminalforsorgen, er det relevant at undersøge nærmere. Relevant både for det
kriminologiske forskningsfelt, da undersøgelsen belyser et nyt initiativ, og dermed kan bidrage med
ny viden herom. Men også for Kriminalforsorgen, da undersøgelsen ligeledes kan bidrage med
konkret viden om en af Kriminalforsorgens indsatser. I undersøgelsen er vi ikke interesseret i at
undersøge effekten af OPS, men derimod de processer der har indvirkning på implementeringen af
indsatsen, hvorfor undersøgelsen lægger sig op af en procesevaluering. I undersøgelsen vil følgende
søges belyst:
Hvilke fordele og udfordringer er der i (implementering af) offentlig-privat samarbejde i
forbindelse med opkvalificering af indsatte i de danske fængsler?


Hvilken betydning har fordele og udfordringer for en videre implementering af OPS
i Kriminalforsorgen?



Hvilken betydning har det, at private arbejdsgivere er en del af samarbejdet?

For at forstå konceptet OPS, er det nødvendigt at sætte rammen for den kontekst som OPS udfolder
sig i. Derfor vil relevante emner som relaterer sig til OPS, og kan bidrage til at rammesætte
problemfeltet, blive beskrevet i det følgende. Først vil formål og indhold af OPS-projekter i
Kriminalforsorgen i Danmark blive præsenteret, så læseren får en forståelse for, hvilken størrelse
OPS er, og hvordan OPS indgår i Kriminalforsorgens arbejde. I det følgende afsnit vil eksisterende
litteratur specifikt omhandlende OPS i Kriminalforsorgsregi blive præsenteret. Formålet med dette

1

OPS er en samlet betegnelse for forskellige samarbejdsformer mellem det offentlige og det private, og anvendes i forskellige
sammenhænge, og ikke kun i Kriminalforsorgens regi. Når OPS anvendes i nærværende undersøgelse refereres der dog kun til
samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og private aktører i forbindelse med opkvalificering af indsatte.
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afsnit er at give et indblik i allerede eksisterende litteratur på området for at tydeliggøre, hvor vores
forskning kan bidrage til feltet. Dernæst vil opbygningen af Kriminalforsorgen blive beskrevet, så
læseren får indsigt i den organisation som OPS udfolder sig i. Endeligt vil en gennemgang af
hovedprincipperne indenfor straffeteori blive beskrevet. Dette for at give læseren en forståelse for
principperne og rationalerne bag, hvorfor vi i straffer, som vi gør. Dette vil tydeliggøre, hvordan en
resocialiserende indsats som OPS placerer sig inden for den måde, hvorpå vi forstår og fuldbyrder
straf i Danmark.
Indledningens sidste fire afsnit tydeliggør relevansen af OPS, som led i straffuldbyrdelsen.
Først beskrives, hvorledes Kriminalforsorgens opgave med at straffuldbyrde er rammesat
lovmæssigt, herunder deres forpligtelse til at hjælpe dømte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse,
blandt andet gennem indsatser så som OPS, som netop sigter mod resocialisering. Dette tydeliggør
for læseren, de lovmæssige forudsætninger for at implementere resocialiserende indsatser såsom
OPS i Kriminalforsorgen. Dertil vil afsnittet omhandle recidiv blandt indsatte, og hvilken
indflydelse dette har for relevansen af OPS. For yderligere at afdække relevansen af OPS, hvis
eksistensberettigelse bunder i et ønske om at forebygge recidiv 2, inddrages en række undersøgelser
der omhandler sammenhængen mellem beskæftigelse og recidiv, herunder effekten af uddannelsesog beskæftigelsesindsatser i international og dansk kontekst. Endeligt vil forskning vedrørende
erhvervsfaglige indsatser under afsoning blive præsenteret.

OPS I DANSKE FÆNGSLER
I modsætning til tidligere har Kriminalforsorgen de seneste år haft fokus på at inddrage private
arbejdsgivere i uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen i fængslerne, hvor de private arbejdsgivere
har en aktiv rolle i tilrettelæggelse af uddannelsesforløbet og undervisning i specifikke projekter.
Som tidligere nævnt kategoriserer Kriminalforsorgen dette samarbejde som OPS. OPS kan forstås
som en form for samskabelse, en samarbejdsform mellem offentlige og private aktører, hvor den
offentlige sektor kan udvikle offentlig velfærd ved at trække på ressourcer fra civilsamfundet.
Samskabelse er gennem det seneste årti kommet på dagsordenen, hvor der er sket en udvikling af
måder, hvorpå borgere og erhvervsliv samarbejder med offentlige aktører, eksempelvis i form af
offentlige og private partnerskaber. Begrebet er indenfor de sidste par år i stigende grad blevet
anvendt i den offentlige forvaltningspraksis i Danmark (Agger & Tortzen, 2015:4-5). Karakteristisk
2

Se afsnit “OPS-projekter i danske fængsler”.
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for samskabelse er at det: "seeks to define the new partnerships and relations that are tending to
arise among the various sectors of socio-economic activity within modern societies in the
production of services of public interest, namely, the private and public sectors and the third
ett & Vaillancourt, 2010:53). Der er forskellige formål med samskabelse, herunder et

sector"

behov/ønske om økonomisk effektivisering og effekt i form af kvalitet i velfærdsydelser. Dels
udbytte i form af en demokratisk legitimitet med henblik på at skabe social kapital, og endeligt et
ønske om innovation og nytænkning, hvor der søges nye løsninger på samfundsmæssige
udfordringer (Agger & Tortzen, 2015: 23). OPS lægger sig op ad et ønske og behov for nytænkning
af, hvorledes man bedst kan støtte indsatte i at komme i beskæftigelse efter afsoning, hvilket kan
bidrage til at skabe bedre muligheder for at løse velfærdsopgaven med at resocialisere indsatte.

FORMÅL
Formålet med OPS er først og fremmest at gøre de indsatte arbejdsmarkedsparate og tilbyde dem en
relevant uddannelse, som er målrettet erhvervslivets behov, så de har bedre mulighed for at tilegne
sig job efter afsoning. Derudover er formålet at bygge bro og nedbryde barrierer mellem fængslet
og det omkringliggende samfund, styrke motivationen for afsonere til at få en uddannelse samt at
imødekomme erhvervslivets krav og forventninger. Sidst har OPS til formål at styrke erhvervslivets
interesse og pirre deres nysgerrighed for at ansætte indsatte/tidligere indsatte (Internt arbejdspapir,
High:five).
Målet med at styrke indsattes uddannelsesniveau er relevant, da indsattes uddannelsesniveau
i danske fængsler generelt er lavere end befolkningen som helhed. Det viser en undersøgelse fra
Kriminalforsorgen som peger på, at 11.5% af danske afsonere ikke har gennemført en uddannelse,
heller ikke svarende til folkeskolen (Koudahl, 2007:4). En anden undersøgelse fra Rambøll viser
ligeledes, at personer som blev løsladt i 2008, har et lavt uddannelsesniveau. Af denne gruppe har
22% ikke afsluttet en grunduddannelse og knap halvdelen har grundskolen som højeste uddannelse.
20% har afsluttet en erhvervsuddannelse, og kun 2% har afsluttet en gymnasial ungdomsuddannelse
(Rambøll, 2013:7). En af konklusionerne i ovenstående undersøgelse er, at det er vigtigt at
opkvalificere indsattes kompetencer og uddannelse, da dette øger chancen for, at de f r o efter
endt afsoning, samt at es

ftigelse er en afg rende fa tor for at f indsatte ud af riminalitet

(Rambøll, 2013:3).
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IGANGVÆRENDE OPS-PROJEKTER
I alt har fire ud af landets 12 fængsler været involveret i OPS, herunder Kragskovhede fængsel,
Jyderup fængsel, Horserød fængsel og det nu nedlagte Vridsløselille fængsel. Horserød og Jyderup
fængsel har igangværende OPS-projekter med stilladsvirksomheden FA Stillads, hvor de indsatte
deltager i et stilladsforløb. Ydermere samarbejder Jyderup fængsel med Meyers Madhus om et
kokkeskoleforløb samt entreprenørvirksomheden NCC, hvor de indsatte deltager i et astfaltforløb.
Dertil har Jyderup fængsel planer om at implementere et nyt OPS-byggeprojekt i den nærmeste
fremtid. I Kragskovhede fængsel var der planer om at implementere et OPS-nedrivningsprojekt.
Dog blev projektet nedlagt kort tid inden det skulle implementeres. Denne nedlæggelse vil uddybes
yderligere i analyseafsnittet. OPS-projekterne er blevet til i samarbejde med den socialøkonomiske
virksomhed High:five, som fortsat er involveret i alle OPS-projekter. High:fives arbejde består i at
assistere landets private og offentlige virksomheder med at etablere job og uddannelsespladser til
unge, der er i fare for marginalisering på grund af kriminalitet. High:fives rolle i OPS er
hovedsageligt at skabe kontakt mellem virksomhed og de enkelte fængsler, men også at fastholde
indsatte i OPS-forløbene.

MÅLGRUPPE OG OMFANG
Som udgangspunkt har alle indsatte mulighed for at deltage i OPS, såfremt de udviser interesse og
den rette holdning til at ville lære og modtage undervisning (Internt arbejdspapir, High:five). Der
foretages flere screeningsprocesser eller visitationer af de indsatte, inden de starter i forløbet for at
sikre, at den indsatte er motiveret og parat til at deltage. Blandt andet foretager Kriminalforsorgen i
samarbejde med High:five en visitation af de indsatte, der har udtrykt ønske om at blive optaget på
et OPS-hold. Under forløbet foretager de private arbejdsgivere endnu en vurdering af deltagerne
med henblik på at udvælge de deltagere, som de ønsker skal fortsætte i praktik, i lære eller i ordinær
ansættelse hos dem.
Der er ikke et eksakt svar på omfanget af OPS, herunder hvor mange indsatte der deltager i
indsatsen. Dette varierer i forhold til de enkelte hold. Ifølge Kriminalforsorgen og de private
samarbejdspartnere er der mellem 8-20 deltagere på hvert hold. Årligt afvikles der to stilladsforløb i
henholdsvis Horserød og Jyderup fængsel. Der afvikles desuden et årligt astfaltforløb og
kokkeskoleforløb i Jyderup fængsel (Bilag 8; bilag 9; bilag 10; bilag 11). Det kan ikke siges
præcist, hvor mange indsatte der kommer i arbejde efter et OPS-forløb, idet der ikke er udarbejdet
et effektstudie af OPS.

4

INDHOLD
De fleste OPS-projekter er opbygget således, at de indsatte over en periode på cirka to måneder
modtager undervisning i fængslet, og efterfølgende deltager i praktik udenfor fængslet i en privat
virksomhed, eller decideret opnår ansættelse. Forløbene er bygget op af diverse relevante
arbejdsmarkedskurser (AMU), samt kurser med indhold som vurderes relevant for uddannelsen,
eksempelvis førstehjælp, undervisning i systemstillads, stresshåndtering og undervisning i itprogrammer. Kokkeskoleforløbet er sammensat anderledes, idet de indsatte tager en decideret
erhvervsuddannelse, et forløb der strækker sig over flere år, og som i modsætning til AMUkurserne kræver, at de indsatte har afsluttet folkeskolen, og har et karaktergennemsnit på minimum
02 i dansk og matematik (Undervisningsministeriet). De indsatte kan både være i lære under og
efter deres afsoning. AMU og EUD-undervisning samt underviser skal godkendes af en
erhvervsskole, således at standarden af det faglige indhold sikres for disse undervisningstyper.
Undervisere i OPS-projekterne er både medarbejdere fra de private virksomheder og ansatte i
fængslerne.

Underviserne

aflønnes

af

erhvervsskolerne

for

de

timer,

de

underviser.

Kriminalforsorgen modtager taxameterpenge for hver indsat der deltager i undervisningen
(Telefonsamtale, informant fra High:five, d. 11.07.17).

JURIDISK REGULERING
Det har ikke været muligt at finde en officiel udmelding om, hvorledes OPS er reguleret juridisk.
Det er dog et vigtigt aspekt i forhold til implementeringen af OPS, da der også på det juridiske
område vil være behov for afklaring, når offentlige og private aktører skal samarbejde. Denne
information er derfor tilegnet ved at adspørge informanterne. Flere af informanterne udtaler, at
Kriminalforsorgen har det overordnede juridiske ansvar for, at undervisningen på fængslets
matrikel foregår sikkerhedsmæssigt forsvarligt, som al anden beskæftigelse i fængslerne. Herunder
det overordnede ansvar for, at sikkerhedsudstyr er sikkerhedsgodkendt efter gældende lovgivning. I
forhold til personskade er de indsatte forsikret under hele deres afsoning af Kriminalforsorgen
gennem arbejdsskadeforsikringen. De er dermed også dækket, når de er i praktik i virksomhederne.
Dog er de dækket af virksomhedens forsikring, hvis de ansættes af virksomheden mens de stadig
afsoner. Når de indsatte er i praktik er det som udgangspunkt virksomhedernes forsikring der
dækker beskadigelse af materiale. Under praktik er det som udgangspunkt virksomhedens ansvar, at
sikkerhedsudstyr er sikkerhedsgodkendt. Det er desuden virksomhedernes ansvar, at arbejdet
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udføres forsvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning (Bilag 8; bilag 9; bilag 10;
bilag 11; bilag 12).

BEGRÆNSET VIDEN OM OPS I KRIMINALFORSORGSREGI
Der findes kun begrænset litteratur og forskning om OPS-projekter i forbindelse med
opkvalificering af indsatte i dansk sammenhæng. Dog har retssociolog Flemming Balvig og
sociolog Linda Kjær Minke udarbejdet en undersøgelse af, hvorledes indsatte har oplevet at deltage
i OPS-projektet, Meyers kokkeskole. Ifølge evalueringen er det endnu for tidligt at vurdere, om
kokkeskolen har en recidivhæmmende effekt, men de indsatte opfatter generelt kokkeskolen som et
meget positivt tiltag (Minke & Balvig, 2015). Dertil er der udarbejdet en kort intern rapport fra
Kriminalforsorgen som peger på, at OPS-projektet, hvor FA stillads indgår, har påvirket de indsatte
i positiv retning. Herunder at de har opnået større tro på fremtiden efter endt afsoning, samt at de i
højere grad har et ønske om at komme i arbejde frem for at fortsætte den kriminelle løbebane
(internt arbejdspapir, Kriminalforsorgen).
Litteratursøgningen foretaget i forbindelse med nærværende undersøgelse viser desuden, at
samarbejde med det private erhvervsliv i forbindelse med opkvalificering af indsatte umiddelbart
ikke nævnes i international litteratur. Den begrænsede forskning på området understreger
relevansen af nærværende undersøgelse, da denne netop søger at bidrage med ny viden om OPS.
Det skal påpeges, at der eksisterer en stor mængde international litteratur om privatisering af
fængsler, men da OPS ikke er privatisering men derimod et decideret samarbejde mellem
Kriminalforsorgen og private arbejdsgivere, findes denne forskning ikke relevant for besvarelse af
nærværende undersøgelses problemformulering.

KRIMINALFORSORGENS ORGANISATIONSSTRUKTUR
I 2014 blev det fra politisk side besluttet, at Kriminalforsorgen skulle gennemgå en reorganisering,
der havde til formål at sikre, at Kriminalforsorgen kunne løse opgaver effektivt og på højt fagligt
niveau. Hovedelementet i reorganiseringen var etableringen af fire områdekontorer, der er placeret
under Direktoratet for Kriminalforsorgen. Områdekontorerne har til opgave at varetage ansvaret for
Kriminalforsorgens opgaver i de lokale institutioner (Justitsministeriet, 2015). Herunder indsatser
så som OPS. Reorganiseringen af Kriminalforsorgen medførte, at straffuldbyrdelsesloven og
retsplejeloven blev ændret således, at de bestemmelser i straffuldbyrdelsesloven og retsplejeloven,
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der før var henlagt til den lokale institution, blev henlagt til kriminalforsorgsområdet
(Justitsministeriet, 2015).
Direktoratet varetager den overordnet strategi, styring og koordinering på tværs af
Kriminalforsorgen (Kriminalforsorgen, 1). Områdekontoret prioriterer og koordinerer områdets
samlede ressourcer. Områdekontoret har til gengæld ansvaret for styring, controlling og
kvalitetssikring af institutionernes indsatser. Dette omfatter ligeledes OPS indsatsen. Under
områderne er der i alt 24 institutioner, der samler landets cirka 80 fængsler, arrester, pensioner og
KIF-afdelinger og sikrer, at der er sammenhæng i den måde opgaven bliver løst på
(Kriminalforsorgen, 1).
Kriminalforsorgen indeholder flere enheder, der binder organisationen sammen på tværs,
heriblandt Koncernledelsen, der skal sikre strategisk retning og tæt sammenhæng på tværs af
områder og direktorat. Områdeledelsen leder og styrer driften på tværs af alle institutioner inden for
deres geografiske område. Institutionsledelsen skal sikre, at der er sammenhæng i opgaveløsningen
mellem enhederne. Udover ovenstående er der også faglige partnerskaber mellem Direktoratet og
de fire områder på en række fagområder. Partnerskaberne skal sikre fælles faglig koordinering på
tværs og har til formål at skabe kvalitet og ensartethed i hele Kriminalforsorgen
(Kriminalforsorgen, 1).
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Kilde: Kriminalforsorgen

STRAFFETANKEN
Med henblik på at rammesætte den kontekst som OPS udfolder sig i, er det relevant at se nærmere
på straffetanken i Danmark og de bagvedliggende teoretiske perspektiver på, hvorfor vi straffer.
Herunder hvordan straf udformes, og hvad straf skal indeholde. Disse er alle aspekter der påvirker
de rammer som OPS skal fungere indenfor.
Der eksisterer forskellige teorier om hvad der berettiger straf, og der skelnes overordnet mellem to
traditioner - de absolutte/repressive straffeteorier og de relative straffeteorier. Absolutte/repressive
straffeteorier har fokus på, at en ulovlig handling skal straffes fordi det er retfærdigt, og straf bliver
på den måde et mål i sig selv. Ifølge tidligere fængselsdirektør Hans Jørgen Engbo og professor
Peter Scharff Smith er der i de repressive straffeteorier, også kaldet ikke-utilitaristiske teorier, en
hævnorienteret teoretisk tankegang, hvor straf har et bagudskuende perspektiv (Engbo & Smith,
2012:49). Den absolutte straffeteoretiske tankegang kan eksempelvis ses i et af grundprincipperne i
dansk lov - proportionalitetsprincippet. Dette princip vedrører forvaltningens handlinger og
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afgørelser, hvor forvaltningen kan udøve et skøn. Princippet omhandler forholdsmæssighed, hvor
den mindst indgribende sanktion skal vælges blandt egnede, og dertil skal den stå i rimeligt forhold
til det mål der forfølges (Weil, 2011: 69). Det samme princip gør sig gældende, når retten skal
strafudmåle. Proportionalitet giver, ifølge retsfilosof Andrew Von Hirsch, forestillingen om
retfærdighed en central rolle, hvor fokus skal være på, at straf skal være proportionel med
alvorsgraden af lovbruddet og sammenholdes med andre lignende lovbrud (Hirsch, 2007:419). Der
er i dette princip ikke fokus på formål med straffen, eller hvorvidt straffen har en præventiv effekt,
men udelukkende på, hvorvidt straffen er rimelig i forhold til den begåede forbrydelse.
Formålet med straf kan også anskues gennem et utilitaristisk teoretisk perspektiv, hvor straf
anskues nytteorienteret i modsætning til de ikke-utilitaristiske teorier. Straf har et formål udover
blot at være en moralsk nødvendighed, og har på den måde et fremadskuende perspektiv (Engbo &
Smith, 2012:49). Formålet er at forebygge kriminelle handlinger fremadrettet i modsætning til
absolutte straffeteorier, hvor straf er et mål i sig selv.
Der eksisterer desuden to målgrupper i forhold til, hvem straffen skal påvirke - lovovertræderen
selv og/eller alle andre. Individualpræventive teorier fokuserer på, at forebygge kriminelle
handlinger hos lovovertræderen gennem afskrækkelse, uskadeliggørelse og resocialisering (Greve,
2002: 36, 41-42, 45; Hauge, 1996:221). De almenpræventive teorier fokuserer på, at forebygge
kriminelle handlinger hos andre lovovertrædere/potentielle lovovertrædere gennem afskrækkelse,
vanedannelse og moraldannelse (Greve, 20002: 36, 41-42, 44; Hauge, 1996:295).
Ifølge den engelske jurist Rod Morgan kan der skelnes mellem fire forskellige formål med
straf i form af frihedsberøvelse; den kriminelle får sin retfærdige straf, forbrydelser forhindres i
form af selve indespærringen, straffen har en afskrækkende virkning på befolkningen og/eller den
dømte selv, og endeligt at straffen er rehabiliterende for den dømte (Engbo & Smith, 2012:50).
Indespærring vil selvsagt hindre de fleste former for forbrydelse. At fængselsstraf har en
inkapaciterende effekt er også givet (Jørgensen et al., 2015: 74-75). Både formålet med
fængselsstraf som havende en inkapaciterende effekt og et rehabiliterende formål, har begge fokus
på det enkelte individ, altså lovovertræderen. At fokusere på det enkelte individ i forsøget på at
forebygge kriminalitet, er en tilgang som tager udgangspunkt i de individualpræventive
straffeteorier. Formålet med fængselsstraf som værende afskrækkende på befolkningen bygger på
en forståelse af straf, hvor straf skal have en almenpræventiv effekt, hvor man ikke nødvendigvis
kun straffer for at forebygge kriminelle handlinger hos den enkelte, men i højere grad for, at
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borgere i et samfund undlader at udføre kriminelle handlinger, idet de er bevidstgjorte om, at
handlingen straffes.
Hvorvidt straf har et individual- eller almenpræventivt formål, eller begge dele, er en relevant
overvejelse i forhold til nærværende undersøgelse. Individual- og almenpræventive teoretiske
perspektiver på straf tilbyder nemlig forskellige muligheder for reaktion og rationaler bag måden,
hvorpå kriminalitet bekæmpes. I nærværende undersøgelse er de individualpræventive teorier
særligt interessante, da OPS kan kategoriseres som en individualpræventiv indsats, hvor det søges at
resocialisere det enkelte individ gennem opkvalificering. Omvendt er det dog ligeledes interessant
at reflektere over, hvorledes resocialisering, herunder OPS, påvirker den almenpræventive effekt,
som truslen om inkapacitering til dels skal påvirke. I marts 2017 udtaler justitsminister Søren Pape
Poulsen til Berlingske Tidende, at det er for let at sidde i fængsel, og at straf og straffuldbyrdelse
skal være hårdere (Berlingske, 2017). Hvis det er en generel opfattelse, at afsoning og straf er for
mild og befolkningen opfatter straf gennem afsoning som mindre skræmmende end hidtil, vil det
kunne argumenteres, at det kan påvirke effekten af afskrækkelsen.
Det er vigtigt at have in mente, at de repressive og relative teoretiske perspektiver på at forstå
formålet med straf er en simpel opdeling, som kan udfordres. Eksempelvis kan der også anlægges et
nytteorienteret perspektiv på den hævnorienterede teoretiske tankegang. Den franske sociolog og
funktionalist Emile Durkheim mente eksempelvis, at straffen i sig selv kan genoprette balance i
samfundet og skabe social sammenhængskraft (Engbo & Smith, 2012:50). Når borgere sammen kan
straffe og fordømme, bliver de styrket i opfattelsen af lov og ret, og samfundet fungerer på den
måde som et fælleskab gennem ofringer af syndebukke (Greve, 2002:24, 35). At politikere i dag
ofte anvender retsfølelsen som en begrundelse for straf kan netop være et udtryk for, at
hævnmotivet suppleres af et nytteorienteret perspektiv. Formålet med straf bliver at tilfredsstille
befolkningens retsfølelse for eksempelvis at undgå selvtægt men også for at bevare
sammenhængskraften.
Hvilke rationaler og begrundelser der ligger bag måden, hvorpå vi i straffer i Danmark er i høj
grad påvirket af menneskelige og politiske valg, hvilket kan have betydning for prioritering af
resocialiserende indsatser som OPS, hvorfor det følgende afsnit vil omhandle dette. En vigtig pointe
her er, at vi som samfund har en lang historisk proces, der har været præget af modstridende
opfattelser og interesser, og at rationaler og begrundelser bag, hvordan og hvorfor vi straffer, er
menneskelige valg, og som sådan avidenskabelige politiske valg. Det kan være svært at godtgøre
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rigtigheden af dem, men argumentationskæden kan søges anfægtet og empiriske undersøgelser kan
påvise manglende sammenhæng mellem mål og midler (Greve, 2002:32-33).

RETSFØLELSE, SIKKERHED OG STRENGERE STRAFFE
En måde at forstå formålet med straf, er at se på de politiske argumenter og begrundelser for,
hvorfor vi straffer. Straffesystemet, herunder begrundelser for hvorfor og hvordan vi straffer
lovovertrædere, er altid til debat. Traditionelt set er de højreorienterede partier mere orienteret mod
straf end de venstreorienteret. Dog blev der under den socialdemokratiske regering i 1994 og 1997
introduceret nye love om længere og hårdere straffe for voldelige forbrydelser (Balvig, 2005:171).
Fokus på skærpede straffe og sikkerhed er også i dag et centralt punkt i den politiske debat.
Eksempelvis indgik den nuværende regering, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti i marts 2017
en aftale om en række initiativer mod rocker- og ande riminalitet. Den s aldte ‘Bandepa

e lll’

indeholder 35 initiativer, der skal sikre, at rockere og bandemedlemmer holdes i fængslerne så
længe som muligt, så de ikke chikanerer, truer og skyder mod almindelige borgere
(Justitsministeriet, 2017). Dertil blev der i januar 2017 nedsat en taskforce af Justitsministeriet, hvis
formål var at udarbejde anbefalinger til, hvordan en øget sikkerhed i fængsler kan styrkes. Forslag
som blandt andet omfatter øget brug af urinprøver, større fokus på risikovurderinger og indføring af
bodycams og dashcams (Justitsministeriet, 2017a).
Ifølge Balvig kan tendensen med øget brug af straf ikke forklares med ændringer i
kriminalitet eller en politisk orientering til højre- eller venstrefløjen. Den øgede anvendelse af straf i
det postmoderne samfund har en meget mere kompleks baggrund. Den primære forklaring er, ifølge
Balvig, en radikal ændring i den måde, folk forholder sig til deres verden på. Udover det
menneskelige aspekt forklarer Balvig også tendensen med hårde straffe, med ændringer i og af det
politiske system for eksempel populisme, massemedierne, den sociale organisering af samfundet
samt globalisering, herunder efterligning og internationalisering af straffeloven (Balvig, 2005:186).
Formålet med øget straf er, ifølge Balvig, ikke at forebygge kriminalitet. I stedet har retsfølelsen, og
en øget retfærdighed for ofrene, haft en afgørende rolle (Balvig, 2005:170). Smith har påpeget
samme pointe, herunder at der er en politisk tendens til at være villig til at afvise eksperters råd og
kriminologisk viden (Smith, 2012:43). At retsfølelsen spiller en central rolle stemmer overens med
den nuværende regerings regeringsgrundlag, hvori der står:
”Vores straffesystem baserer sig på den oprindelige straffelov fra 1933 og bygger delvist på den
gammeldags opfattelse, at materielle værdier er vigtigere end menneskeliv. Regeringen ønsker en
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ny og mere tidssvarende straffelov, som i højere grad er i overensstemmelse med danskernes
retsfølelse med større fokus på personfarlig kriminalitet.” Statsministeriet, 2016)
Et aspekt ved den tidligere nævnte syndebuk-tankegang er, at eksempelvis skærpelse af straf i et
samfund gennemføres for at vise politisk handlekraft, da den umiddelbare forventning er, at
strengere straffe mindsker kriminalitet (Greve, 2002:36). En sådan tankegang går i tråd med den
seneste udvikling mod skærpede straffe, hvor begrundelsen er tilfredsstillelse af befolkningens
retsfølelse, hvor populisme får en betydelig rolle i udformningen af vores straffesystem.
Det er interessant at bemærke, at straf ifølge Engbo og Smith bemærkelsesværdigt trives fint i
sammenhæng med en række nytteorienterede argumenter, eksempelvis omhandlende resocialisering
af kriminelle (Engbo & Smith, 2012:72-73). Dette kan forklare, hvorfor indsatser som OPS
eksisterer i Kriminalforsorgen på trods af det politiske fokus på skærpede straffe og sikkerhed.
Forklaringer på denne sammenhæng kan være, at der ikke findes fornuftige videnskabelige
argumenter for den hårde straffepolitik. Undersøgelser tyder nemlig generelt ikke på, at ændringer i
straffens strenghed har en generelpræventiv effekt, ej heller en individualpræventiv effekt (Engbo &
Smith, 2012:72-73). Dette efterlader umiddelbart kun befolkningens retsfølelse som værende et
anvendeligt argument, når en hård straffepolitik ønskes prioriteret. Dertil er det yderligere relevant
at bemærke, at trods et øget fokus på strengere straffe, så ses der samtidig en modsatrettet tendens,
hvor der eksempelvis er sket en udvikling af øget brug af samfundstjeneste i stedet for fængsel
(Balvig, 2005: 174).

RESOCIALISERING
Begrebet rehabilitering blev i Danmark introduceret i forbindelse med vedtagelsen af den danske
straffelov i

1930

Balvig, 2005:174).

I Danmar

egyndte man i 1830’erne med

opdragelsesanstalter for unge problembørn, og fra 1859 havde Vridsløselille fængsel mindreårige
forbrydere indsat, som skulle forbedres. I 1933 åbnede det første egentlige ungdomsfængsel. Også
psykopatforvaring, sikkerhedsforvaring af særligt farlige kriminelle og særbehandling af
alkoholikere blev i 1930 suppleret efter den danske straffelovs ndring. I 1970’erne

r d

rehabiliteringstanken dog sammen, hvor tanken var at “nothing wor s” Eng o & Smith, 2012:6869). Inden for hvad Balvig betegner ’det moderne paradigme’ blev rehabilitering igen det
grundlæggende formål med straf. Perspektivet var langsigtet og grundtanken var, at menneskets
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livsbetingelser kan ændres, men at dette tager tid. Kriminalitetsforebyggelse blev forbundet med at
forebygge folk fra en kriminel disposition ved at sørge for, at de ikke blev udsat for negative
levevilkår eller andre negative indflydelser såsom indespærring. Hvorfor brugen af indespærring
skulle bruges i så begrænset omfang som muligt (Balvig, 2005:179). Efter det moderne paradigme
er der, ifølge Balvig, sket et paradigmeskifte til ’det senmoderne paradigme’, hvor fokus på
rehabilitering er udskiftet med et fokus på indespærring og hævn. Grundholdningen er, at vi skal
beskytte os mod den kriminelle, som skal tage ansvar for sine egne valg. Det overordnede mål kan
stadig være at reducere kriminaliteten og reducere antallet af kriminelle, men de anvendte
foranstaltninger er mere fokuserede på øjeblikkelig beskyttelse og sikkerhed (Balvig, 2005:180181).
Ovenstående tydeliggør, at OPS udfolder sig i en tid, hvor udgangspunktet er en politisk dagsorden
med fokus på strengere straffe og sikkerhed i fængslerne, indenfor et paradigme hvor rehabilitering
er udskiftet med indespærring og hævn. Denne pointe er relevant for forståelsen af rammerne for
OPS, hvor et sådant fokus kan bevirke, at resocialiserende indsatser som OPS nedprioriteres.

KRIMINALFORSORGENS OPGAVE
Skiftende politiske holdninger til, hvordan vi som samfund skal straffe, og den seneste tendens til
skærpede straffe og sikkerhed, ændrer ikke på, at Kriminalforsorgens opgave er at fuldbyrde straf,
og at denne skal ske med udgangspunkt i gældende lovgivning. En opgave som, ifølge
straffuldbyrdelsesloven, skal ske med hensyntagen til straffens gennemførelse, men også behovet
for at hjælpe den dømte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse jf. straffuldbyrdelsesloven §§ 1 og 3.
Hvorledes Kriminalforsorgen har valgt at anskue denne opgave, kan læses i deres principprogram:
Kriminalforsorgens opgave er at fuldbyrde straf. I den forbindelse skal Kriminalforsorgen: Udøve
den kontrol, der er nødvendig for at fuldbyrde straffen. Støtte og motivere den dømte gennem
personlig, social, arbejds- og uddannelsesmæssig udvikling til at leve en kriminalitetsfri tilværelse.
Disse to led i hovedopgaven er sidestillet, og der er således ikke tale om, at nogen del af opgaven er
vigtigere end den anden. (Kriminalforsorgen, 1998)
I Kriminalforsorgens seneste flerårsaftale beskrives det, at Kriminalforsorgen skal have fokus på
effektiv resocialisering, herunder at en effektiv resocialiserende indsats i fængslerne, skal medvirke
til, at dømte ikke vender tilbage til kriminalitet efter endt afsoning (Justitsministeriet, u.å).
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RECIDIV BLANDT INDSATTE
For at få et indblik i Kriminalforsorgens tilsigtede resocialiserende indsatser og effekten heraf, er
det oplagt at se nærmere på recidiv. Recidiv er ifølge Kriminalforsorgen, når en tidligere dømt
bliver dømt for ny kriminalitet inden for to år efter sin løsladelse (Kriminalforsorgen, 2016a:6).
Seneste tal fra Kriminalforsorgen viser, at recidiv i dansk kontekst er størst for personer der har
afsonet deres dom i fængsel, sammenholdt med andre typer straffe, såsom fodlænke eller
samfundstjeneste (Kriminalforsorgen, 2016a:14).
.

Kilde: Kriminalforsorgens recidivstatistik 2015

At der er størst recidiv blandt indsatte må ses i sammenhæng med den samfundsudvikling, hvor
flere idømmes fodlænke eller samfundstjeneste (Kriminalforsorgen, 2016b:11-12). Konsekvensen
heraf må være, at de personer der idømmes fængselsstraf enten har begået alvorligere kriminalitet
eller gentagen kriminalitet, og dermed må vurderes som værende en mere belastet gruppe end andre
dømte. Her er det relevant at pointere at målgruppen for OPS ligeledes må antages at være dømte
der har begået alvorligere eller gentagen kriminalitet.
Da recidiv er størst blandt indsatte er det særligt relevant, at der netop overfor denne målgruppe,
laves initiativer under afsoning, der kan afhjælpe recidiv tendensen. Det skal her bemærkes, at det
ikke kun er indsatser i fængslerne der er afgørende for, om personer får tilbagefald til kriminalitet,
da der kan være mange faktorer der gør sig gældende. Indsatserne under afsoning må dog være en
afgørende faktor i forhold til recidiv.
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At det særligt er tidligere afsonere der recidiverer, er på et samfundsmæssigt plan relevant,
idet særligt straffuldbyrdelse i fængsel er særligt omkostningstungt. Kriminalforsorgens forpligtelse
til at støtte indsatte til at leve en kriminalitetsfri tilværelse, er udover at være vigtigt for den enkelte,
dermed også vigtigt i et samfundsmæssigt perspektiv. En indsat i et åbent fængsel koster i
gennemsnit 1.321 kroner per dag, mens en indsat i et lukket fængslet koster 1.878 kroner per dag
(Kriminalforsorgen 4). Foruden disse omkostninger mister samfundet den eventuelle skatteindtægt
fra borgere der grundet frihedsberøvelsen, ikke har mulighed for at varetage et arbejde. Dertil
kommer også de mere indirekte konsekvenser af fængselsophold, som på længere sigt kan influere
tidligere indsattes muligheder for at komme i beskæftigelse efter løsladelse, og dermed videre
fortsat kan være en udgift for samfundet. Ifølge Forskningsdirektør for Det Nationale Forskningsog Analysecenter for Velfærd Torben Tranæs, har indsatte efter et fængselsophold, en forringet
tilknytning til arbejdsmarkedet sammenholdt med før fængselsopholdet. Sammenholdt med den
øvrige befolkning har de tidligere indsatte mindre kontakt til arbejdsmarkedet, og er i en længere
periode afhængige af offentlig forsørgelse (Tranæs, 2008:124 & 134). Der er således ingen tvivl
om, at når vi som samfund vælger at straffe ved at sætte mennesker i fængsel, så er det ikke
omkostningsfrit, men tværtimod en omkostningstung straf at fuldbyrde.
På baggrund af ovenstående kan det argumenteres, at vi som samfund bør prioritere at undersøge,
hvordan vi kan undgå, at tidligere indsatte recidiverer, hvilket også har været, og fortsat er, et
aktuelt forskningsemne for kriminologer i hele verden, og der er foretaget mange undersøgelser af,
hvilke indsatser der har den største effekt på recidiv. Et af de emner der har været forsket i er
uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser, hvilket er relevant at inddrage i nærværende
undersøgelse, da OPS netop har fokus på opkvalificering af indsatte, med henblik på at forbedre
indsattes mulighed for at starte i uddannelse eller opnå beskæftigelse efter endt afsoning.

BESKÆFTIGELSE OG RECIDIV
Et gennemgående tema i forskning om recidiv er, at der er en sammenhæng mellem beskæftigelse
og recidiv. (Horney et al. 1995:665; Uggen & Staff 2001:14; Geest et al. 2011:1195-1196;
Jørgensen et al. 2012). Eksempelvis viser et amerikansk studie, at tidligere indsatte der får
muligheden for at komme i job er mindre tilbøjelige til at begå kriminalitet igen end de tidligere
indsatte, der ikke får denne mulighed (Uggen & Staff, 2001:14). Et andet studie viser, at der er 64%
færre domme for de tidligere afsonere, der er ansat i en fast eller midlertidig stilling i et år
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sammenlignet med en tilsvarende gruppe tidligere indsatte, som er arbejdsløse (Geest et al.
2011:1195-1196).
Når beskæftigelse og recidiv er tæt forbundet, er det paradoksalt, at forskning også viser, at
tidligere indsatte har mindre kontakt til arbejdsmarkedet, sammenholdt med befolkningen generelt.
Seniorforsker hos Rockwool Fonden Rasmus Landersø og Tranæs, har i et studie sammenholdt 40årige mænd, som tidligere har siddet i fængsel, med hele den 40-årige danske mandlige befolkning,
og fandt at under halvdelen af de tidligere indsatte var i arbejde, mod 85% af de 40-årige i
almindelighed (Landersø & Tranæs, 2009:191). På baggrund af ovenstående er det relevant at se
nærmere på, hvilke uddannelses- og beskæftigelsesindsatser i fængselsregi der eksisterer, både i
dansk og international kontekst, og hvorvidt disse har en recidivnedsættende effekt.

EFFEKTEN AF UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESRETTEDE INDSATSER
UNDER AFSONING - DANSK OG INTERNATIONAL KONTEKST
Rapporterne ‘Præventive effekter af straf og andre tiltag over for lovovertrædere’, udar e det af
ustitsministeriets fors nings ontor i 2015 samt ‘Effekterne af beskæftigelsesrettede indsatser for
’ af Rambøll fra 2013 viser, at der foreligger en del udenlandsk effektforskning
om fængselsvæsenets tiltag rettet mod uddannelse og arbejde.
Undersøgelserne

i

forskningsoversigten

fra

Justitsministeriet

peger

på,

at

den

kriminalpræventive effekt af deltagelse i beskæftigelse og produktionsvirksomhed under afsoning
enten ikke kan påvises, eller har en beskeden effekt. Dertil viser studier, at frigang til arbejde under
sidste del af afsoningen har en beskeden kriminalpræventiv effekt. I tråd hermed er den
kriminalpr ventive effe t ved tr ning af pra tis e og teoretis e f rdigheder med hen li p at
forbedre jobmulighederne, herunder forbedring af kundskaber til at søge job, udformning af
ansøgninger og CV, enten ikke signifikante eller har kun beskedne kriminalpræventive effekter
(Jørgensen et al., 2015:112). I Rambølls forskningsoversigt fremgår det, i tråd med
Justitsministeriets forskningsoversigt, at nogle af de studier der fo userer p
under afsoning,

es

ftigelsesindsatser

de i form af o tr ning og jobstøtte, samt arbejdspladser i fængslerne finder, at

indsatserne er medvirkende til at sænke recidiv. Hvor andre studier i oversigten dog ikke finder, at
der er en effekt af disse indsatser (Rambøll, 2013:3).
I den danske Kriminalforsorg er der iværksat flere uddannelses- og arbejdsrelaterede
indsatser. Dog foreligger der kun lidt viden om effekten af disse beskæftigelsestilbud (Jørgensen et
al., 2015:24). En af disse indsatser er et samarbejdsprojekt mellem Københavns Kommune og
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Københavns Fængsler, Jo og

ddannelse for

m lrettet 18-24- rige varet gtsf ngslede i de

aret gtsf ngslede

nge fra 2010.

ro e tet er

enhavns e f ngsler. Indholdet est r i at fremme

motivation og afklaring af forhold vedrørende uddannelse og arbejde via jobplansamtaler,
r dgivning samt

ompetenceudvi lingsa tiviteter. En evaluering af indsatsen viser, at

succes riterierne i forhold til antal deltagere og disses forl

, er n et. Der indg r i

e m l for

recidiv i rapporten (Windfeldt, 2012:1). En anden indsats er Projektet Job Uddannelse Fritid, som er
et tilbud til unge på pensioner. Det indeholder blandt andet praktikophold, undervisning og
arbejdstræning i pensionens drift. Opgørelse over projektet viser, at mere end halvdelen af
deltagerne er kommet i arbejde eller påbegyndt en uddannelse (Clausen et al., 2009:97).
I det følgende vil der særligt være fokus på forskning inden for effekten af skole og erhvervsfaglige
indsatser under afsoning, da OPS har et erhvervsfagligt indhold og sigte, hvorfor effekten af
lignende initiativer er relevant for nærværende undersøgelse, da det kan bidrage til at belyse
relevansen af OPS i de danske fængsler.

EFFEKTEN AF SKOLE- OG ERHVERVSFAGLIGE INDSATSER UNDER AFSONING
Der foreligger flere internationale og danske undersøgelser omhandlende erhvervsfaglige
uddannelsestiltag under afsoning. I Justitsministeriets forskningsoversigt fremgår det, at skole og
erhvervsfaglige indsatser har positive men varierende kriminalpræventive effekter, både i forhold til
recidiv og beskæftigelse (Jørgensen et al., 2015:112). Dette konkluderes ligeledes i Rambølls
forskningsoversigt, som tager afsæt i mange af de samme undersøgelse som Justitsministeriets
fors ningsoversigt. Studierne fra Ram

lls fors ningsoversigt viser, at; “der er stærk evidens for, at

uddannelsesindsatser for voksne under afsoning tilvejebringer signifikante positive effekter i
reduktion af recidiv og øgning af beskæftigelsesgraden” Ram

ll, 2013:3). Det samme g r sig

gældende for erhvervsuddannelser under afsoning, hvor der ses en positiv effekt af reduktion af
recidiv (Rambøll, 2013:4).
Blandt studierne af erhvervsfaglige indsatser peger en amerikansk undersøgelse på, at indsatte
der har modtaget erhvervsfaglig træning under afsoning, har lavere risiko for recidiv og bedre
chancer for at komme i beskæftigelse efter løsladelse (Seiter & Kadela, 2003:373-374). Derudover
viser en svensk undersøgelse, at deltagelse i arbejdsmarkedsrelevant undervisning kan øge indsattes
jobmuligheder efter løsladelse. I undersøgelsen ses dog ikke en signifikant forskel sammenholdt
med

en

sammenlignelig

kontrolgruppe.

Forklaringen

kan

hænge

sammen

med,

at

undersøgelsespopulationen er relativt lille (Marklund & Holmberg, 2010:35). En britisk
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undersøgelse af et program, der inkluderer erhvervsfaglig uddannelse viser en redu tion i recidiv p
ti procent (Farrington et al. 2002:59). En amerikansk undersøgelse viser, at indsatte der deltager i
erhvervsfaglige uddannelsesindsatser recidiverer mindre end indsatte der ikke har deltaget i disse
indsatser (Wilson et al., 2000). I den danske Kriminalforsorg er der også iværksat erhvervsrettede
indsatser. Der foreligger dog kun begrænset viden om effekten af erhvervsrettede indsatser. I 2006
blev eksempelvis projektet VOKS (Vejlednings- Og Kompetence System) iværksat. Projektet har til
formål at optimere de erhvervskompetencer, der kan opnås i løbet af afsoningsperioden. Der synes
umiddelbart at være positive erfaringer fra projektet (Jørgensen et al., 2009:25).
Ovenstående gennemgang viser, at mange studier finder, at erhvervsfaglige indsatser under
afsoning har en effe t p redu tion i recidiv, og nogle studier peger på, at disse indsatser øger
beskæftigelse.
Effekterne af uddannelses- og beskæftigelsesrettede indsatser skal ses i lyset af, at undersøgelserne
kan kategoriseres som metodisk svage (Jørgensen et al., 2015:227; Rambøll, 2013:21). Det er
relevant i denne sammenhæng at have in mente, at det påpeges, at det er vanskeligt at måle
indsatsers effekt, hvorfor der skal tages forbehold for undersøgelsernes fund. En af grundene hertil
er, at de indsatte der deltager i indsatserne oftest har tilvalgt indsatsen, og derfor er særligt
motiveret. Det har selvsagt betydning for recidivrisikoen og er som regel ikke muligt at tage højde
for i kvasi-eksperimentelle studier (Jørgensen et al., 2015:112).

UDDANNELSES- OG BESKÆFTIGELSESRETTEDE TILBUD UNDER AFSONING I
DANMARK
Som ovenstående viser, er der generel konsensus om, at beskæftigelse reducerer recidiv, og at
erhvervsfaglige indsatser under afsoning ligeledes har en kriminalpræventive effekt. I
Kriminalforsorgen har man da også fokus på beskæftigelse af indsatte. Dette sker blandt andet i
form af produktionsarbejde i diverse værksteder, som bidrager til produktion af materiale som
afsættes på markedsmæssige vilkår (Kriminalforsorgen 5). Under afsoning er det desuden muligt at
deltage i undervisning på forskellige niveauer i fængslerne. Undervisning i fængslerne omfatter
oftest forberedende voksenundervisning med grundlæggende træning i dansk og matematik, og
almen voksenundervisning der svarer til grundskolens afgangsniveau. Dertil kan der også være
undervisning i engelsk, it og andre fag. Nogle fængsler tilbyder også undervisning i Hf-enkeltfag
(Kriminalforsorgen 2). De indsatte kan også i nogle tilfælde følge undervisning på
uddannelsessteder uden for fængslet. Endeligt er der også mulighed for, at få tilrettelagt en mere
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direkte erhvervsorienteret uddannelsesplan, hvor teoretiske fag kombineres med uddannelsespladser
i et af produktionsværkstederne (Kriminalforsorgen 2). Dette inkluderer blandt andet AMU og
EUD-forløb.
Et e sempel p en uddannelsesindsats i den dans e riminalforsorg er pro e tet, ”Styr et
uddannelse til indsatte”. En af indsatserne i projektet er forsøg med import af undervisning og
vejledning. En delrapport vedrørende indsatsen peger på flere forhold som har betydning for, at
indsatsen lykkes herunder synlig ledelsesopbakning, tydelig ansvarsfordeling, grundig introduktion
til medarbejdere i projektet, videndeling, dokumentation med videre (Hansen & Lund-Sørensen,
2013:5). Det er interessant at nævne, at nærværende undersøgelse ligeledes konkluderer, at netop
disse forhold er en udfordring for implementering af OPS-projekterne, hvilket vil fremgå af
analysen. Dette tydeliggør, at nogle af de forhold som gør sig gældende for en succesfuld
implementering af O S ligeledes g r sig g ldende i ‘Styr et uddannelse til indsatte’. Dette
understreger vigtigheden af at adressere disse udfordringer, da det ikke kun kan afhjælpe
udfordringer i OPS-projekter, men også kan afhjælpe udfordringer i forbindelse med andre
projekter i Kriminalforsorgen.

OPSAMLING
I det ovenstående er det belyst, at OPS er et relativt nyt fænomen i Kriminalforsorgen, og at der kun
eksisterer begrænset viden om OPS i forbindelse med opkvalificering af indsatte. Inden for
straffetanken er der sket et paradigmeskifte, hvor rehabiliteringstanken er udskiftet med et fokus på
mere sikkerhed og skærpede straffe, hvor retsfølelsen og en øget retfærdighed for ofrene har en
afgørende rolle. På trods af det øgede fokus på skærpede straffe, er resocialiseringstiltag under
afsoning en afgørende del af straffuldbyrdelsen, og Kriminalforsorgen har til opgave at sikre, at
indsatte modtager nødvendig støtte med henblik på at reducerer recidiv. Tidligere forskning viser, at
indsattes uddannelsesniveau er lavere end den resterende befolkning, hvorfor uddannelses- og
beskæftigelsesrettede indsatser som OPS er relevante, med henblik på at give indsatte en bedre
mulighed for at opnå beskæftigelse efter endt afsoning. Forskning viser, at der er en klar
sammenhæng mellem beskæftigelse og recidiv. Internationale studier konkluderer, at der er en
kriminalpræventiv effekt af uddannelses- og beskæftigelsesrettede tiltag under afsoning, herunder
særligt erhvervsfaglige indsatser. Indsattes mulighed for beskæftigelse efter afsoning kan være
afgørende for at reducere recidiv, hvilket aktualiserer tiltag som OPS som netop har fokus på
beskæftigelse og uddannelse.
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METODISKE RAMME
Dette afsnit har til formål at belyse metodiske overvejelser og argumentation for tilrettelæggelse af
nærværende undersøgelse. De metodiske valg skal sikre besvarelse af undersøgelsens
problemformulering.

PROCESEVALUERING
Da formålet med nærværende undersøgelse er at belyse, hvilke faktorer i OPS som fordrer og
udfordrer implementeringsprocessen og samarbejdet i OPS, lægger udarbejdelsen af undersøgelsen
sig op af en evaluering af indsatsen. Det skal bemærkes, at nærværende undersøgelse ikke har fulgt
et specifikt evalueringsdesign, men derimod besidder elementer af en procesevaluering. Der
eksisterer flere forskellige definitioner af evaluering, hvor vi vil tage udgangspunkt i nedenstående:
“E

y

m isk indsamling af informationer og data, der giver grundlag for at skabe

viden om gennemførelse, organisering og virkninger af konkrete indsatser, der er sat i værk for at
m

påvirke
m

E

m

m

m
j

delse, hvilket
m

“

(Olsen & Reiper, 2004:16)
Inden for evalueringsteori findes der flere forskellige evalueringsmodeller med forskellige fokus.
Indenfor effektevalueringer

ns er man at evaluere p

vir ningen af en indsats, hvorimod

procesevalueringen har til formål at evaluere på, hvordan indsatsen foregår og der er her fokus på
de processer, som udvikler indsatsen (Bundesen & Falcher, 2014:42). I nærværende undersøgelse,
er vi ikke interesseret i at undersøge virkningen eller effekten af OPS, men derimod i at undersøge
processerne i OPS, hvorfor undersøgelsen, som nævnt, lægger sig op af en procesorienteret
evalueringsmodel.
Med en procesevaluering har man mulighed for at omme i onta t med indre dynami
en organisation, som p sigt vil unne sv

er i

e eller underst tte effe ten af organisationens ar e de.

Dertil an man med en procesevaluering live g ort opm r som p udvi lingstendenser, der p sigt
ligeledes kan forbedre eller reducere effekten af organisationens arbejde (Høgsbro, 2014:68). I
relation til nærværende undersøgelse er vi netop interesseret i at undersøge sådanne dynamikker i
henholdsvis Kriminalforsorgen og de private virksomheder, og hvilken betydning disse har for
samar e det om ring, og implementeringen af O S. Dertil er vi interesseret i at unders ge
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udvi lingstendenser, s som udvi ling inden for den retspolitis e dagsorden og udvi ling af
straffetanken, for ligeledes at kunne sige noget om, hvilken betydning denne har for OPS.
Som tidligere n vnt gennemf res evalueringer med hen li p pra tis anvendelse, hvilket
ligeledes er tilfældet med nærværende undersøge. På baggrund af undersøgelsens analyserede fund,
har vi udarbejdet en række anbefalinger, som skal formidles til Kriminalforsorgen med henblik på
at give feedback om OPS, således at der fortsat kan ske en udviklende proces af indsatsen OPS.

EKSPLORATIV TILGANG
Det har fra undersøgelsens indledende fase stået klart, at OPS er relativt uudforsket, både i dansk og
international kontekst. At arbejde med et så uudforsket felt, hvor formålet er at blive klogere på og
belyse feltet, kræver ifølge Andersen m.fl. en forskningstilgang, hvor rammerne giver mulighed for
at gå eksplorativt til værks (Andersen et al., 2010:72). Vi har i nærværende undersøgelse derfor
anvendt et eksplorativt design, hvor der under hele processen, har været fokus på at sikre en så åben
tilgang som mulig. Eksempelvis havde vi inden empiriindsamlingen en forestilling om, at mange af
udfordringerne i OPS var forbundet med samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og de private
samarbejdspartnere grundet forskelligheder i at arbejde indenfor den private og offentlige sektor. I
forbindelse med gennemførsel af interviewene blev det dog klart, at de største udfordringer i OPS
skyldes problemstillinger internt i Kriminalforsorgen. Hermed bidrog den eksplorative tilgang til en
udvidelse af vores forståelse af OPS, og at vi undersøgte en problemstilling, som vi oprindeligt ikke
havde tiltænkt undersøgelsen.
Formålet med en eksplorativ undersøgelse er at beskrive, belyse og tydeliggøre eventuelle
sammenhænge, og at opstille eventuelle hypoteser om Kriminalforsorgens samarbejde med private
arbejdsgivere. Det er ikke formålet at undersøge, hvorvidt der kan findes kausalitet eller afprøve
rigtigheden af hypoteserne. Ifølge Andersen m.fl. opstilles der netop hypoteser i eksplorative
undersøgelser uden at afprøve deres rigtighed, og resultaterne holdes op mod eksisterende litteratur
og teori (Andersen et al., 2010:72). I nærværende undersøgelse har vi gennem analyse af den
indsamlede empiri fundet udfordringer og fordele ved OPS, heriblandt at reorganiseringen har haft
stor betydning for de interne samarbejdsproblemer i Kriminalforsorgen. Denne hypotese har vi ikke
efterfølgende afprøvet rigtigheden af, ved for eksempel at interviewe yderligere medarbejdere i
Kriminalforsorgen.
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Under udarbejdelse af de enkelte dele af undersøgelsen har vi som udgangspunkt haft en induktiv
tilgang til undersøgelsen. Vi har indsamlet empiri gennem semistrukturerede interviews og der er
stillet åbne spørgsmål i den anvendte interviewguide. Litteratursøgningen, der blev foretaget i
startfasen af undersøgelsen, er bred og inkluderer flere områder som er går ud over selve feltet. Dog
skal det tilføjes, at nærværende undersøgelse ikke er udelukkende induktiv, da vi inden
undersøgelsens start havde baggrundsviden og dertilhørende hypoteser om OPS. Dermed vidste vi,
at vi ville tage udgangspunkt i teori om blandt andet forskellige perspektiver på straf og
resocialisering. De fleste af de anvendte teorier i undersøgelsen er dog først sent i processen blevet
udvalgt. Blandt andet viste det sig undervejs i forløbet, at det var nødvendigt at inddrage teori fra
andre områder end det kriminologiske, herunder organisationsteori og kommunikationsteori, for at
kunne foretage en fyldestgørende analyse af den indsamlede empiri.

FREMGANGSMÅDE FOR INDSAMLING AF EMPIRI
I undersøgelsens startfase udarbejdede vi en systematisk litteratursøgning, der havde til formål at
danne et overblik over tidligere forskning inden for samme felt som nærværende undersøgelse.
Dertil anvendte vi desuden en kædesøgning, hvor vi tog udgangspunkt i litteraturlisterne fra
fundene fra den systematiske litteratursøgning, for at komme videre til andre dokumenter af
relevans. Vi anvendte databaserne Pro-Quest, Scopus, Google Scholar samt Web of Science.
Resultatet af litteratursøgningen var som tidligere nævnt, at der ikke eksisterer meget litteratur
specifikt om OPS, hvorfor vi mener, at nærværende undersøgelse kan bidrage med ny viden inden
for feltet. Efter vi blev bevidste om, at der kun findes begrænset forskning om OPS i
Kriminalforsorgsregi, fandt vi det relevant at udvide litteratursøgningen til at omfatte relaterede
emner, hvilket resulterede i en bred litteratursøgning. Fundene i litteratursøgningen anvendes
hovedsageligt i nærværende undersøgelses indledende del, til at sætte rammerne for hvilken
kontekst OPS udfolder sig i.
Da vi med nærværende undersøgelse havde til formål at undersøge, hvilke fordele og udfordringer
der er forbundet med OPS, var vi interesseret i at interviewe personer der har det nødvendige
erfaringsgrundlag til at kunne bidrage til at belyse emnet. Vi var dermed ikke interesserede i at
interviewe medarbejdere fra fængsler, som ikke har implementeret OPS, da de af gode grunde ikke
har erfaring med implementering af eller samarbejde i OPS. Dette kan dog inspirere til videre
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forskning vedrørende OPS, hvor der i modsætning til nærværende undersøgelse, er fokus på de
faktorer der ligger til grund for, at nogle fængsler ikke har implementeret OPS.
Da flere af specialets informanter er ansat i Kriminalforsorgen, blev vi af Kriminalforsorgen bedt
om at skrive en formel ansøgning, inden det var muligt at tage kontakt til informanterne vedrørende
deltagelse i interviews. Kriminalforsorgens kræver, at alle studerende der ønsker adgang til
Kriminalforsorgens institutioner, i forbindelse med en undersøgelse, skal indsende en ansøgning
med projektbeskrivelse, der indeholder uddybende information om projektet. På baggrund af
ansøgningen foretager Koncern Resocialisering en faglig vurdering af projektet, og kommer med en
anbefaling til specifikke institutioner om at samarbejde med den/de studerende. Ved kontakt til de
forskellige fængsler og områdekontorer anmodede vi om at tale med de medarbejdere der havde
været mest involveret i OPS, da disse informanter vil kunne bidrage med mest viden til besvarelse
af undersøgelsens problemformulering. Dertil var det essentielt, at vi også interviewede
repræsentanter fra de private arbejdsgivere der deltager i OPS. De private arbejdsgivere kunne
bidrage med et andet perspektiv på samarbejdet end Kriminalforsorgen, heriblandt hvordan
samarbejdet med Kriminalforsorgen opleves fra en ekstern aktørs synpunkt. Gennem vores
informanter fra Kriminalforsorgen, fik vi kontakt til repræsentanter fra FA stillads samt NCC. Da
OPS-projektet i Kragskovhede fængsel ikke endte med at blive implementeret, valgte vi ikke at tage
kontakt til den private arbejdsgiver i dette samarbejde. I bagklogskabens lys, kunne det dog have
været relevant at inkludere denne aktør, da vedkommende ville kunne have bidraget med erfaringer
fra startfasen i implementeringen af et OPS-projekt. På opfordring af flere informanter valgte vi at
tage kontakt til den socialøkonomiske virksomhed High:five med henblik på interview, da
High:five har en stor rolle i OPS-projekterne og dermed ville kunne bidrage med deres erfaringer
om OPS-samarbejdet.

SEMISTRUKTUREREDE INTERVIEWS
Interview som metode går ud over den spontane udveksling af synspunkter som findes i
dagligdagssamtaler, og er i stedet en omhyggeligt udspørgende og lyttende metode, der har til
formål at tilvejebringe en grundig efterprøvet viden (Kvale, 2006:19). I nærværende undersøgelse
har vi benyttet det semistrukturerede interview til indsamling af empiri, da denne interviewmetode
giver mulighed for, at informanterne selv kan bidrage med relevante elementer, som vedkommende
tillægger mening (Kvale & Brinkmann, 2009:353), samtidig med at vi gennem forudbestemte
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temaer sikrede, at undersøgelsens problemformulering blev besvaret. Den anvendte interviewguide
er s ledes aseret p forud estemte, men fle si le temaer. Da vi interviewede informanter fra
fors ellige organisationer vir somheder, var vi n dsaget til at omformulere nogle af
interviewsp rgsm lene, så de var stilet til de forskellige interviewpersoner og dermed gav dem
mulighed for at kunne svare ud fra deres forskellige erfaring og viden. Dog forsøgte vi mest muligt
at stille de samme spørgsmål, således at det efterfølgende var muligt at sammenholde
informanternes svar. De forudbestemte men fleksible temaer i interviewguiden gav mulighed for en
mindre fast stru tur, men ogs inddragelse og udfors ning af nye temaer. For eksempel kom flere af
informanterne selv ind på, at den nye reorganisering af Kriminalforsorgen har haft betydning for
implementeringen af OPS. Dette var ikke oprindeligt et emne vi berørte i interviewguiden, men
emnet var et interessant perspektiv for undersøgelsen, hvorfor vi lod informanterne italesætte dette.
En sådan inddragelse og udforskning af nye temaer giver en fleksibel og dynamisk
interviewsituation, hvor det liver muligt at f ind li i informantens su e tive perspe tiv p den
sociale verden (Bryman, 2012:473), hvilket var det vi ønskede med nærværende undersøgelse.
d over at det semistru turerede interview giver mulighed for fle si ilitet, giver metoden
ogs mulighed for at f lge op p potentielle u larheder, samt at intervieweren an
sp rgsm lenes formulering og r

ndre p

ef lge under interviewet, således at det skaber en dynamisk

interviewsituation. Hertil kan interviewer forfølge de nødvendige svar (Kvale & Brinkmann,
2009:144). Eftersom vi primært lod informanterne føre ordet under interviewene, er spørgsmålene i
interviewguidene ikke nødvendigvis stillet i den rækkefølge som det fremgår af interviewguiden. I
stedet blev interviewguiden primært brugt som tjekliste, så det ved interviewets ende var muligt at
tjekke, om vi var kommet omkring de emner, som vi ønskede at få belyst.
Ved samtlige afholdte interviews var der to interviewere til stede, en prim r interviewer og
en se und r interviewer. Den se und re interviewer havde til opgave at supplere med op larende
eller uddy dende sp rgsm l, hvis dette blev nødvendigt. Ved at være to interviewere tilstede,
si rede vi os i h ere grad, at alle relevante sp rgsm l

lev stillet. Tilstedeværelsen i en

interviewsituation giver en bedre forståelse af interviewets helhed, hvorfor det yderligere var vigtigt
for os, at vi begge deltog i samtlige interviews. For eksempel har informantens mimik, tone og
fremtoning en betydning for forståelsen af det sagte. Det er nemmere at afkode, når en informant
siger noget ironisk og viser dette ved at smile, når man er til stede under interviewet, end når man
hører interviewet efterfølgende på lydoptagelserne. Ved at vi begge var til stede under interviewene
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sikrede vi os, at vi havde en forståelse af interviewsituationen og dermed undgik uklarheder om
interviewsituationen eller informantens udsagn.

OPTAGELSE, TRANSSKRIBERING OG KODNING
Metoden der er anvendt til registrering af undersøgelsens interviews er gennem lydoptagelse.
Lydoptagelserne af interviewene er brugt som dokumentation for empirien og senere til
transskribering og kodning af interviewene. Ved at optage interviewet får intervieweren mulighed
for at koncentrere sig om det sagte i interviewet, da man ikke er nødsaget til at tage noter samtidig
(Kvale & Brinkmann, 2009:201). Da vi inden undersøgelsen havde meget lidt baggrundsviden om
OPS, herunder hvilke aktører der er involveret i OPS, hvordan OPS-projekterne er opbygget med
mere, var det meget givende, at kunne undlade at tage noter undervejs og i stedet fokusere på
informantens udsagn. Således var fokus på det sagte, og vi kunne reflektere over uddybende
spørgsmål imens informanten talte. Derudover giver lydoptagelser af de foretagede interviews også
mulighed for at lytte materialet igennem flere gange (Kvale & Brinkmann, 2009:201), hvilket vi har
fundet givende i nærværende undersøgelse i de tilfælde, hvor informanten har talt utydeligt, eller
hvis der efter interviewet er opstået tvivl om detaljer i informantens udsagn.
Samtlige af undersøgelsens interviews er transskriberet for at sikre en større gennemsigtighed
i undersøgelsens empiri. Hvis informanten omtaler emner, der ikke er relevante for undersøgelsen,
har vi undladt at transskribere disse dele og i stedet noteret i transskriberingen, hvad der blev talt
om. Transskriberingen af interviewene fungerer, ligesom lydoptagelserne, som dokumentation for
empirien, og er første trin i fortolkningen af denne. Interview-teksterne eller transskriberinger er
ifølge Kvale kunstige konstruktioner fra en mundtlig til en skriftlig kommunikationsform (Kvale,
2006:163). Denne fortolkning finder blandt sted, når det bestemmes, hvordan udsagnene i
interviewet skal transskriberes. Vi er bevidste om, at vi ved transskriberingen tilføjer vores tolkning
af interviewene. For eksempel har vi som udgangspunkt undladt at transskribere pauser, fyldord,
latter og udtryk som øh, suk samt tone, tempo og nonverbale udtryk. Dog gøres der en undtagelse,
hvis det vurderes, at et verbalt eller nonverbalt udtryk har en essentiel betydning for forståelsen af et
udsagn. For eksempel hvis en informant smiler, når ved ommende siger noget ironis , som p skrift
kan blive tolket som alvor. Udeladelse af specifikke dele af interviewet kan have en betydning for
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den senere analyse, da det dermed ikke er muligt at gengive den eksakte interviewsituation. Dog har
vi, som tidligere nævnt, valgt at begge forskere var til stede under samtlige interviews, således at
forståelsen af interviewsituationen har været så fyldestgørende som muligt.
For at danne et overblik over den store mængde indsamlede empiri, valgte vi at kode alle
interviewene. Ifølge professorerne Steinar Kvale og Svend Brinkmann bidrager kodning, som
analytisk værktøj, netop til at give struktur og overblik over undersøgelsens interviews (Kvale &
Brinkmann, 2009:223). Kodning kan inddeles i to grupper, den begrebsstyrede kodning og den
datastyrede kodning (Kvale & Brinkmann, 2009:224). I nærværende undersøgelse har vi benyttet os
af en blanding af de to, da vores kodede temaer til at begynde med blev dannet på baggrund af
undersøgelsens interviewguide. Ved gennemlæsningen af transskriberingerne fandt vi dog flere
temaer eller mønstre i informanternes udsagn, som var givende for besvarelse af undersøgelsens
problemformulering, hvorfor disse også indgår som temaer i analysen. Vi startede således med en
begrebsstyret kodning men valgte efterfølgende i højere grad en datastyret kodning. De omtalte
mønstre i informanternes udsagn er, ifølge Bryman, en essentiel del af odningsprocessen, da man
ved at s a e over li over det ustru turerede empiris e materiale, herefter an egynde at se p ,
hvilke mønstre der går igen (Bryman, 2012:576).
For at skabe det største overblik over undersøgelsens empiri, har vi valgt at farvekode, således
at hvert tema eller emne f r til nyttet en farve. Dette gav os et visuelt overblik over den indsamlede
empiri, hvilket har været givende for det samlede overblik. Undervejs i forløbet opdagede vi, at
mange af koderne overlappede hinanden, hvorfor flere af disse er blevet slået sammen til en kode,
eller helt er blevet udtaget af analysen. Denne proces stemmer overens med Bryman som mener, at
kodning er en proces, hvor temaer løbende revurderes (Bryman, 2012:577).
På trods af, at kodning er givende i forhold til at danne sig et overblik over en stor mængde
data, er der ved kodning også risiko for at miste tekstens kontekst, da der udtages citater fra dets
oprindelige kontekstuelle forståelse, hvormed indhold og betydning kan blive tabt (Bryman,
2012:578). For at imødekomme denne risiko har vi i nærværende undersøgelse udarbejdet
kodningen i fællesskab, således at vi begge har en forståelse af konteksten. I kodningsprocessen er
der desuden inkluderet et par linjer før og efter et udtaget citat, således at konte sten for liver i
citatet.

igeledes er referencer p det

odede materiale

eholdt. Dermed har vi gennem hele

odningsprocessen haft mulighed for at g til age til den oprindelige transskribering, hvis der
opstod tvivl om detaljer i citatet eller konteksten herved.
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PRÆSENTATION AF INFORMANTER
Som udgangspunkt var vi, som tidligere nævnt, interesseret i at interviewe de medarbejdere der
havde mest indsigt i OPS, hvad end dette var en leder eller underviser. Ved at interviewe
medarbejdere i forskellige stillinger og p fors ellige “niveauer” si rede vi os, at vi fi en red
viden om fordele og udfordringer ved samarbejdet mellem Kriminalforsorgen og de private
arbejdsgivere. Fælles for alle informanter er, at de på en eller anden vis har været involveret i et
OPS-projekt i Kriminalforsorgen. Nogle af informanterne har flere kasketter på i deres interview.
For eksempel har informanten fra Områdekontoret i København tidligere været ansat i Horserød
fængsel, hvor hun har været med til at implementere OPS, hvorfor hun i nærværende undersøgelse
repræsenterer både Områdekontoret og Horserød fængsel. Ligeledes har informanten fra
Områdekontoret i Hobro været involveret i det planlagte OPS-projekt i Kragskovhede fængsel, og
repræsenterer både områdekontor og fængsel. Informanten fra FA Stillads er ansat i virksomheden
Fagakademiet, som er ejet af direktøren fra FA Stillads. Fagakadamiet er oprettet af direktøren med
henblik på specifikt at varetage undervisning i forbindelse OPS. Derfor har vi valgt ham som
repræsentant for FA Stillads.
Nedenstående tabel er en oversigt over undersøgelsens informanter. I alt har vi interviewet
syv informanter, hvoraf fire er ansat i Kriminalforsorgen. De resterende informanter er
medarbejdere i FA Stillads samt NCC og en medarbejder fra High:five.

Nuværende arbejdsplads

Jobtitel på informant

Repræsentant for

Direktoratet for Kriminalforsorgen

Resocialiseringskonsulent

Direktoratet

Kriminalforsorgen, Områdekontoret

Resocialiseringskonsulent

Horserød fængsel og Områdekontoret i
København

i København
Kriminalforsorgen, Jyderup fængsel

Enhedschef

Jyderup fængsel

Kriminalforsorgen, Områdekontoret

Resocialiseringskonsulent

Kragskovhede fængsel og
Områdekontoret i Hobro

i Hobro
3

Projektleder

FA Stillads

NCC

HR-manager

NCC

High:five

Seniorkonsulent

High:five

Fagakadamiet

3

Informanten fra Fagakademiet har tidligere været ansat som enhedschef i Horserød fængsel.
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ETISKE OVERVEJELSER
Spørgsmål om etik og moral har under udarbejdelse af nærværende undersøgelse haft en betydelig
rolle. Dels fordi der som udgangspunkt er en selvfølgelighed i at gøre sig overvejelser herom som
forsker, og dels fordi der løbende under undersøgelsen har været konkrete situationer som
afkrævede overvejelser om etik og stillingtagen hertil.
Inden afholdelse af undersøgelsens interviews reflekterede vi over mulige etiske dilemmaer.
At have kendskab til mulige etiske spørgsmål på forhånd, giver forskeren mulighed for at træffe
reflekterede valg, når der dukker kritiske og følsomme spørgsmål op i løbet af undersøgelsen
(Kvale & Brinkmann, 2011:82). En relevant overvejelse var den manglende mulighed for en reel
anonymisering af informanterne, da læseren trods anonymisering af informanternes navne relativt
let kan gennemskue, hvem de er. Dette gør sig gældende blandt andet, fordi der kun er to fængsler i
Danmark, der på nuværende tidspunkt har OPS-projekter, dels fordi der kun er én person i
Direktoratet som udelukkende arbejder med OPS, og få personer på områdekontorerne, der arbejder
med indsatsen. Som forsker var det dermed ikke muligt at sikre informanternes komplette
anonymitet, trods vilje hertil. Det var derfor vigtigt, at informanterne blev gjort opmærksom på
dette, samt at de var indforstået med de eventuelle konsekvenser der kunne opstå. At påtage sig et
etisk ansvar som forsker betyder, at det selvfølgelig ikke kun er informanten der har et ansvar for at
tage stilling hertil, men i høj grad også forskeren. Derfor var det også nødvendigt, for os som
forskere, at overveje, hvilke konsekvenser der potentielt kunne være for informanten, herunder at
tage stilling til, om der ville være for store konsekvenser for informanterne eller om disse var
acceptable. En af overvejelser var, hvilke dilemmaer vi risikerede at sætte informanter i, når vi bad
dem om at tale om samarbejde med kolleger, men også samarbejde med deres eksterne
samarbejdspartnere.

For

eksempel

omhandler

dele

af

interviewene

konflikter

og

uoverensstemmelser i OPS, og da flere informanter samt Kriminalforsorgen har udtrykt ønske om at
modtage undersøgelsen efter udgivelse, kan den manglende anonymitet i værste fald resultere i
konflikter informanterne imellem, eller på deres respektive arbejdspladser. På trods af disse mulige
konsekvenser vurderede vi, at den manglende anonymitet var forsvarlig, da alle informanter var
informeret og indforstået med, at vi ikke kunne tilbyde dem anonymitet i undersøgelsen. Dertil
vurderer vi, at fordelene ved undersøgelsen vejer tungere end eventuelle konsekvenser for
undersøgelsens informanter. For eksempel kan det argumenteres, at en klarlægning af de
problemstillinger, der er forbundet med OPS, netop kan medvirke til forbedring af indsatsen, hvis
det bliver tydeligt hvori udfordringer ligger. At forbedre den menneskelige situationen, er ifølge
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Kvale og Brinkmann netop formålet med en interviewundersøgelse, foruden den videnskabelige
værdi den bidrager med (Kvale & Brinkmann, 2011:80). Desuden er vi ikke interesseret i, at
problematisere noget som forsker, hvis informanterne ikke udtrykker bekymring, i det tilfælde hvor
det allerede vurderes, at fordele vejer tungere end eventuelle konsekvenser og det derfor vurderes
etisk forsvarligt. Kun en enkelt af de interviewede personer bad eksempelvis om at gennemlæse de
passager, hvor hun er citeret.
Et alternativ til mangel på anonymisering kan være at gøre undersøgelsen fortrolig, så der
ikke er offentlig adgang til undersøgelsen. Da formålet med undersøgelsen blandt andet er at
bidrage til ny viden om et relativt uudforsket område, ville en sådan løsning gøre køb på selv
samme ønske. Ifølge Schein er en etisk problemstilling i forbindelse med kulturforskning, at
analyse af en organisations kultur som kommer outsidere til kendskab, kan bevirke, at
organisationen blive sårbar, da oplysninger bliver offentlig kendt og ikke kun kendt internt i
organisationen (Schein, 1994:186). Da dele af vores undersøgelse omhandler kulturen i
Kriminalforsorgen har det været vigtigt for os at sikre, at Kriminalforsorgen var indforstået med
offentliggørelse af undersøgelsen. Kriminalforsorgen er derfor adspurgt direkte om de er indforstået
hermed, hvilket de har bekræftet.

KVALITETEN AF UNDERSØGELSEN
Kvaliteten af nærværende undersøgelse, vil i dette afsnit bliver belyst, herunder overvejelser om
validitet, reliabilitet og generaliserbarhed.
Undersøgelsens reliabilitet vedrører konsistensen og troværdigheden af en undersøgelse, og
om en anden forsker vil kunne komme frem til samme resultater ved hjælp af samme metode
(Kvale & Brinkmann, 2015:318). Da vi i nærværende undersøgelse har valgt at benytte
semistruktureret

interview

som

metode,

er

interviewene

meget

afhængig

af

selve

interviewsituationen, herunder hvilke spørgsmål intervieweren stiller. Dertil har informanten stor
indflydelse på interviewets retning, hvorfor det ikke er muligt at konstruere præcis samme situation
eller interview igen. Der er dog andre måder, hvorpå vi har sikret undersøgelsens reliabilitet. Blandt
andet har vi sørget for at have et transparent metodeafsnit, så der ikke er tvivl om processen, hvilke
valg og fravalg vi har foretaget samt hvilke overvejelser vi har gjort os undervejs. Et transparent
metodeafsnit kan ifølge Bryman styrke reliabiliteten i en undersøgelse (Bryman, 2012:390). Dertil
har vi transskriberet samtlige interviews og vedlagt disse, samt interviewguiderne, som bilag i
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undersøgelsen, således at det tydeligt fremgår, hvil e sp rgsm l vi har stillet, samt hvilke
spørgsmål der er tilføjet eller udeladt undervejs.
Ud over at det er relevant at reflektere over en undersøgelses reliabilitet, når kvaliteten af denne
skal vurderes, er det ligeledes vigtigt at reflektere over undersøgelsens interne validitet, hvilket vil
sige en refleksion over, hvorvidt den anvendte metode undersøger og afspejler det, som den havde
til formål at undersøge (Kvale & Brin mann, 2015:318). or at vurdere en unders gelses interne
validitet, er det landt andet relevant at se p , hvorvidt den valgte metode er den mest oplagte til at
belyse problemformuleringen. Da vi, som tidligere nævnt, var interesseret i at undersøge et
uudforsket felt, vurderede vi, at den eksplorative metodiske tilgang var mest velegnet, da vi med
denne metode havde mulighed for at udforske feltet fyldestgørende uden at udelukke relevante
aspekter ved problemstillingen. Udover en grundig overvejelse af den valgte metode, har vi desuden
igennem hele processen løbende vurderet undersøgelsens teorivalg, hvilket blandt andet har
resulteret i, at vi undervejs valgte at inddrage teorier inden for blandt andet organisationsteori.
Empiri kan ofte fortolkes ved h lp af mange fors ellige teorier, og pro lemformuleringen an
derfor esvares p en r

e fors ellige måder, alt efter valg af teoretisk fortolkning (Antoft et al.,

2007:40). Ved at inddrage organisationsteori til at underbygge dele af undersøgelsens empiri, blev
det muligt at belyse de organisationskulturelle aspekter ved samarbejdet om og implementeringen
af OPS.
Som tidligere nævnt tillader interview som metode en omhyggeligt udspørgende og lyttende
tilgang, der har til formål at fremskaffe en grundig efterprøvet viden (Kvale, 2006:19). I
nærværende undersøgelse har dette bidraget til at styrke validiteten, da vi blandt andet har vi haft
mulighed for at udspørge yderligere, hvis informanten har misforstået et spørgsmål eller svare på
noget andet, end der var hensigten. Dertil har interviewmetoden givet mulighed for at stille
opklarende spørgsmål til informanterne, hvis vi som interviewere har været i tvivl om det sagte.
Dog er det relevant at have in mente, at informanterne ikke nødvendigvis har den nødvendige viden
til at kunne besvare spørgsmålene fra interviewguiden. Dette kan resultere i, at vi måske ikke får
svar på vores spørgsmål, hvilket kan påvirke undersøgelsens validitet. Dog har vi søgt at styrke
validiteten ved at være grundige i vores udvælgelse af informanter for at sikre os, at de har den
nødvendige viden. Dertil var vi under interviewene meget bevidste om hele tiden at forklare,
opklare og korrigere ved uklarheder og misforståelser.
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Undervejs i analyseprocessen blev vi bevidste om, at det kunne have været interessant at tale med
blandt andet fængslernes værkmestre, da disse, ifølge informanterne, er de medarbejdere der har
vist mest modstand mod OPS. Begrundelsen for modstanden har vi kun fra informanterne, men ved
at interviewe de værkmestre der har været berørte af implementeringen af OPS, kunne vi have fået
de primære kilders syn på OPS, og eventuelt en uddybende forklaring på modstanden, hvilket ville
kunne have bidraget til en mere fyldestgørende besvarelse af undersøgelsen problemformulering.
Her kan man reflektere over, hvorvidt det har haft en betydning for undersøgelsens resultat, at vi
udelukkende har talt med personer der er fortalere for OPS, som ser fordele i indsatsen og som
ønsker mere OPS i fremtiden. Det kan her argumenteres, at det ville have gavnet undersøgelsens
validitet at tale med personer, som har vist modstand mod OPS, for dermed at kunne belyse en
anden side af OPS.
Dertil er det en vigtig pointe i relation til undersøgelsen, at informanterne, som tidligere nævnt, ikke
har haft mulighed for anonymitet, hvorfor det kan tænkes, at informanterne har udeladt følsomme
informationer, som de ikke ønskede at udtale sig om på grund af den manglende anonymitet. Som
tidligere nævnt kan undersøgelsens omdrejningspunkt om konflikter og uoverensstemmelser i
samarbejdet have indflydelse på, hvorvidt informanterne har været villige til at tale åbent om emnet,
da dette i værste fald kan have indflydelse på deres videre samarbejde med kolleger og ledelse.
Denne nedtoning i informanternes udsagn har vi set eksempler på under nogle af interviewene, hvor
informanten udtaler sig ‘uden for citat’, hvil et er et tegn p , at informanterne er evidste om, at
deres udtalelser kan have konsekvenser for dem efterfølgende, hvorfor de er forsigtige med, hvad
de udtaler sig om. I værste fald, kan den manglende anonymisering af informanterne
have indflydelse på undersøgelsens validitet. Dog vurderer vi ikke at dette er tilfældet, da
informanterne i høj grad stadig udtaler sig om følsomme emner, hvorfor vi vurderer, at de i de fleste
tilfælde ikke nedtoner deres svar, og undersøgelsen validitet kan derfor stadig forsvares.
I nærværende undersøgelse er det relevant at vurdere, hvorledes undersøgelsen resultater er
generaliserbare, således at resultaterne eventuelt kan bruges i andre sammenhænge. Eksempelvis
om undersøgelsens resultater kan overføres til andre fængsler, så de kan drage nytte af
undersøgelsens fund og dertilhørende anbefalinger. I kvalitative undersøgelser, såsom nærværende
undersøgelse, er det sjældent muligt at generalisere undersøgelsens resultater. Dog er det inden for
kvalitative studier muligt at tale om analytisk generaliserbarhed, som indebærer: “
j

mm

j
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y
m

m

” (Kvale, 2006:228). Med et udgangspunkt i ovenstående definition kan det

argumenteres, at resultaterne fra nærværende undersøgelse potentielt kan være vejledende i forhold
til andre OPS-projekter i Kriminalforsorgen, da vi har interviewet mange parter om samme emne.
Dog er det stadig vigtigt at have in mente, at der i andre fængsler kan være andre faktorer, som kan
have indflydelse på, hvorvidt undersøgelsens resultater kan fungere som vejledende, hvorfor en
generalisering ikke nødvendigvis er mulig. Eksempelvis har vi kun interviewet medarbejdere fra
åbne fængsler, hvorfor det kan tænkes, at der er andre sikkerhedsmæssige udfordringer i lukkede
fængsler, som ikke indgår i undersøgelsens analyse. Derfor vil der være usikkerhed om hvorvidt
resultaterne fra nærværende undersøgelse kan fungere som vejledende for situationen i lukkede
fængsler.
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TEORETISK RAMME: KRIMINOLOGI OG ORGANISATION
I dette afsnit vil teorirammen for nærværende undersøgelse blive præsenteret. Afsnittet vil
indeholde udvalgte dele af teorier, der kan bidrage til at analysere empirien og dermed medvirke til
at besvare problemformuleringen.

KULTURELLE FÆNOMENER - EDGAR SCHEIN
I nærværende undersøgelsen vil dele af den tidligere professor i management Edgar H. Scheins
organisationsteori blive anvendt. Scheins organisationsteori er hovedsageligt baseret på kvalitative
undersøgelser, hvor han har været involveret som konsulent i en række organisationer inden for
områderne kultur, organisationsudvikling og karriereudvikling (Schein, 1994: 9). Schein kan
karakteriseres som funktionalist, idet han har fokus på, hvilken funktion kultur har, og hvordan
denne indfaldsvinkel er nyttig i og med, at den tilbyder kategorier der er relevante for at forstå,
hvordan organisationer fungerer (Schultz, 2002:20-21).
Schein bidrager til organisationsforskningen blandt andet ved at søge at klarlægge begrebet
organisationskultur (Schein, 1994:1). Scheins teoretiske perspektiv på organisationskultur er
anvendt i undersøgelsen, da det kan bidrage til at belyse de organisatoriske kulturelle fænomener
som, det af empirien fremgår, har indflydelse på implementeringen af OPS.
Det empiriske grundlag i analysen tydeliggør, at det særligt er internt i Kriminalforsorgen, at
der ses udfordringer i forbindelse med implementering af OPS. Dette er valgt belyst med
udgangspunkt i Schein, idet han bidrager med forklaring på, hvad der foregår internt i
organisationer, når subkulturer og forskellige faggrupper skal samarbejde (Schein, 1994:2).
Endeligt bidrager Schein til en forståelse af, hvorledes kultur fungerer som primær kilde til
modstand mod forandring (Schein, 1994: 3). Dette perspektiv er relevant at inddrage i
undersøgelsen, da det kan bidrage til at forstå den modstand som ifølge empirien eksisterer.
Schein har haft stor indflydelse på kulturforståelse både i Europa og USA, og andres bidrag kan på
flere områder ses som en videreudbygning af Scheins analyseramme (Schultz, 2014:215). Med
henblik på at sætte rammen for anvendelse af begrebet organisationskultur i analysen, tages der
derfor udgangspunkt i Scheins definition heraf:
“O

m

m

efterhånden som den lærer at mestre sine problemer med ekstern tilpasning og intern integration,
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som har fungeret tilstrækkeligt godt til at det opfattes som sandt, hvorfor nye medlemmer oplæres
m

m

”

(Schein, 1994:20-21)
Organisationskultur dannes ifølge Schein ved, at organisationer lærer at håndtere problemer med
overlevelse i og tilpasning til eksterne omgivelser, og at integrere interne processer for at sikre
evnen til fortsat at overleve og tilpasse sig (Schein, 1994:55).
Ifølge Schein kan kultur analyseres på forskellige niveauer, hvor niveau refererer til graden
af, hvor synligt kulturfænomenet er for observatøren (Schein, 1994:24). Kulturanalyse giver bedst
mening, hvis “... man betragter kultur som dét, der manifesterer sig som adfærd og
skueværdier/udtrykte værdier (...), men hvis egentlig indhold er det sæt af underliggende
antagelser, som en gruppe er fælles om.” Schein, 1994:5). Kernen i ultur er grundl ggende
antagelser, de er ubevidste og tages for givet. Kulturen viser sig også i form af observerbare
artefakter samt fælles værdier, normer og adfærdsregler som afspejler efterrationaliseringer og
forhåbninger (Schein, 1994:33). Artefakter er eksempelvis de fysiske omgivelser, sprog,
påklædning og historier om organisationen. Det er særligt farligt at forsøge at sige noget om de
grundlæggende antagelser ud fra artefakter alene, dette fordi ens tolkning er projektioner af egne
følelser og reaktioner (Schein, 1994:25). Værdier, normer og regler er bestemmende for, hvordan
personer handler. Eksempelvis præsenterer en person et løsningsforslag ud fra personens opfattelse
af rigtig og forkert, og hvad der vil fungere og ikke fungere. Hvis løsningsforslaget fungerer, vil det
i en gruppe transformeres til en fælles værdi eller tro. Grundlæggende antagelser opstår, når en
løsning har fungeret flere gange, og det der først var en værdi eller en fornemmelse bliver opfattet
som en realitet. Hvis en grundlæggende antagelse er stærkt rodfæstet i en gruppe, vil enhver adfærd
som baserer sig på et andet grundlag opfattes som uforståeligt (Schein, 1994:26-29).
Som tidligere nævnt er Scheins teoretiske perspektiv på organisationskultur anvendt i nærværende
undersøgelse til at belyse de kulturelle fænomener. Det er dog en vigtig pointe, at nærværende
analyse ikke er en decideret kulturanalyse, hvorfor det ikke er hensigten at konkludere noget
endeligt om eksempelvis de forskellige niveauer i kulturen i Kriminalforsorgen. Dette vil kræve en
dybdegående og langvarig empirisk undersøgelse, og et andet fokus end, hvad nærværende
undersøgelse har. Ovenstående beskrivelse af teorien skal fungere som baggrundsviden for at forstå,
hvad der menes i analysen, når begreber som eksempelvis kultur og grundlæggende antagelser
anvendes.
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Schein er blevet kritiseret for at udelade, at der kan eksistere flere kulturer i én, idet han har
konceptualiseret kultur som et fælles sæt af grundlæggende antagelser (Schultz 2014:220). Dog har
Schein i senere bidrag gået mere i dybden med subkulturer, hvor han mener, at forskellige kulturer
udvikles eksempelvis inden for forskellige grupper af medarbejdere (Schultz, 2014:220).

FORANDRINGSPROCESSER - JOHN P. KOTTER
Professor i ledelse ved Harvard Business School, John P. Kotter tilbyder et teoretisk perspektiv på,
hvorfor forandringer i organisationer ofte mislykkedes men også, hvordan fejl kan undgås, således
at en vellykket forandringsproces er mulig. Da OPS i høj grad kan anses som værende et forsøg på
forandring af, hvordan indsatte opkvalificeres, vil Kotters teoretiske perspektiv på forandring
anvendes i nærværende undersøgelse til at analysere de fordele og udfordringer der eksisterer i
forbindelse med implementering af OPS. Ifølge Kotter laves der fejl i forandringsprocesser som kan
undgås, og på den måde lette forandringen (Kotter, 1999:4). Han beskriver følgende som de otte
mest almindelige fejl:


Der accepteres for stor selvtilfredshed (oplever ikke forandring som en nødvendighed.)



Formår ikke at skabe tilstrækkelig stærk styrende koalition



Undervurderer visionens magt



Visionen kommunikeres utilstrækkeligt



Forhindringer får lov at blokere den nye vision



Mangel på kortsigtede gevinster



Sejren fejres inden slaget er vundet



Forsømmer at forankre forandringen i virksomhedskulturen (Kotter, 1999:4-16)

De punkter som er anvendt i nærværende undersøgelse beskrives nærmere i analysen, de steder
hvor de anvendes. Med udgangspunkt i ovenstående årsager til, at forandring ikke lykkedes, har
Kotter udviklet ottetrinsmodellen som sammenfatter de trin, der skaber en vellykket forandring i
organisationer (Kotter, 1999:25). Ottetrinsprocessen:


Etablering af en oplevelse af nødvendighed



Oprettelse af den styrende koalition
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Udvikling af en vision og strategi



Formidling af forandringsvisionen



Skabe grundlag for handling på bred basis



Generering af kortsigtede gevinster



Konsolidering af resultater og produktion af mere forandring



Forankring af nye arbejdsmåder i kulturen (Kotter, 1999:26-27)

De f rste fire trin idrager til at: “ ...) optø en dybfrossen status quo.”, de n ste tre trin introducerer
nye metoder og det sidste trin bidrager til integrering af forandringen i virksomhedskulturen. Kotter
understreger vigtigheden af, at trin i modellen foretages i rigtig rækkefølge, da udeladelse af et trin
eller for hurtig fremrykning næsten altid vil skabe problemer (Kotter, 1999:28-29). De enkelte trin i
ottetrinsmodellen som anvendes i nærværende undersøgelse vil blive uddybet i analysen, de steder
hvor de anvendes.
Ottetrinsmodellen kan kritiseres for at være en noget forsimplet udgave af virkeligheden, hvilket
Kotter også selv påpeger (Kotter, 1999:25). Dog kan forenkling bidrage til bedre forståelse, og
ottetrinsmodellen kan fungere som et direkte anvendeligt værktøj til både at tydeliggøre
udfordringer i forhold til forandringer, men også hvordan man kan arbejde med disse udfordringer,
så nødvendig forandring kan finde sted. Omvendt kan en forsimplet model risikere at blive anvendt
som en konkret tjekliste, hvorfor der kan være risiko for at udfordringer/problemer, som ikke er
nævnt i modellen overses, og dermed ikke handles på. Hvilket i sidste ende måske kan medvirke til,
at forandringer mislykkedes. Dertil er Kotters model blevet kritiseret for at fokusere på lederskab
som afgørende for en forandringsproces, uden i tilstrækkelig grad at medtænke økonomiske og
politiske aspekter, herunder politiske kræfter inden og udenfor organisationen og andre faktorer der
kan begrænse forandring (Bucciarelli, 2015:38). Kotters teori kan derfor ikke bidraget il at belyse
de politiske og økonomiske aspekter der influerer OPS, men er anvendt til at belyse andre aspekter
ved implementering af OPS.

SOCIALE BÅND - TRAVIS HIRSCHI
I nærværende undersøgelse har vi valgt at inddrage dele af den amerikanske sociolog Travis
Hirschis teori om sociale bånd, og hvordan disse kan bidrage til at hindre en person i at begå
kriminalitet. Teorien skal bidrage til at belyse den del af undersøgelsen der omhandler, hvilke
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fordele der er forbundet med OPS, herunder hvordan OPS kan medvirke til, at projektets deltagere
hindres i at begå ny kriminalitet efter endt afsoning.
Hirschi er med sin teori ikke interesseret i at forklare, hvorfor individer begår kriminalitet
men derimod, hvorfor individer vælger ikke at bryde loven. Det der ifølge Hirschi skelner
lovovertrædere fra ikke-lovovertrædere, er de faktorer der hindrer folk i at handle på deres impulser
(Hirschi, 1969:10-11).
Hirschis teori har et kontrolteoretiske perspektiv, idet teorien forudsætter, at alle mennesker
har potentiale til at blive kriminelle, og at det er social kontrol, ikke moralske værdier, der
opretholder lov og orden. Uden kontrol er man, ifølge Hirschi, fri til at begå kriminelle handlinger.
Ifølge Hirschi forekommer afvigende handlinger, når et individs bånd til samfundet bliver svækket,
og graden af et individs integration i samfundet afhænger af mængden af vedkommendes sociale
bånd (Hirschi, 1969:3).
Social Bond-teorien består af fire hovedelementer eller begreber, som hver for sig og i
kombinationer, ifølge Hirschi, modvirker kriminel adfærd. Disse fire bånd er: ‘Attachment’,
‘Commitment’, ‘Involvement’ og ‘Belief’ Hirschi 1969:16-26). Jo stærkere ens sociale bånd er,
desto mindre risiko er der for, at man begår kriminalitet (Hirschi, 1969:27). De sociale bånd som er
relevante for nærværende undersøge, vil blive beskrevet nærmere i analysen, de steder hvor de
anvendes.
I relation til nærværende undersøgelse anvendes de ovenstående begreber til at belyse,
hvordan de indsattes deltagelse i OPS kan forstærke deres sociale bånd og dermed mindske risikoen
for, at de begår ny kriminalitet.
Hirschis teori om social kontrol har modtaget kritik for at have et konservativt syn på den bredere
sociale orden. Fra et kontrolteoretisk perspektiv vil børn, som har stærke sociale bånd til deres
forældre, være mindre tilbøjelige til at begå kriminalitet, end de børn, der har svagere bånd til deres
forældre. Teorien forudsætter således, at familien er en lovoverholdende institution (Kelley,
1996:12). Dette kan tænkes ikke altid er tilfældet. Det er altså ikke kun selve tilknytningen, men
også typen af tilknytning der har betyder (Kelley, 1996:12).

STEMPLINGEN - HOWARD S. BECKER
Kriminologen Howard S. Beckers teori om stempling er i nærværende undersøgelse blevet anvendt
til at forklare nogle af de fordele ved OPS, som informanterne nævner i deres interviews. Mere
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præcis vil dele af Beckers teori bruges til at forklare, hvorfor de private arbejdsgivere deltagelse i
OPS, er en fordel for de indsatte der deltager i OPS-forløbene.
Beckers stemplingsteori har rødder i symbolsk interaktionisme, da teorien forudsætter, at
afvigelse ikke har en selvstændig objektiv eksistens, men derimod udelukkende eksisterer i kraft af
omgivelsernes fordømmende reaktioner og stempling (Becker, 2005:35). Ifølge Becker skabes
afvigelse i samfundet. En afvigelse er således ikke en egenskab ved den handling en person begår,
men en konsekvens af andres anvendelse af regler og sanktioner i forhold til en person der bryder
disse regler. Afvigeren er en person som har fået påhæftet stemplingsetiketten med succes af
omgivelserne (Becker 2005:29-30). I relation til nærværende undersøgelse kan der for eksempel
være tale om en person der har overtrådt loven, ved at eg en riminel handling, og dermed bliver
stemplet som afviger af sine omgivelser. If lge Bec er er der mange fors ellige regels t i et
samfund og dertil tilh rer vi mennes er ogs fors ellige grupper i samfundet. Det der anses som
afvigende adf rd i n gruppe, kan opfattes som normalt i en anden gruppe (Becker 2005:28-29).
I sin teori beskriver Becker den proces et individ gennemgår, når vedkommende afviger fra
samfundets gældende regler og normer, hvilket vil sige, det de fleste opfatter som almindelig og
socialt acceptabel adfærd (Becker 2005:35-36). Om en handling opfattes som afvigende afh nger
af, hvordan andre mennes er reagerer p den.

an eh ver i

e n dvendigvis at have eg et en

kriminel handling for at blive stemplet som afviger, og omvendt er det ikke selvsagt, at en person
der har eg et en kriminel handling bliver stemplet som afviger. I dette tilfælde kan omgivelserne
reagere som om, handlingen ikke har fundet sted (Becker 2005:32-33).
Ifølge Becker vil man antage, at der er risiko for, at en person begår ny kriminalitet, hvis
vedkommende allerede har eg et en riminel handling, fordi han dermed har vist, at han er en
person uden respe t for loven Bec er 2005:51-52). Hvis man stempler en person som generel
afvigende frem for at l gge v gt p den specifi

e riminelle handling, ved ommende har eg et,

vil man ifølge Becker skabe en selvopfyldende profeti, fordi afvigerens selvbillede formes efter det
billede andre har af ham (Becker 2005:52). Ulemper ved at blive stemplet som afvigende er blandt
andet, at der er risiko for, at man kan blive afskåret fra konventionelle grupper som eksempelvis
arbejdsmarked. Dette til trods for, at den oprindelige afvigende handling ikke nødvendigvis havde
ført til denne eksklusion, hvis den ikke var blevet offentlig kendt (Becker 2005:52-53). For
eksempel vil en plettet straffeattest v re en arriere for en tidligere indsat i forhold til at f et
ar e de, ogs selvom ved ommendes riminelle handling i

e n dvendigvis har indflydelse p

evnen til at udføre et specifikt stykke arbejde. I nærværende undersøgelse vil disse dele af teorien
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bruges til at forklare, hvordan samarbejdet med de private arbejdsgivere kan hindre, at denne
stempling finder sted blandt OPS deltagerne.
Beckers teori indeholder elementer som ulighed, men er blevet kritiseret for ikke at inddrage større
strukturelle analyser, hvorfor elementer som magt og ressourcer ofte glemmes (Bottero & Crossley
2011:105). Trods denne kritik, kan Beckers teori dog stadig bidrage til at belyse
stemplingsprocesserne i OPS, hvorfor dele af teorien anvendes i undersøgelsen.
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ANALYSE
I dette afsnit vil de empiriske fund, som er relevante i forbindelse med besvarelse af undersøgelsens
problemformulering, blive analyseret. Relevante teorier inddrages til at belyse informanternes
udsagn.

POLITISK STYRET ORGANISATION
Da Kriminalforsorgen er en politisk styret organisation, har den politiske dagsorden selvsagt
indflydelse på, hvilke indsatser der prioriteres i organisationen. Som nævnt i indledningen har den
politiske dagsorden fokus på mere sikkerhed i fængslerne og skærpede straffe. Informanterne
udtrykker bekymring for denne politiske dagsorden, da de oplever, at den har konsekvenser for de
resocialiserende indsatser, herunder OPS (Bilag 4:15; bilag 1:15; bilag 2:33). Blandt andet nævner
informanten fra Områdekontoret i København, at den politiske beslutning om, at fængslerne skal
have fokus på skærpet sikkerhed, er ved at undergrave det resocialiserende arbejde (Bilag 2:13).
Dertil nævner informanten fra Jyderup fængsel, at den politiske dagsorden har konsekvenser for
implementeringen af OPS:
“

m

j

vi får af politikerne ikke. Og hvis opgaven er, at vi skal lade indsatte afsone i et mørkt rum uden tv
og uden muligheden for at ryge og... Hvis det er det der bliver vigtigt, så kan man sige, hvad skal vi
så bruge OPS til? For hvis det er ligegyldigt, om vi uddanner de indsatte, så har vi heller ikke noget
m

OPS j

” B

g 4:15)

Som informanten udtaler, er det i sidste ende politikerne der bestemmer, hvilke indsatser der skal
prioriteres og bruges ressourcer på i Kriminalforsorgen. Hvis politikerne vælger at nedprioritere
uddannelsesindsatser, er dette en udfordring for implementeringen af OPS. I forlængelse af
ovenstående citat, nævner informanten fra Direktoratet, at resocialiserende indsatser, såsom OPS,
ikke er prioriteret fra politisk side:
“

m

m

m

om man helst ikke vil

bruge penge på, man vil helst straffe dem så længe som muligt og det skal være så billigt som
muligt, politisk set. Men på den måde får vi andre jo assistance til at løfte en opgave, så vi får noget
j

” (Bilag 1:15)
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Grundet den manglende økonomiske prioritering af resocialiserende indsatser er Kriminalforsorgen
nødsaget til at hente assistance udefra i form af undervisning fra blandt andet erhvervsskoler og
private virksomheder. Ifølge informanten er Kriminalforsorgen ikke alene i stand til at løfte deres
resocialiserende opgave til en kvalitet, som han finder tilfredsstillende. Informanten hentyder i sit
interview til, at politikerne ikke har en lige så høj standard i forhold til kvaliteten af de
resocialiserende tilbud, som han mener Kriminalforsorgen skal tilbyde de indsatte (Bilag 1:5).
Ifølge informanten har politikerne ikke fokus på de langsigtede resultater og konsekvenser af deres
politiske prioriteringer. Han mener, at politikerne bør prioritere uddannelse, da det bedst kan betale
sig på et samfundsøkonomisk plan, idet uddannelse resulterer i bedre jobmuligheder, således, at de
indsatte har mulighed for at blive selvforsørgende og dermed bidrage til bruttonationalprodukt frem
for at leve af overførselsindkomst betalt af staten (Bilag 1:8). På baggrund af informanternes
bekymring over den nuværende politiske dagsorden kan det argumenteres, at denne er en
udfordring for OPS, da uddannelses- og resocialiseringsindsatser bliver nedprioriteret til fordel for
skærpet sikkerhed og straffe.

SAMMENHÆNG MELLEM BEFOLKNINGENS RETSFØLELSE OG DEN POLITISKE DAGSORDEN
I overensstemmelse med pointen fra indledningen spiller befolkningens retsfølelse, ifølge flere
informanter, en rolle i den politiske dagsorden (Bilag 2:33; bilag 1:21). I forhold til valget af, hvilke
områder der prioriteres på den politiske dagsorden, udtaler informanten fra Områdekontoret i
København:
“

mm

mm

pålægge os sikkerhedsopgaver, for så får folk det mere trygt med, at folk der skal straffes, de bliver
straffet, og det bliver de på en hård måde, de skal fandme ikke have noget, og de skal ikke have
j

mm

” (Bilag 2:33)

I citatet giver informanten udtryk for, at politikerne tilrettelægger deres politiske dagsorden ud fra
befolkningens ønsker og krav, således at politikerne sikrer sig stemmer i befolkningen. Med
udgangspunkt i citatet kan det argumenteres, at politikernes beslutning om at prioritere skærpede
straffe og sikkerhed er en konsekvens af befolkningens retsfølelse og deres umiddelbare ønske om
skærpede straffe. En retsfølelse som, ifølge Balvig m. fl., er baseret på et forkert vidensgrundlag. I
2009 foretog Balvig m.fl. en undersøgelse af retsbevidstheden i de nordiske lande. Undersøgelsen
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viser, at de fleste danskere har en holdning til, hvordan de mener der bør straffes for vold. Denne
holdning er imidlertid i stærk kontrast til, hvad danskerne ved om, hvordan der straffes. Danskerne
undervurderer i markant grad domstolens strenghed. De danske politikere har de sidste par årtier talt
om vigtigheden i at sende klare, utvetydige signaler gennem hårdere straffe, blandt andet for vold.
Disse kriminalpolitiske signaler har ikke slået igennem i befolkningen, da undersøgelsen som nævnt
viser, at størstedelen af den danske befolkning har en forståelse af, at der bliver straffet mildere, end
der i virkeligheden gør. En undersøgelse fra 2010 viser, at den generelle holdning i befolkningen er,
at man bør straffe langt hårdere for vold. Tendensen går i retning af, at danskerne vil dømme
strengere i den konkrete sag, end de tror domstolene ville dømme (Balvig et al., 2010:245). Hvis vi,
ligesom informanten, antager at politikerne tilrettelægger deres retspolitiske dagsorden på baggrund
af befolkningens retsfølelse, så stemmer det overens med befolkningens holdning til skærpede
straffe. Ifølge Balvig m.fl. varierer følelser og holdninger til sociale fænomener med den grad af
viden og nærhed, man har til dem. Hvis vidensniveauet til fænomenet er minimalt og fjernheden
maksimalt, vil man ifølge Balvig m.fl. reagere ud fra forhåndsforestillinger og forventninger. Med
større viden og nærhed til fænomenet får holdninger og følelser i højere grad karakter af komplekse
beslutninger. Holdninger kan således variere med viden om og nærhed til et socialt fænomen
(Balvig et al., 2010:233). På baggrund af denne påstand kan det argumenteres, at der er behov en
holdningsændring til straf i befolkningen, hvis den politiske dagsorden, og det øgede fokus på straf
og sikkerhed, ligeledes skal ændres, således at indsatser som OPS prioriteres i højere grad end nu. I
relation til Balvigs påstand skal befolkningen i højere grad oplyses om emner relateret til straf,
således at de får et bredere vidensgrundlag, som de kan basere deres holdning om straf på. Hvis
tendensen i befolkningens holdning til straf forbliver uændret, kan dette være en udfordring for
OPS, da befolkningens holdning har stor betydning for den politiske dagsorden, og den politiske
dagsorden har stor betydning for prioritering af indsatsområder i Kriminalforsorgen.

ØKONOMISK PRIORITERING AF OPS
At økonomi spiller en rolle i, hvordan en organisation fungerer, herunder hvilke indsatser der
prioriteres, må anses som indlysende. Særligt i en politisk styret organisation, hvor besparelser og
prioriteringer ofte har fokus. Flere informanter beskriver, hvorledes økonomiske forhold har
indflydelse på implementeringen af OPS i Kriminalforsorgen. Der er i Kriminalforsorgen afsat
satspuljemidler, som eksempelvis kan søges til indsatser som OPS (Bilag 13). Dertil er OPS-

43

projekterne delvist afhængig af funding og taxameterpenge, udbetalt af staten i forbindelse med
undervisning (Bilag 1:6; bilag 2:26; bilag 2:16).

FUNDING AF OPS
Implementering af OPS i fængslerne er til dels finansieret af fondsmidler. OPS-projektet
kokkeskolen blev igangsat med støtte fra TrygFonden. Og det kommende byggeprojekt i Jyderup
fængsel forventes igangsat, når TrygFonden endeligt udmelder, hvorvidt de ønsker at yde
økonomisk støtte til projektet (Bilag 1:6; bilag 2:26).
Kokkeskolen i Jyderup fængsel kom i stand efter, Kriminalforsorgen i 2011 i samarbejde med
Meyers Madhus og Melting Pot, gennemførte et otte ugers pilotprojekt med kokkeskole- og
restaurantvirksomhed i Vridsløselille fængsel. På baggrund af de gode erfaringer herfra, blev der
oprettet et to-årigt OPS-forsøgsprojekt med kokkeskole og restaurantvirksomhed i Vridsløselille
fængsel og i Jyderup fængsel med støtte fra TrygFonden (Minke & Balvig 2015:4-5). Informanten
fra Områdekontoret i København forklarer:
“M y

m

m

8m

Ty F

y

kan jeg jo godt se, at der blev nødt til at blive postet penge i, for køkkenet bygger ikke sig selv og
fængslet havde ikke budget til det, men vi skal i langt højere grad tænke i at lave projekter, hvor vi i
j

y

” (Bilag 2:26)

Som det beskrives var OPS-projektet afhængig af at modtage støtte udefra for at blive igangsat. Det
kan således argumenteres, at implementeringen af OPS påvirkes af, at de til dels er afhængige af
fondsmidler. Dette kan medvirke til, at projekterne bliver økonomisk sårbare, og risikerer ikke at
blive implementeret, hvis midlerne ikke bevilges.
Foruden ovenstående udfordring i forhold til finansiering, så kan OPS-projekterne ligeledes blive
sårbare, når High:five som central samarbejdspartner er fuldt finansieret af bevilgede midler
(High:five). Informanten fra Områdekontoret i København udtaler: “M
[High:five] er afhængige af at få deres midler, ellers overlever de ikke. De skal have deres
” (Bilag 2:10). Informanten fra FA

satspuljemidler hele tiden, og så skal d

Stillads udtaler, at han ikke mener, at det er muligt at udvide OPS, hvis ikke High:five deltager, da
Kriminalforsorgen ikke selv kan løfte den opgave, som High:five varetager (Bilag 6:15). I
modsætning til bevillinger fra TrygFonden, så er de bevilgede midler til High:five offentlige, idet
de er bevilliget af Satspuljen. Pointen er dog den samme i forhold til OPS-projekternes økonomiske
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sårbarhed. Hvis High:five ikke bevilges midler, og dermed ikke har mulighed for fortsat at deltage i
OPS, kan det være en udfordring i forhold til muligheden for en videre implementering OPS.

TAXAMETERPENGE
Som nævnt er OPS-projekterne delvist finansieret af de taxameterpenge som fængslerne opnår, når
de varetager A

og E D undervisning. Ko

es olen liver i samar e de med erhvervss olerne

a rediteret til at varetage E D grunduddannelsen i o

es oleforl

et.

eningen p sigt er, at

kokkeskolen skal blive selvfinansierende ved hjælp af indtægter fra taxameterordningen (Minke &
Balvig, 2015:4-5). Det samme gør sig gældende for AMU-kurserne, hvor de eksempelvis i
Horserød fængsel bruger taxameterpenge til at dække udgifter i forbindelse med stilladsprojektet,
herunder leje af udstyr (Bilag 2:16).
Ifølge informant fra Områdekontoret i København er Kriminalforsorgen økonomisk presset,
og det er derfor vigtigt, at projekterne er udgiftsneutrale, hvorfor taxameterpenge anvendes til at
dækkes omkostninger ved OPS (Bilag 2:16). Dette gør projekterne sårbare, da projekternes
økonomi afhænger af, hvorvidt der er nok deltagere på holdene, da taxameterpenge tildeles for hver
deltager. Informanten fra Jyderup fængsel forklarer:
“(...) for eksempel for sådan et 20 ugers grundforløb der får vi 64.000 kr i taxameter for at have en
elev der gennemfører. De er med til at finansiere at jeg har kokkefaglige ansat og de er med til at
finansiere det som det koster Meyers at sende en kok herud. hvis der er 8 elever så breaker vi even,
altså så kan de få en indtægt og det svarer til det vi har i udgifter. hvis vi har seks elever så koster
det penge, altså så de der lønudgifter, der er forbundet med at have kokkeskole er større end
” (Bilag 4:4)
På den måde kan projekterne risikere at give underskud for det enkelte fængsel, som så måske i
mindre grad er motiveret til at implementere OPS, hvilket er en udfordring for OPS.

KRIMINALFORSORGEN SOM ORGANISATION
Empirien peger på, at en stor del af udfordringerne ved implementering og samarbejdet omkring
OPS skyldes udfordringer internt i Kriminalforsorgen. Dette afsnit tydeliggør, hvorledes kulturen i
Kriminalforsorgen har indflydelse på OPS.
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ORGANISATIONSKULTURENS INDFLYDELSE PÅ OPS
Flere udsagn fra undersøgelsens informanter omhandler emner, som relaterer sig til, hvad der kan
karakteriseres som kulturen i Kriminalforsorgen. Det er derfor relevant, foruden de formelle
strukturelle rammer i Kriminalforsorgen der kan have indflydelse på implementeringen af OPS, at
se på de mere uformelle rammer, såsom organisationskulturen. At kulturen i Kriminalforsorgen kan
påvirke en implementeringsproces i forbindelse med OPS er selvsagt. Organisationskulturen kan
nemlig have stærke effekter på adfærd, ligesom formel struktur har det (Jacobsen & Thorsvik,
2014:115). Påvirkningen er blot af anden karakter, idet organisationskultur har med følelser at gøre
og følelser påvirker, hvordan mennesker danner meninger om deres omgivende miljø (Jacobsen &
Thorsvik, 2014:120). Eksempelvis meninger om implementering af nye tiltag såsom OPS. Dertil er
der ofte afvigelser mellem forventet adfærd - den der kommer til udtryk i den formelle struktur og
den faktiske adfærd (Jacobsen & Thorsvik, 2014:115). Som organisation kan man godt have en
formel strategi og styring på et område, uden at det nødvendigvis kommer til udtryk i den faktiske
adfærd blandt medarbejderne.
Traditioner og forandring
Flere informanter beskriver Kriminalforsorgen som værende en konservativ og traditionsbunden
organisation (Bilag 2:15; bilag 1:7; bilag 7:4). Informanten fra Områdekontoret i København
udtaler:
“S

mm

y

mm

m

bestemme (...), så er det rigtig svært at håndtere, og Kriminalforsorgen er en meget stor og tung
organisation, og vi er enormt konservative. Det er ikke en organisation der er fuld er rummelige
m

j

” (Bilag 2:15)

Denne beskrivelse af Kriminalforsorgen kan med udgangspunkt i Scheins teori være et udtryk for
det, som Schein kategoriserer som et artefakt. At flere opfatter organisationen som traditionsbunden
kan være udtryk for, at artefakten desuden er blevet transformeret til en fælles værdi i
organisationen. Ovenstående informanter er bevidste om, at de og andre opfatter Kriminalforsorgen
som traditionsbunden, hvorfor denne opfattelse endnu ikke er blevet en grundlæggende antagelse,
idet grundlæggende antagelser er ubevidste. Det kan dog for andre i Kriminalforsorgen være mindre
bevidst, at Kriminalforsorgen er traditionsbunden, og vil på den måde fungere som en
grundlæggende antagelse, altså en antagelse som tages for givet og ikke sættes spørgsmålstegn ved.
Grundlæggende antagelser kan være så stærkt inkorporerede i en gruppe, at opførsel som baserer
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sig på andre antagelser simpelthen ikke er tænkelige (Schein, 2017:21-22). Hvis der i
Kriminalforsorgen er en kultur omkring, at man gør ting som man traditionelt vis plejer, og dette
har stadfæstet sig som en grundlæggende antagelse, så må det om ikke andet være en udfordring i
forhold til, hvordan medarbejdere opfatter og reagerer på nye tiltag, så som OPS. En logisk
konsekvens må være, at der er risiko for, at medarbejdere er forbeholdne over for ændringer, og i
værste fald modarbejder eller forhindre nye tiltag. Et konkret eksempel på, hvorledes en
medarbejders grundlæggende antagelser kan påvirke OPS, kan ses i udtalelsen fra informanten fra
Jyderup fængsel:
“V

j

m

2013

j m

m

?”

m

: “J
m“

j

2016

H

m

m
K m

m

m
m

j

“

t du laver
” S
j m

mj
”

laver svejsekurser og sikkerhedskurser for at forberede dem til at komme ud i uddannelse. For seks
syv år siden der var han ledende værksteder i smed og han blev målt på, om han havde en fornuftig
kvalitet i det arbejde han lavede og han tjente penge (...). Det er ikke sådan det er nu, det er ikke det
vi kigger på. Nu er produktionen blevet det værktøj, vi bruger til at gøre de indsatte
arbejdsmarkedsparate. Og det har været et kæmpe skifte at tænke på den her måde. (...) det har det
sidste år være den største opgave, som jeg har haft og ikke lykkedes med, er at have fået alle mine
medarbejdere til at forstå, hvorfor det er, at vi har, og det er ikke til at tjene penge til
K m

” (Bilag 4:14)

Smedens opfattelse af, hvad hans opgave traditionelt er, stemmer ikke længere overens med de krav
der i dag stilles til værkstederne. Dog har smeden svært ved at omstille sig, hvilket kan forklares
som en konsekvens af den organisationskultur han er en del af, hvor den grundlæggende antagelse
måske fortsat er, at formålet med hans arbejde er at producere, og ikke at gøre indsatte uddannelseseller arbejdsmarkedsparate. Som skrevet i ovenstående, så er handlinger der baserer sig på andre
grundlæggende antagelser ikke tænkelige (Schein; 2017:21-22), hvilket kan forklare, hvorfor
smeden har svært ved at handle anderledes, end han gør. Opfattelsen af, at formålet fortsat er at
producere i fængslerne er i direkte konflikt med den officielle strategi i Kriminalforsorgen, hvor det
eksplicit er skrevet ind i flerårsaftalen, at der i højere grad skal fokuseres på uddannelses- og
arbejdsmarkedsparathed i værkstederne, frem for produktion (Justitsministeriet (u.å)). Som
informanten også selv italesætter, så er det altså ikke lykkedes at ændre hans medarbejderes
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forståelse af dette skift. Kultur kan svække effekten af formelle styringsmekanismer og
undersøgelser viser, at forandringsforsøg i organisationer ofte mislykkedes netop fordi, man ikke
formår

at

ændre

kulturen

(Thorsvik

&

Jacobsen,

2014:132-133).

Kriminalforsorgens

traditionsbundne kultur kan påvirke medarbejderes vilje til at arbejde på nye måder, og dertil har
man ledelsesniveau ikke formået at ændre på kulturen, hvilket udfordrer implementeringen af OPS.
Det er således ikke nok at se på den formelle struktur, herunder strategien i Kriminalforsorgen, når
udfordringer i forhold til implementering af nye tiltag skal analyseres, idet grundlæggende
antagelser og adfærd kan være direkte modsatrettede de officielle udmeldelser. Det relevante i
denne sammenhæng er, hvordan man så håndterer og ændrer disse grundlæggende antagelser i
Kriminalforsorgen, således at implementeringen af OPS lykkes i endnu højere grad. Når kultur
ifølge Schein, er et mønster af grundlæggende antagelser, som har fungeret tilstrækkeligt godt og
derfor opfattes som sande (Schein, 1994:20-21), må det betyde at ovenstående eksempler på
antagelser, er opstået ved at blive bekræftet i praksis/virkeligheden. En sådan bekræftelse må
dermed også være med til at fastholde antagelsen. At antagelser tages for givet, og opfattes som
sandheder, kan gøre dem yderst vanskelige at ændre på (Schein,1994:29). Og så længe disse
antagelser bekræftes blandt medarbejderne i Kriminalforsorgen, vil det være en udfordring at ændre
herpå. Omvendt må der også opstå en mulighed for ændring af antagelser, hvis de ikke bekræftes,
hvilket muligvis resulterer i, at medarbejderne i højere grad er åbne overfor OPS. Dette peger på, at
der skal en kulturændring til internt i fængslerne, før denne modstand/holdning ændres.
Andre reaktioner på forandring
Ligesom smedens modstand, så peger empirien på, at der også eksisterer andre former for modstand
mod implementering af OPS. Ifølge flere informanter har der været stor modstand mod OPS fra
nogle medarbejdere i fængslerne (Bilag 2:14; bilag 1:7). Selvom den formelle udmelding, ifølge
informanten fra Direktoratet er, at man i Kriminalforsorgen skal prioritere OPS, så er der altså
alligevel modstand herpå (Bilag 1:9). Forklaringer på modstanden kan dermed umiddelbart ikke
forstås som et prioriteringsproblem i organisationen, men i højere grad som en adfærd blandt
medarbejdere. Informanten fra Direktoratet beskriver rammende, hvordan han oplever modstand
mod forandring i Kriminalforsorgen:
“

m

nger vi, at de

skal tage hele deres gamle liv og smide det ud, det dur ikke, nu skal du have et nyt liv, og nu skal vi
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fortælle dig, hvordan det skal se ud. Men hver gang vi skal lave en lille forandring i
K m

m

m ” (Bilag 1:7)

Informant fra Områdekontoret i København udtaler samstemmigt:
“

m

m

m

H

j

aldrig været nogle i fængslerne der har været ansat til at lave denne [OPS) type opgave. Det er jo
drift vi sidder og laver oppe i fængslerne. (...). Og da vi så kom og ville sætte det [OPS] igang så
var der modstand fra alle internt, det var helt vanvittigt så lang tid det har taget os - det har taget
os år at få accepteret det her proje “ B

2:14

Informanten siger videre: “N

m

[

OPS]

m

at vi bare er mennesker, og at forandringer er utrolig svært for os.” Bilag: 2:15). At forandring er
svært er ifølge Kotter et vilkår, som ikke kan undgås, da forandring altid vil gøre ondt, når
mennesker tvinges til at tilpasse sig nye vilkår. Som beskrevet i teoriafsnittet mener han dog, at der
særligt laves otte fejl i disse forandringsprocesser som kan undgås, og på den måde lette
forandringen (Kotter, 1999:4). Flere informanter beskriver, at nogle medarbejdere har svært ved at
forstå, hvorfor de skal arbejde med OPS. Informanten fra High:five siger eksempelvis, at der har
været mangel på forståelse for, hvorfor man skal indføre OPS, særligt i de jyske fængsler. Hun
mener, at det kan skyldes, at de ikke kan se formålet med OPS, herunder hvorfor de skal ændre på
deres arbejdsmåde, og at de dertil er presset arbejdsmæssigt og ikke mener at have ressourcerne til
indsatsen (Bilag 3:2-3). Informanternes udtalelser tyder på, at medarbejderne ikke har oplevet det,
som Kotter beskriver som en tilstrækkelig oplevelse af nødvendighed af forandringen. Med
udgangspunkt i Kotter, kan ovenstående tyde på, at man i forbindelse med implementering af OPS
ikke har formået at etablere en tilstrækkelig oplevelse af, at OPS er nødvendigt, og denne fejl kan
være fatal, fordi forsøg på ændringer ikke vil opfylde deres mål, når selvtilfredsheden er for høj
(Kotter, 1999:4). Ifølge Kotter kan denne nødvendighed skabes eksempelvis ved at tillade, at
udfordringer og kriser synliggøres, og at sætte så høje mål at de ikke kan opfyldes, hvis man gør,
som man plejer (Kotter, 1999:54-56). I forhold til OPS kunne det bidrage til medarbejdernes
oplevelse af nødvendighed for OPS, hvis der eksempelvis er fokus på det faktum, at recidiv for
indsatte er højt, og at særligt denne målgruppes mulighed for at opnå arbejde efter afsoning er en
stor udfordring. Dette taler ind i et behov for at arbejde anderledes med resocialisering, eksempelvis
som det gøres i OPS. En sådan tydeliggørelse kan bidrage til medarbejdernes oplevelse af
nødvendigheden af tiltag som OPS, og motivere dem til at bakke op om indsatsen.
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Dertil kan den manglende forståelse for, hvorfor OPS skal indføres også omhandle det, Kotter
es river som manglende ommuni ation af visionen: “Uden troværdig kommunikation, og en
masse af den, vil de ansattes følelser og forstand aldrig blive fanget af ideen” Kotter, 1999:10).
Det fremgår ikke af empirien, hvorvidt der har manglet kommunikation af visionen med OPS. Flere
informanter nævner dog mangel på intern kommunikation, hvilket blandt andet omfatter
kommunikation mellem Direktoratet, de enkelte områdekontorer og fængsler (Bilag 2:19; bilag
4:22). Hvis Direktoratet ikke i tilstrækkelig grad har kommunikeret visionen med OPS, således at
medar e derne er levet ‘fanget af ideen’, er det en udfordring for implementeringen af O S.
Manglende kommunikation kan også forklare, hvorfor OPS trods udmelding fra Direktoratet om, at
O S s al prioriteres, i

e er implementeret i h ere grad end det er. Kotter p peger, at: “Der ikke er

noget, der underminerer forandring mere, end når centrale personer udviser en adfærd, som ikke er
i overensstemmelse med den verbale kommunikation” Kotter, 1999:11). Det er dermed ikke nok, at
Direktoratet melder ud, at OPS skal prioriteres. Ifølge Kotter er handling stærkere end ord, og det er
derfor vigtigt for en succesfuld forandringsproces, at ledelsen der står i spidsen for forandringen
altid handler i overensstemmelse med den verbale kommunikation. Hvis Direktoratet ikke også
handler, og gør det i overensstemmelse med den verbale udmelding, så underminerer det visionen
med indførelse af OPS. Eksempler på en sådan manglende handling er, når Direktoratet på den ene
side siger, at OPS skal prioriteres, men på den anden side ikke reagerer, når fængsler fravælger
OPS. Informanten fra Direktoratet udtaler desuden: “
j m

at løfte opgaven, man har meget nemt ved

m
”

(Bilag 1:9).
Det er ikke alle medarbejdere der har haft modstand mod OPS. Informanten fra Områdekontoret i
Hobro nævner, at medarbejderne i Kragskovhede fængsel var meget positivt stemt overfor det
planlagte OPS-projekt. Han beskriver, hvordan han oplevede, at modstanden i stedet kom fra
ledelsen i fængslet, hvilket ifølge informanten resulterede i, at projektet blev nedlagt kort tid inden,
det var planlagt at starte (Bilag 7:2-4). Ifølge Kotter er en af de fejl der laves i forandringsprocesser,
at forhindringer får lov til at blokere for den nye vision (Kotter, 1999:11). En sådan forhindring kan
eksempelvis være, når ledelsen i et fængsel fravælger OPS trods en overordnet vision i
Kriminalforsorgen om, at uddannelsesindsatser skal prioriteres. Ifølge Kotter er en af de værste
forhindringer, når ledere ikke tilpasser sig de nye omstændigheder, og en sådan blokering kan
stoppe et helt forandringsprojekt (Kotter, 1999:11-12). Der kan være mange acceptable årsager til,
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at en ledelse i et fængsel fravælger OPS, men konsekvensen for selve OPS-projektet er, at det
udfordrer implementeringen og samarbejdet om OPS.
Informanten beskriver her, hvad han mener, der kan ligge til grund for denne modstand: “J

or,

det bundede nok i angsten for det ukendte, hvis jeg skal være sådan helt, det er noget nyt jo, det har
m

j

m

” (Bilag 7:4). Ifølge Schein

er kulturforandring det samme som at forsøge at ændre på grundlæggende antagelser, og dette
skaber utryghed da grupper søger stabilitet og mening (Schein,1994:33-34). OPS kan anses netop
som forsøg på ændring af en kultur omkring hvordan man arbejder med indsatte, hvilken kan
forklare, hvorfor angsten for det ukendte resultere i modstand mod OPS.

KRAV TIL MEDARBEJDERES KOMPETENCER
Foruden ovenstående kulturelle udfordringer, så har det ifølge flere informanter vist sig, at
Kriminalforsorgens egne medarbejderne mangler nødvendige kompetencer i forhold til at undervise
i forbindelse med OPS-projekterne. For at kunne drive OPS i fængslerne kræves det, at der er
medarbejdere der kan varetage undervisningen i forløbene. Da værkmestrene skal undervise, og
ikke kun producere, er de blevet opfordret til at tage en pædagogisk efteruddannelse som blandt
andet skal sikre, at de er kompetente til at varetage vellykkede undervisningsforløb (Bilag 4:21).
Alternativt skal fængslerne betale undervisere fra erhvervsskoler for at undervise. Det kan
økonomisk umiddelbart bedst betale sig at efteruddanne fængslernes eget personale, frem for at
skulle betale eksterne undervisere. Og da man generelt i Kriminalforsorgen har fokus på styrkelse af
uddannelsesindsatser giver det mening, at Kriminalforsorgens medarbejdere uddannes til at kunne
understøtte netop dette fokus.
Informanter forklarer, at der blandt medarbejderne både har været positiv og negativ respons
på ønsket om, at de kan efteruddannes. Informanten fra Direktoratet forklarer:
“ ...) lige pludselig siger man til vedkommende, nu skal du forresten lige til at gå i skole tre år, ah
hvad skal jeg, du skal gå i skole, du skal tage en erhvervspædagogisk diplom og du skal bestå den.
fordi nu skal du undervise i stedet for at være en som producerer ude på værkstederne. Der bliver
stillet nogle krav til det enkelte personale, som kan være noget hæmmende i forhold til at få
processen til at køre, og der kan også være nogle af de her værkmestre som siger, yes endelig
m

mm

” (Bilag 1:8)
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Nogle medarbejdere ønsker efteruddannelse, hvilket er en fordel for OPS, da de dermed kan bidrage
til at sikre en kvalitet i undervisningen, som andre uden en erhvervspædagogisk efteruddannelse
måske ikke i samme grad kan. Andre medarbejdere ønsker ikke denne efteruddannelse. Adspurgt til
om de ansatte er interesseret i at blive efteruddannet, siger informanten fra Jyderup fængsel:
“N j

m

det var nogle helt andre kvaliteter der blev lagt vægt på og der går. Altså jeg er ellers ikke
tilhænger af.., kulturændring tage lang tid men lige på det her område der er det altså noget stort
der skal laves om på, og det har jeg i hvert fald ikke lige evnet at gøre på et år. Så man skal også
y

” (Bilag 4:21-22)

Med udgangspunkt i Kotter kan den hæmmende effekt af krav til uddannelse være et udtryk for, at
medarbejderen ikke har fået den rigtige oplevelse. Uddannelse kan ifølge Kotter være påkrævet i en
forandringsproces, dog er det nødvendigt, at den giver den rigtige oplevelse blandt medarbejdere, så
det ikke bliver en umyndiggørende oplevelse med et underforstået budskab om “
m

” (Kotter, 1999:135). Kriminalforsorgen har prioriteret at tilbyde

efteruddannelse til sine medarbejdere i fængslerne, så de er i stand til at undervise og ikke kun
producere, hvilket som udgangspunkt er positivt. Uden den nødvendige uddannelse af
medarbejdere, hvor de får de rigtige færdigheder føler de sig, ifølge Kotter, nemlig magtesløse i
forhold til den nye opgave (Kotter, 1999:143). Hvis medarbejderne har oplevet kravet om
uddannelse som noget der blev trukket ned over hovedet på dem, eller simpelthen bare ikke har
lysten til at lave noget andet, så kan det altså udfordre implementeringen af OPS.
Foruden udfordringen med medarbejderes manglende lyst til efteruddannelse, så ser informanten
yderligere, at der også er et ressourceproblem forbundet med at skulle sende de medarbejdere på
uddannelse, der har interesse heri. Han giver her et eksempel: “(...) problemet er med to tømrer, så
kan vi netop liiige holde fængslet ved lige, så når han skal på kursus så er der noget der ikke bliver
gjort, som egentlig burde gøres, og med ham der skal til at undervise er der noget der ikke blive
lavet, som skulle laves.” Bilag 4:24). Dette taler ind i en stru turel og

onomis udfordring

vedrørende manglende kompetencer blandt medarbejdere til at varetage undervisningen i OPSprojekterne.
Der er dermed flere problemstillinger forbundet med at implementere OPS, når det kommer
til at sikre, at medarbejderne har de rette kompetencer til at kunne varetage undervisningen i OPSprojekterne. Dels er det ikke alle medarbejdere, der er interesseret i efteruddannelse, og dels så kan
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fraværet af medarbejdere på uddannelse betyde mangel på ressourcer til den almindelige drift. Hvis
de nuværende medarbejdere, hverken har de rette kompetencer eller ønsker at tilegne sig disse, og
hvis de enkelte fængsler ikke prioriterer at uddanne deres personale på grund af ovenstående
problemstillinger, kan det være nødvendigt at udskifte medarbejderne med personer udefra, hvis
fængslet ønsker at prioritere OPS. Hvis dette sker, kan medarbejdere muligvis risikere, at de
erstattes af ekstern arbejdskraft. Informanten fra FA Stillads, som tidligere har været
beskæftigelseschef i Horserød fængsel, forklarer følgende: “

m

undervisning efterfulgt af virksomhedsskole, så fjerner vi tyve mennesker fra den øvrige
beskæftigelse så man kan sige at i den periode der er tyve mindre, mindre mennesker at undervise
m
siger han: “

” (Bilag 6:11). Adspurgt til hvorvidt han mener, at dette er problematisk
mm

blematik, når der bliver fyret værkmester på den

baggrund ik. Men det er ikke anderledes end, at skolen ligger og slås om klienter med
smedeværkstedet og smedeværkstedet hugger dem fra snedkeriet og dem fra snedkeriet hugger dem
fra osv ik ...)” Bilag 6:11). Indførelsen af OPS kan dermed betyde, at der sker forandring i
organisationen, hvor der er udsigt til personlig tabt hos den enkelte medarbejder. I de mest
dramatiske tilfælde, kan ændringen betyde, at der forsvinder jobstillinger, og at de ansatte bliver
arbejdsløse. I dette tilfælde vil modstand imod denne forandring være en naturlig reaktion
(Jacobsen & Thorsvik, 2013:356).

RELATIONER OG ‘ILDSJÆLE’
Endnu et aspekt ved organisationskulturens indflydelse på OPS er det som omhandler ‘ilds le’.
Flere informanter es river, at det hovedsageligt er ‘ilds le’ i Kriminalforsorgen, der es

ftiger

sig med OPS, og som særligt har indflydelse på både implementeringen af, og samarbejdet omkring
OPS (Bilag 1:18, bilag 2:30; bilag 4:28). Dertil peger flere af informanterne på, at det interne
samarbejde om OPS er personafhængigt, og båret af relationer mellem medarbejdere, hvor netværk
bliver afgørende for samarbejdet og implementeringen af OPS (Bilag 2:20; bilag 3:15).
Informanten fra Områdekontoret i København udtaler: “
j

m

m
I j ” (Bilag 2:30). Adspurgt til

hvad der sker, hvis ’ildsjælen’ brænder ud, siger informanten, at det vil blive svært at tilegne sig
den nødvendige information om OPS, da der kun er få personer der besidder denne viden (Bilag
2:30). En konsekvens heraf er, at projektet bliver sårbart, fordi det bliver svært at tilegne sig den
n dvendige viden, hvis ‘ilds lene’ forsvinder. Der er s ledes risi o for, at den viden om OPS som
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’ildsjælene’ har oparbejdet gennem årene, forsvinder ud af Kriminalforsorgen. Informanterne fra
Jyderup fængsel og Direktoratet italesætter samstemmigt, at ildsjæle: “
(Bilag 4:28)

“

”

del er drevet ved ildsjæle (...)” Bilag 1:18).

Informanten fra Områdekontoret i København påpeger, i sammenhæng med ovenstående,
nødvendigheden af at udarbejde beskrivelser af de enkelte projekter: “

m

nøgternt sådan bare kunne trække et projekt op, projekt stillads, fint vi kigger på det, hvad er det
j

” (Bilag 2:30).

At formelle retningslinjer for OPS nedskrives, kan bidrage til at sikre, at viden ikke går tabt. Dertil
kan det resulterer i en større vidensdeling, da alle i organisationen har adgang til samme viden.
Behov for pro e t es rivelser uddy es i afsnittet ‘ angel p strategi’.
Foruden risikoen for, at viden går tabt, når det kun er en gruppe af ’ildsjæle’, der besidder den
nødvendige viden, italesætter informanterne andre udfordringer herved. Eksempelvis at ’ildsjæle’ i
forbindelse med Kriminalforsorgens reorganiseringen søger væk fra fængslerne og over i
områdekontorerne:
“Så de mennesker som før, tit og ofte, de mennesker som var ildsjæle, og som havde interesse i det
her [OPS], det var dem som søgte over i områdekontorerne, så tilbage sidder dem som ikke er
ildsjæle på de der områder, dem der ikke går forrest i udviklingen, mange af dem som havde lysten
til at skabe, de søgte jo herover i områdekontorerne.“ Bilag: 1:18)
Lokalt i fængslerne sker der dermed et tab af medarbejdere, som interesserer sig for OPS, idet de
rykker ud af fængslerne og over i områdekontorerne. Implementeringen af OPS kan herved
udfordres, idet de medarbejdere der har interessen og lysten til at implementere OPS er rykket
fysisk længere væk fra, hvor selve implementeringen finder sted. Dertil italesætter informanten fra
Områdekontoret i København mangel på at tale sammen internt om OPS:
“ ...) på den måde så taler vi ikke specielt meget sammen, altså så vil det være på en eller anden
måde at der er nogen der er makkere, og har haft noget samarbejde i en del år og har et godt
samarbejde, og så vil de naturligt tale sammen omkring et eller andet projekt.” Bilag 2:19)
På den måde bliver samarbejdet om OPS person- og relationsafhængigt, hvilket informanten fra
High:five ligeledes beskriver:
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“Jeg har det sådan, at da Lars kom over til FA stilladser der, han var min gode kontakt deroppe, og
den der kunne åbne døre og altså det betyder jo så også lige lidt, i øjeblikket har jeg ikke så tæt
kontakt med Horserød andet end forbindelse med stilladsforløbet, hvor jeg mangler lige en på den
pind også som man kan bruge til at sparre med i nogle andre sammenhænge og det er jo en relation
y

”. (Bilag 3:15)

Her itales tter informanten, at en “god onta t” er en onta t der an “ ne d re”, og at relationer
skal bygges op før man kan sparre med hinanden. Netværk har dermed betydning for samarbejdet
om ring O S, men ogs

valiteten af netv r et, e sempelvis i form af at unne “ ne d re” er

afgørende.
Der kan selvfølgelig både være fordele og ulemper forbundet med netværks betydning for OPS. På
den ene side kan det være nyttigt og positivt, at man over en periode har oparbejdet et godt og
konstruktivt samarbejde, da det kan medvirke til, at samarbejdet glider lettere. Ulempen kan være,
at man kommer til at gøre tingene som man plejer hvis det ofte er de samme personer der
samarbejder, hvorfor refleksion over nye måder at løse opgaver på måske udebliver. Dertil kan det
betyde, at nødvendige nye samarbejder, eksempelvis nye medarbejdere i områdekontorerne, som
har til opgave at arbejde med OPS, måske ikke etableres, når der er en tendens til at samarbejdet
foregår mellem medarbejdere der i forvejen er vant til at samarbejde.
Hvis et projekt er afhængig af samarbejder der fungerer på basis af netværk, og ikke formelle
samarbejdsaftaler og tydeliggørelse af, hvem man skal kontakte, og et sted hvor man kan finde
skriftlig information, vil det i høj grad udfordre implementeringen og samarbejdet omkring OPS.

KRIMINALFORSORGENS STRUKTUR OG DET INTERNE SAMARBEJDE
Som skrevet tidligere, skyldes en del af udfordringerne ved implementering og samarbejdet
omkring OPS udfordringer internt i Kriminalforsorgen. Dette afsnit tydeliggør, hvorledes
organisatoriske rammer og det interne samarbejde i Kriminalforsorgen har indflydelse på OPS.

DET INTERNE SAMARBEJDE OM OPS
Ifølge

flere

informanter

mangler

der

kommunikation

og

vidensdeling

på

tværs

af

Kriminalforsorgen, hvilket påvirker samarbejdet omkring OPS. Adspurgt til hvordan det interne
samarbejde omkring OPS opleves, svarer informanten fra Områdekontoret i København:
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“A

rigtig noget samarbejde på den måde internt, vi er nogle personer, som har

det som ansvarsområde som så mødes i nogle forskellige fora, for at få talt lidt om strategisk i
” (Bilag 2:17)
Informanten fra Jyderup fængsel udtaler desuden, at områdekontorerne og fængslerne sjældent
holder møder, hvor der spares omkring OPS (Bilag 4:22). Dertil forklarer informanten fra
Områdekontoret i København, at når samarbejdspartnerne mødes og taler om strategi i forhold til
OPS, så er det ikke alle involverede der deltager:
“(...) det er så blandt andet Benny og så har vi sådan en gruppe, så kan det være sådan nogle
områdekonsulenter ligesom mig, og så kan der være nogle enkelte ude fra fængslerne, men typisk så
tager vi ikke dem med, fordi at de har ikke tid til at deltage i alt muligt. Så er det mere os som er
…

j

” (Bilag 2:17)

Det er en udfordring for samarbejdet omkring OPS, at der ikke er repræsentanter fra alle afdelinger
som er involveret i OPS, når samarbejdspartnere mødes. Repræsenteret er Benny fra Direktoratet,
nogle repræsentanter fra områdekontorer og nogle gange repræsentanter fra de enkelte fængsler. At
centrale medspillere som fængslerne ofte ikke deltager, er en udfordring for OPS, da de i sidste
ende står for den praktiske implementering af OPS. Når der er begrænset samarbejde på tværs af
Kriminalforsorgen, kan det betyde, at der laves dobbeltarbejde i de forskellige enheder og
afdelinger frem for, at der udveksles erfaringer, hvilket kan betyde et unødvendigt tids- og
ressourceforbrug. En manglende kommunikation kan resultere i, at man misforstår hinanden og
hinandens hensigter. Dertil kan manglende kommunikation resultere i en utilstrækkelig
koordinering af adfærd, hvilket spænder ben for, at vi via en fælles samstemt indsats kan opnå
bedre resultater, end vi kan alene (Lerborg, 2012:25). På baggrund heraf kan det argumenteres, at
den manglende eller utilstrækkelige kommunikation i OPS kan resultere i misforståelser og
manglende koordinering, hvilket kan være en udfordring for samarbejdet og implementeringen af
OPS.

REORGANISERINGEN
Flere informanter forklarer, at reorganiseringen medvirker til, at der ikke sker den nødvendige
vidensdeling og kommunikation på tværs af Kriminalforsorgen. Empirien tyder eksempelvis på, at
reorganiseringen stadig er så ny, at områdekontorerne måske endnu ikke bidrager med den værdi,
som de var tiltænkt. Informanten fra Jyderup fængsel udtaler:
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“ .) så har vi så vores områdekontorer, vi hører til på Sjælland og de må jo så i virkeligheden
være med til at fylde rammerne ud, men de er vist ikke rigtig på plads endnu. og i al ubeskedenhed,
så tror jeg nok, at jeg har jeg mere forstand på det [OPS] end nede på områdekontoret, så derfor
j

j

m

m

” (Bilag 4:1)

Næste citat tydeliggør samme problematik, hertil beskriver informanten desuden en sammenhæng
mellem reorganiseringen og manglende viden i områdekontorerne. Informanten fra Områdekontoret
i København adspørges, hvorvidt de kan drage nytte af hinandens erfaringer med OPS internt i
organisationen:
”Der er vi ikke helt endnu, og på den måde der er vi jo også, altså reorganiseringen har været
rigtig hård ved os i forhold til at finde vores ben, hvem har hvilke arbejdsopgaver, og er nogle
steder er vi jo ikke fuldt besat, så derfor kan det godt være lidt svært at vi ikke er kommet helt på
” (Bilag 2:20)
Det tyder på, at reorganiseringen har skabt forvirring om roller og ansvarsfordeling, hvilket af
informanten sættes i sammenhæng med den manglende vidensdeling på tværs. Når eksempelvis
områdekontorerne alle har til opgave at implementere OPS, og dertil ikke erfaringsudveksler på
tværs er konsekvensen, at der er risiko for, som pointeret tidligere, at der udføres dobbeltarbejde på
de forskellige områdekontorer.
Ikke alle informanter oplever manglende samarbejde på tværs, informanten fra Områdekontoret i
Hobro siger: “A

uger jo alle de andres erfaringer, men får også deres skemaer og deres

m

mm

” (Bilag

7:9) Dette kan tyde på, at nogle områdekontorer måske i højere grad end andre har fundet sine ben,
og at samarbejdet på tværs af områdekontorer, hvor der vidensudveksles, er en fordel for
implementeringen af OPS.
Reorganiseringens betydning for de organisatoriske rammer
Foruden den manglende vidensdeling og kommunikation på tværs, påvirker reorganiseringen
desuden de organisatoriske rammer for samarbejdet omkring OPS, hvor samarbejdet nu foregår
anderledes end tidligere. Informanten fra Direktoratet udtaler følgende om reorganiseringen:
“

j

mm

mere, nu går det igennem områdekontorerne, så

nu holder vi sådan noget der hedder partnerskabsmøder, underpartnerskabsmøder, så nu skal vi så
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m
”

”

j

”

kører du bare ud og gør, så kørte du ud på institutionen og forsøger at aftale det (...)

Processen er ikke blevet nemmere nu, på nogle områder, omvendt så sidder der nu flere og
j

m

mm

j

” (Bilag 1:10)

Afstanden mellem Direktoratet og fængslerne kan, ud fra ovenstående citat, anskues som værende
større end tidligere. Dertil siger informanten, at de nu skal sidde og vende hver ting, før de kan
introduceres, og at han både skal samarbejde med områdekontorerne og fængslerne.
Reorganiseringen har ud fra dette perspektiv skabt flere led i beslutningskæden og måske skabt
mere bureaukrati. Omvendt beskriver informanten, hvordan han oplever, at der i forbindelse med
oprettelse af områdekontorerne nu sidder flere medarbejdere, som arbejder med at udvikle og lede
OPS-projekter i fængslerne end tidligere, hvilket han beskriver som en fordel. Disse medarbejdere
er placeret i områdekontorerne, som i modsætning til Direktoratet er placeret tættere på fængslerne,
både geografisk og organisatorisk. Fordelen ved reorganisering kan argumenteres at skabe en større
nærhed, hvor nødvendig beslutningskompetence og nødvendige funktioner er samlet ét sted. Dette
har også været et af målene med reorganiseringen, hvor områderne får ansvaret for
opgaveløsningen i de enkelte fængsler, en opgave som hidtil har ligget i Direktoratet. Ved at samle
de lokale fængsler i områder, ville man sikre faglig og kompetencemæssig styrkelse af
opgaveløsningen, men også en sikring af ensrettede praksisser (Justitsministeriet, 2015). Som
skrevet i ovenstående, så er en af de afgørende udfordringer i forbindelse med OPS, at der grundet
reorganiseringen netop ikke sker vidensdeling på tværs, hvilket kan hindre dette ønske om at
ensrette praksisser.
Et ønske om at samle lokale fængsler i områder og dermed samle opgaveløsningen ét sted kan
på flere måder være en fordel. Som tidligere nævnt, ses det dog i praksis, at konsekvensen af at
oprette områdekontorer har betydet, at medarbejdere som tidligere arbejdede i de enkelte fængsler
omkring OPS, nu har søgt over i områdekontorerne, og derfor paradoksalt nok er rykket længere
væk fra hvor OPS-projekterne er. Så selvom der er kommet flere medarbejdere der arbejder med
OPS i områdekontorerne, så er der nu færre i fængslerne.

SAMARBEJDE OM OVERFLYTNING AF INDSATTE
Ligesom den manglende kommunikation på tværs af Kriminalforsorgen og reorganiseringen har
betydning for implementering og samarbejdet omkring OPS, så har også manglende samarbejde
omkring overflytning af indsatte betydning for OPS. Det er nemlig en forudsætning for OPS-
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forløbene, at der er nok deltagere på et hold, hvis OPS ikke skal give underskud (Bilag 4:26). Der er
dog ikke altid nok deltagere til et forløb i det fængsel, hvor OPS udbydes. Dertil kan det være en
udfordring for den enkelte indsatte, som ønsker at deltage i et OPS-forløb, hvis pågældende afsoner
i et f ngsel, hvor der i

e ud ydes O S. Si ring af O S’ succes er derfor afh ngig af, at indsatte

der er interesserede i OPS kan overflyttes fra de fængsler, hvor der ikke udbydes OPS.
Informanten fra Direktoratet forklarer, at Kriminalforsorgen ikke er gode nok til at flytte rundt
på indsatte mellem de forskellige fængsler (Bilag 1:28). Informanten fra Jyderup fængsel forklarer
dertil, at han på et tidspunkt oplevede, at mangle deltagere til et kokkeskoleforløb i Jyderup
fængsel, idet der ikke var nok indsatte i fængslet med de rette forudsætninger. Han kontaktede
derfor sine kolleger med henblik på at skaffe flere deltagere fra andre fængsler. Ifølge informanten
var der nogle der undlod at svare, og de svar han modtog, resulterede ikke i flere indsatte til forløbet
(Bilag 4:26). Hvis det ikke er muligt at samarbejde på tværs af fængslerne i forhold til at sikre, at
der er nok deltagere til OPS-forløbene, er det en udfordring for samarbejdet og implementeringen af
OPS. Fængslerne kan til dels løse ovenstående ved at blive bedre til at overflytte indsatte, dog er
dette ikke nødvendigvis problemfrit, hvis overflytningen ikke er mulig, enten fordi den indsatte ikke
ønsker at skulle flytte langt væk fra familie og venner, eller hvis der af andre praktiske eller
juridiske årsager ikke er mulighed for overflytning.

ENHEDSTÆNKNING VERSUS HELHEDSTÆNKNING
Flere informanter peger på, at der internt i Kriminalforsorgen kan findes en form for
enhedstænkning i fængslerne men også i de enkelte værksteder og afdelinger, hvor fokus i højere
grad er på egen enhed og i mindre grad på Kriminalforsorgen som helhed. Denne enhedstænkning
influerer implementeringen og samarbejdet omkring OPS, hvilket bliver belyst i nedenstående.
Fængsel som enhed
De enkelte fængsler har hver især en institutionsaftale med områdekontoret, og fængslerne har
selvbestemmelse inden for rammerne af denne aftale, herunder budgetrammen (Bilag 13). Flere
informanter udtaler, at fængslerne er vant til selv at bestemme, og at de fungerer som selvstændige
enheder (Bilag 7:6; bilag 3:3). Informanten fra High:five udtaler:
“H

m

E

S m

butik. De

overholder alle de her regler der er med straf og de her ting, men ellers er de selvstændige, så de
har deres regler og rutiner og gør som de vil, og hvis de siger, jeg passer mit arbejde og det her vil
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jeg ikke, fordi jeg prioriterer anderledes og så kan jeg få det til at hænge sammen, og jeg får ikke
løn for mere og alle de her ting.” Bilag 3:3)
Ovenstående tydeliggør henholdsvis, at fængslerne fungerer som selvstændige enheder, men også at
valget i forhold til at deltage i OPS dels handler om, at tingene i fængslet skal hænge sammen, og
dels en modvilje mod at gøre mere end, hvad man får løn for.
At fængslerne har en vis selvbestemmelse er ikke et problem i sig selv, men det kan blive en
udfordring for implementeringen og udbredelsen af OPS, hvis fængslerne beslutter, at de ikke
ønsker at deltage i OPS. Informanten fra Områdekontoret i Hobro beskriver i det nedenstående,
hvordan fængslernes grad af selvbestemmelse kan betyde, at OPS fravælges: ” …

m

gang jo, de sagde nej jo. Altså fængslet, fængslets ledelse sagde nej, det var dem der trak stikket jo.
…

jj

[

j

]

… ” (Bilag 7:2-3). Der er sandsynligvis mange forklaringer på, og årsager til, at det omtalte OPSprojekt i Kragskovhede fængsel ikke blev implementeret, hvilket informanten også selv påpeger.
Dog tydeliggør citatet, at de enkelte fængsler har stor medbestemmelse i forhold til, hvorvidt OPS
bliver implementeret eller ej. Hvad der yderligere er relevant er, at informanten oplyser, at
områdekontoret brugte cirka halvandet års arbejde på opstartsfasen af projektet, inden projektet
formelt skulle implementeres i fængslet (Bilag 7:3). At man i en organisation bruger halvandet år på
et projekt, som i sidste ende ikke bliver til noget, må anses som værende en meget dyr investering,
selv hvis kun arbejdstimer medregnes. Dertil skal man også tage højde for, at samarbejdet med de
involverede private virksomheder muligvis vil blive kompromitteret. Dels fordi den private
arbejdsgiver har brugt tid og ressourcer i opstartsfasen uden afkast, og dels fordi det kan være svært
at opretholde tilliden til, at et samarbejde vil være besværet værd en anden gang.
At de enkelte fængsler har fokus på, at opgaver løses, og at den daglige drift fungerer i deres eget
fængsel, mere end de har fokus på Kriminalforsorgen som helhed giver mening, da det nære og det
der kan påvirke ens egen hverdag, vil betyde mere for den enkelte. Hvis man vurderer, at OPS er
ekstra krævende at deltage i, og at tingene ikke vil hænge sammen, sådan som informanten nævner,
så må der potentielt være risiko for modstand og mulighed for konflikt mellem medarbejdere der
ønsker at implementere OPS og medarbejdere der ikke gør. Ifølge Schein skal der i en gruppe være
enighed om mission, mål og midler til at nå målet, hvis gruppen skal virke effektivt. Hvis der er
konflikt mellem undergrupper kan disse konflikter underminere gruppepræsentationen (Schein,
1994:70). Med udgangspunkt heri kan det argumenteres, at forskel i mission og mål i undergrupper,
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så som fængslerne, kan underminere arbejdet med at implementere OPS i Kriminalforsorgen. Men
også Direktoratets ønske om at prioritere OPS bliver udfordret, hvis der ikke er opbakning til de
beslutninger der foretages centralt.

Værksted som enhed
Samme tendens som i det ovenstående kan ligeledes ses i forhold til de enkelte værksteder.
Informanten fra Jyderup fængsel forklarer blandt andet:
“(...) det der er problemet er at vi vil noget andet med de indsatte end vi ville for fem år siden og det
er ikke alle det er gået op for. Så de andre her på stedet synes det er pisseirriterende. Vi starter
mandag morgen med, at vi har alle de ledende værkmester til et møde klokken kvart over otte, hvor
“

jeg sådan
rengøringsholdet i

j
”

“j

!”
“

“j
…” (Bilag 4:21)

At man interesserer sig for det nære og det man selv har ansvaret for, er der som skrevet tidligere,
ikke noget mærkeligt i, dog kan det påvirke implementeringen af OPS, hvis der ikke er fælles front
og opbakning internt i de enkelte fængsler. Et andet aspekt herved beskriver informanten fra
Områdekontoret i København således:
“A

j

ppekampe, fordi vi er nogle interessenter som er blevet sat til at løse nogle

forskellige opgaver og nogle gange er de opgaver, vi skal løse forhindrer lidt hinanden fx, hvis man
er socialrådgiver har man måske sat noget programvirksomhed i gang altså noget
angermanagement - det ligger så måske samtidig med, at vi egentlig synes, at nogle skal deltage i et
stilladsforløb - det har vi så fundet en løsning på, så man godt kan begge dele. Så kan det være, at
man er misbrugsbehandling, og at det også ligge samtidig med. Så på den måde kan vi hele tiden
byde ind og slås om de samme indsatte. (...) Og værkmestrene over på de forskellige
produktionsværksteder var så sure, fordi de mente, at vi tog de bedste af deres indsatte.” Bilag
2:14)
Ifølge Schein dannes der i organisationer subkulturer, og forskellighederne kan skabe
grundlæggende problemer med integrering og koordinering, idet man forsøger at bringe
organisationsmedlemmer sammen som har meget forskellige synspunkter på baggrund af
uddannelse og erfaring fra organisationen Schein, 1994: 241). At man ‘sl s’ internt om de indsatte
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kan forklares ud fra manglende integrering og koordinering på tværs. Mangel på fælles sprog og
kommunikation vil ifølge Schein skabe konflikt og ineffektive løsninger (Schein, 1994: 244), såsom
at man e sempelvis ‘sl s’ om indsatte i stedet for at samar e de. At der opstår en form for
konkurrence mellem de enkelte værksteder og afdelinger i fængslerne kan således resultere i, at der
ikke sker det samarbejde som er nødvendigt for at indsatser, såsom OPS, kan lykkedes. Ifølge
Schein er ledelsens opgave i denne sammenhæng at integrere forskellige subkulturer, hvis en
effektiv organisation skal opbygges (Schein, 1994: 256).
Når man i en organisation prioriterer en struktur, hvor man har valgt i en vis grad at decentralisere
nogle af beslutningskompetencerne i form af eksempelvis fængslernes mulighed for selvstændigt at
beslutte, hvorvidt de ønsker at deltage i OPS, kan det betyde at der ikke lægges samme linje i
forhold til OPS i hele Kriminalforsorgen. Målene og ønsket om OPS kan dermed variere, og mangel
på fælles mål i en organisation kan betyde, at der ikke er fælles front i forhold til tiltag som OPS.
Konsekvensen kan blandt andet være, at man i stedet for at samarbejde om et fælles mål om OPS,
hvor man erfaringsudveksler internt, er optaget af, hvad der sker på ens egen matrikel. Uden et
samlet mål og fokus kan beslutning om implementering af tiltag såsom OPS undermineres. Trods
dette er det dog alligevel lykkedes at implementere OPS i en vis udstrækning. Dette kan blandt
andet forklares ud fra et stærkt netværk blandt medarbejdere, som har en vis grad af
beslutningskompetence. Det er tidligere beskrevet, hvorledes implementeringen af OPS er
afhængigt af personlige relationer mellem medarbejdere, og derfor i høj grad er båret af relationer
mellem medarbejdere og disse interne netværk.

EKSTERNT SAMARBEJDE (OFFENTLIGT OG PRIVAT SAMARBEJDE)
Dette afsnit har til formål at belyse, hvilke fordele og udfordringer som parterne i samarbejdet
oplever i OPS-projekterne, og hvordan disse kan have indflydelse på samarbejdet og i en
implementering af OPS.

FORDELE VED SAMARBEJDET
Flere informanter udtrykker, at der er en god relation mellem samarbejdspartnerne fra
Kriminalforsorgen og de private virksomheder (Bilag 5:5; bilag 3:18; bilag 1:26; bilag 6:9) Blandt
andet nævner informanten fra NCC, at Kriminalforsorgen har været imødekommende overfor de
krav, som NCC havde til samarbejdet (Bilag 5:5). Kriminalforsorgens imødekommenhed nævner

62

informanten fra FA Stillads ligeledes: “

m

mm

y

j
m

, hvad vi kan, se hvad vi er for nogle ikke. Sy

” (Bilag 6:9) Informanten fra High:five pointere derudover, at
Kriminalforsorgen er en “enorm god sparringspartner” Bilag 3:18). Den gode relation mellem
samarbejdspartnere er selvsagt en fordel for samarbejdet især taget i betragtning af, at
samarbejdspartnerne kommer fra forskellige sektorer med forskellige organisationskultur og
arbejdsgang, hvorfor relationen umiddelbart kunne tænkes at være en udfordring.
Undersøgelsens informanter tydeliggør endvidere, at fordele ved OPS primært relaterer sig til
deltagerne i OPS, heriblandt at OPS giver de indsatte bedre mulighed for at komme i arbejde efter
afsoning og dermed mulighed for at leve en kriminalitetsfri tilværelse (Bilag 1:1; bilag 2:21; bilag
4:13; bilag 7:7). Blandt andet nævner informanten fra Områdekontoret i København, at projekterne
medvirker til, at kursusdeltagerne, der normalt har svært ved at blive accepteret af arbejdsgivere, får
en chance gennem OPS:
“

m

som indsat det er, at man har en plettet straffeattest, der må vi

jo bare sige, at der er ikke rigtig mange der har fordomme om det, derfor kan det være rigtig svært
at komme ud på arbejdsmarkedet igen. Hvis det er, at under afsoningen så har man startet en eller
anden relation op til en arbejdsgiver, som så kan se, at her der er der en person som faktisk kunne
m

m

j

j

” (Bilag

2:21)
Informanten beskriver, hvordan de indsattes riminelle fortid an p vir e deres attra tionsv rdi p
ar e dsmar edet. Som tidligere n vnt er det, if lge Bec er, sociale grupper der s a er afvigelse
ved at opstille nogle regler, som s a er afvigelse, n r de liver overtr dt, og afvigelse eksisterer
dermed kun i kraft af fordømmende reaktioner fra omgivelserne (Becker, 2005:29&35). I relation til
ovenstående italesætter informanten en stempling der finder sted på grund af en persons kriminelle
fortid. I henhold til OPS, kan man argumentere, at OPS- ursusdeltagerne, “slipper” for denne
stempling som afvigere, da de private arbejdsgivere i OPS i mindre grad har fordømmende
reaktioner over for deres fortid, i modsætning til, hvad der kan tænkes at være tilfældet blandt
arbejdsgivere generelt. Ifølge Bec er vil man antage, at hvis en person har eg et en riminel
handling, vil der v re risi o for, at han eg r samme eller andre former for riminalitet, og dette
kan resultere i en selvopfyldende profeti, da afvigerens selvbillede formes efter det billede andre har
af ham (Becker 2005:51-52). Ved at de private arbejdsgivere ikke stempler kursusdeltagere som
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afvigere, kan det argumenteres, at den indsatte har bedre mulighed for at undslippe denne
selvopfyldende profeti og dermed bryde ud af en kriminel løbebane.
Udover at OPS, ifølge informanterne, giver de indsatte en bedre mulighed for at komme i
arbejde, mener informanten fra Direktoratet også, som tidligere nævnt, at OPS er med til at skabe en
bedre samfundsøkonomi, da flere indsatte får en relevant uddannelse, som kan føre til job. Hvis de
indsatte bliver selvforsørgende slipper samfundet for at betale overførselsindkomst og derudover
slipper samfundet for at betale for dyre fængselsophold, hvis den indsatte formår at holde sig ude af
kriminalitet (Bilag 1:8).
Endnu en fordel ved OPS er, ifølge informanterne, at den indsatte får et formål med
hverdagen, har noget at stå op til, og at andre afhænger af, at vedkommende møder op og bidrager
til arbejdet. Dette skaber fællesskab, en stolthed og en identitetsfølelse hos den enkelte, og en
følelse af at være noget for nogle andre (Bilag 1:4; bilag 3:8; bilag 2:4). Ifølge Hirschi, afhænger
graden af et individs integration i samfundet af mængden af vedkommendes sociale bånd (Hirschi,
1969:3) Jo stærkere de sociale bånd er, desto mindre risiko er der for, at man foretager kriminelle
handlinger (Hirschi, 1969:27). I relation til kursusdeltagere på OPS-kurserne, kan man argumentere,
at de etablerer sociale bånd ved at indgå i OPS. Blandt andet skaber deltagelsen i OPS-forløb det
som Hirschi etegner som ‘attachment’, hvil et referer til, at en persons til nytning til andre
mennes er og institutioner, s som s ole eller ar e de, har
til

elighed til at

eg

etydning i forhold til en persons

riminalitet. Hvis en person har god

institutioner, vil han, if lge Hirschi, v re mindre til

onta t til andre personer eller

elig til at eg

riminalitet, da han ikke vil

skuffe dem han holder af eller risikere at ødelægge et forhold på grund af kriminel adfærd. I relation
til undersøgelsen kan man argumentere, at deltagerne gennem OPS etablere en tilknytning til andre
mennesker, heriblandt de private arbejdsgivere, hvorfor det kan tænkes, at de bekymrer sig om
deres opfattelse af dem og dertil ikke ønsker at ødelægge dette forhold. Ydermere kan man også
argumentere, at deltagerne gennem O S opn r ‘commitment’, hvil et refererer til antagelsen om, at
en person er mindre tilbøjelig til at begå kriminalitet, hvis han har noget at miste ved at udføre den
kriminelle handling, eksempelvis et job. Ifølge Hirschi foretager en person en rationel vurdering af,
hvorvidt de negative konsekvenser ved at bryde loven overstiger den tilfredsstillelse, som den
kriminelle handling vil medføre. Da de private arbejdsgivere selv udvælger de indsatte, de ønsker
skal fortsætte i praktik, i lære eller ansættelse hos dem, skal OPS-deltagerne gøre sig fortjent til
dette efter OPS-forløbet i fængslet. Hvis vi antager, at virksomhederne ikke er interesseret i at
udvælge personer der begår kriminalitet, kan det argumenteres, at de negative konsekvenser ved at
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begå kriminalitet, som eksempelvis ikke at blive udvalgt, overstiger den tilfredsstillelse, som den
kriminelle handling vil medføre, hvilket kan afholde OPS deltager fra at begå kriminalitet.
Endeligt kan deltagelse i OPS medføre ‘involvement’, hvil et refererer til, at en persons
involvering i socialt accepteret a tiviteter har etydning for ved ommendes til
kriminalitet. En person, der bruger tid p

elighed til at eg

socialt accepterede aktiviteter, såsom arbejde og

uddannelse har således mindre tid til at begå kriminalitet. Her kan det argumenteres, at når den
indsatte bruger tid på OPS-forløbet har vedkommende dermed mindre tid til at begå ny kriminalitet.
De sociale bånd, som de indsatte får på grund af OPS kan dermed argumenteres at være en stor
fordel ved samarbejdet, da det, ud fra Hirschis perspektiv, kan medvirke til, at deltageren holder sig
fra kriminalitet, hvilket er hele formålet med OPS.
Ud over de fordele der er forbundet med den indsatte, udtaler informanten fra Områdekontoret i
København også, at OPS har givet et bedre miljø i fængslerne:
“S

m

K m

?F

m

inden i fængslet, markant bedre. Det er helt vildt hvad det gør, at der kommer nogle virksomheder
ind og at nogle får arbejde.” Bilag 3:6)
Andre fordele som informanterne peger på er, at OPS resulterer i kvalificeret arbejdskraft til de
virksomheder, som deltager i projektet. Da de private virksomheder selv er med til at udarbejde
undervisningsmateriale samt stiller underviser til rådighed, har de selv mulighed for at forme
undervisningen til deres præference. Informanten fra FA Stillads udtaler:
“H

er det relevant for os, at det er vores AMU underviser? Det er et meget relevant

spørgsmål. Fordi ham der underviser på erhvervsskolen han er mere underviser end han er
stilladsmand. Vores underviser er mere stilladsmand end han er underviser. Så bliver det
brancherelevant og faglig relevant.” Bilag 6:6)
Foruden at den private arbejdsgiver får lov til at bidrage til tilrettelæggelse af undervisningen, så
bliver kursusdeltagerne også undervist i virksomhedens eget arbejdsudstyr, hvilket betyder, at
kursusdeltagerne er uddannet i at håndtere det materiale og udstyr, som virksomhederne selv
benytter på deres arbejdsplads. De private arbejdsgivere får dermed mulighed for at ansætte
potentielle medarbejdere, der er oplært i deres systemer, udstyr og materiale og har indblik i deres
organisationskultur allerede inden ansættelse, hvilket må antages at være en stor fordel for de
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private arbejdsgivere, da det resulterer i, at deres potentielle medarbejdere allerede er oplært, inden
de bliver ansat i virksomheden.

UDFORDRINGER I SAMARBEJDET
Undersøgelsens empiri peger på, at der også er udfordringer forbundet med OPS-samarbejdet,
heriblandt lovmæssige og praktiske udfordringer samt samarbejdspartnernes forskellige
organisationskulturer, arbejdsmetoder og formål med samarbejdet.
Lovgivningsmæssige udfordringer
Ifølge

informanterne

er

der

flere

lovmæssige

aspekter,

såsom

bestemmelser

i

straffuldbyrdelsesloven samt den nye erhvervsskolereform, der giver udfordringer i samarbejdet og
implementeringen af OPS.
Kriminalforsorgens forpligtelse til at efterleve straffuldbyrdelsesloven har, ifølge informanten fra
Jyderup fængsel, indflydelse på, hvilke virksomheder, Kriminalforsorgen har mulighed for at
samarbejde med:
“

K m

rsorgen, det er noget med regler. Og hvis der kommer

en arbejdsgiver og har brug for, at vi skal gøre noget, og ikke kan efter den her
[straffuldbyrdelsesloven] for eksempel, sådan noget med, at man er ligeglad med om de tager
stoffer, så kan vi ikke samar j

m

m

j

” (Bilag 4:8)

Kriminalforsorgen har kun mulighed for at samarbejde med virksomheder, som accepterer
eventuelle begrænsninger i samarbejdet grundet, at Kriminalforsorgen er underlagt bestemmelserne
i straffuldbyrdelsesloven. Dette indbefatter blandt andet mobilforbud, internetforbud og
udgangsregler, som ikke nødvendigvis fungerer i de private virksomheders normale arbejdsdag.
Informanten fra FA Stillads nævner i forlængelse heraf, at Kriminalforsorgens mange regler kan
være en barriere for deres deltagelse i samarbejdet:
“j m

mm

m

j

j

m

y

j m

m

bliver derinde, jo sværere bliver samarbejdet. Jeg kan jo ikke sende dem en mail om aftenen for de
har jo ikke adgang til det. Vi kan slet ikke gøre noget der, det er jo helt sort, jeg kan ikke engang
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have min telefon med ind i fængslerne når jeg underviser, jeg kan ikke passe min virksomhed når
j

A

j

” (Bilag 6:13)

Informanten henviser i citatet til forbuddet mod mobiltelefoner i Kriminalforsorgens institutioner,
som er blevet indført i august 2016. Forbuddet gælder alle der opholder sig i fængsler eller
arresthuse i forbindelse med deres arbejde og har til formål at sikre, at mobiltelefoner og lignende
udstyr ikke kommer i hænderne på indsatte. Forbuddet blev indført efter, at Folketinget i juni 2016
ændrede straffeloven for at styrke indsatsen mod mobiltelefoner i Kriminalforsorgens institutioner
(Kriminalforsorgen 3). Justitsministeren indførte 21 nye tiltag mod mobiltelefoner i fængslerne, der
gør det strafbart efter straffelovens § 124, stk. 4, hvis man uretmæssigt medbringer en mobiltelefon
i lukkede institutioner (Jf. straffeloven § 124, stk. 4). Ligeledes er det, som tidligere nævnt, forbudt
at medbringe mobiltelefoner i åbne fængsler, dette er dog ikke strafbart. Den skærpede kontrol har
til formål at sikre en bedre sikkerhed i fængslerne men besværliggør til gengæld Kriminalforsorgens
samarbejde med omverden, som det kan ses i citatet fra informanten fra FA Stillads.
Kriminalforsorgen er selv bevidste om, at deres mange regler kan være frustrerende for deres
private samarbejdspartnere (Bilag 2:24). Informanten fra Jyderup fængsel beskriver, hvordan
Kriminalforsorgens mange regler, kan have indflydelse på deres samarbejde med de private
arbejdsgivere:
“j

9

10

mj

m

m

SÅ

tunge at danse med. Vi har de der kæmpe systemer og alle de her regler og det er faktisk også et
m

m

V

V

m

V

”

(Bilag 4:20)
Som ovenstående viser, kan regler, som Kriminalforsorgen er underlagt, herunder mobilforbud og
manglende internet være en udfordring for OPS-samarbejdet.
Indførelsen af den nye erhvervsskolereform er også en udfordring for OPS, men her er der tale om
en udfordring for selve implementeringen af OPS. Med den nye reform, der trådte i kraft i 2015, er
der blandt andet adgangskrav om et karaktergennemsnit på 02 i matematik og dansk på niende
klassesniveau (Undervisningsministeriet, 2017). Da kun få indsatte kan leve op til disse krav (bilag
4:26), er fængslerne ikke er i stand til at skaffe nok deltagere til de OPS-forløb, der indeholder et
erhvervsuddannelsesforløb. Informanten fra Jyderup fængsel udtaler:
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“

j

800

m j

j

kraftedme ikke skaffe fire. Så den der erhvervsuddannelsesreform der kom, har haft en betydning
” (Bilag 4:27)

(...) jeg tror simpelthen ikke vi har indsatte til

OPS-kokkeskoleforløbet er som tidligere nævnt, i modsætning til de øvrige OPS-kurser, en
erhvervsuddannelse. Da kokkeskolen startede var det under den gamle erhvervsskolereform, hvor
der ikke var krav om karaktergennemsnit. Da Kriminalforsorgen får taxameterpenge for hver
kursusdeltager, og der er færre deltagere i forløbet, kan den nye reform i sidste ende betyde, at
Kriminalforsorgen taber penge på at implementere OPS-projekter, hvor deltagerne opnår en
erhvervsuddannelse. Reformen er dermed en stor udfordring for fremtidig implementering af OPSprojekter, som er bygget op som en erhvervsuddannelse. På trods af denne forudsigelige udfordring
har Jyderup fængsel underskrevet en ny kontrakt med Meyers Madhus om flere OPSkokkeskoleforløb fra 2017. Informanten fra Jyderup fængsel udtaler om denne kontrakt:
“O

j

m

ym

de sidste år og der ville jeg have, at vi ikke

fik lavet kontrakt for 2017 før vi selv havde det på plads, og det skulle bare på plads den der
kontrakt og det blev virkelig modsagt fra Direktoratet. Det var super vigtigt at vi havde
samarbejdet med Meyers - det var så åbenbart vigtigere end, at vi havde noget at putte ind i
samarbejdet -

“ (Bilag 4:26-27)

Som det fremgår udtrykker informanten bekymring for denne prioritering, hvorfor det umiddelbart
kan virke mærkværdigt, at kontrakten med Meyers bliver fornyet, da aftalen kan have økonomiske
konsekvenser for Kriminalforsorgen, hvis de ikke formår at finde nok deltagere til fremtidige
forløb. Hvis EUD OPS-forløb fortsat bliver prioriteret uden garanti for nok deltagere, vil den
økonomiske usikkerhed forbundet med OPS muligvis gøre det mindre attraktivt at implementere
OPS for de enkelte fængsler.
Praktiske udfordringer
Ud over de lovmæssige aspekter, der kan udfordre OPS, er der også praktiske elementer, der kan
have betydning for samarbejdet. Informanterne nævner blandt andet, at fængslernes faciliteter,
ressourcer og plads har indflydelse på, om et fængsel kan implementere OPS-projekter og i så fald,
hvilken form for OPS-projekt der er mulighed for at implementere (Bilag 3:18; bilag 2:18; bilag
4:16). Eksempelvis nævner informanten fra Områdekontoret i København, at fængslerne ikke havde
budget til at finansiere opførsel af faciliteter i form af skolekøkkener, hvorfor OPS
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kokkeskoleforløbet først blev en realitet, da fængslerne fik finansieret to skolekøkkener (Bilag
2:33). Fængslerne havde så efterfølgende de rette køkkenfaciliteter til at kunne fortsætte
undervisningen i kokkeskoleforløbet.
Ud over de rette faciliteter, skal fængslerne også have den fysiske plads til formålet, og de
forskellige OPS-projekter skal være geografisk fordelt i landet, så det giver mening i forhold til,
hvilket behov der er på arbejdsmarked (Bilag 2:18). Da det, som tidligere nævnt, ikke er alle
fængsler der er interesseret i at implementere OPS, er en fordeling af OPS på landsplan ikke
nødvendigvis muligt, hvilket er en udfordring for en yderligere implementering af OPS på
landsplan. Eksempelvis er alle OPS-projekter på nuværende tidspunkt placeret i fængsler på
Sjælland (Bilag 3:2-3) Den centrerede placering af OPS-projekterne medvirker til, at der er ekstra
pres på de fængsler, som satser på OPS. Jyderup fængsel, som er det fængsel der har flest
igangværende OPS-projekter, har nået deres grænse for implementering af nye OPS-projekter:
“Jy

, nu har vi nået vores maks med det, vi har gang i med boligselskabet sjælland det er

så det næste vi skal køre derinde, sammen med minihuse, sammen med asfalt, sammen med stillads,
mm

m

O

j

” (Bilag 3:19)

Informanten fra High:five uddyber, at Kriminalforsorgen er presset på ressourcer, og at
samarbejdspartnerne har andre arbejdsforpligtelser, hvilket resulterer i, at de har mindre fokus på
OPS (Bilag 3:18). Det begrænsede antal fængsler der er interesseret i, eller har mulighed for, at
indføre OPS medfører en naturlig grænse for, i hvor stor udstrækning, det er muligt at implementere
OPS i hele landet. Det kan argumenteres, at hvis denne grænse skal brydes, skal fængslerne i højere
grad motiveres til at indføre OPS. Eksempelvis kan det tænkes, at en top-down beslutning/krav fra
ledelsen om, at OPS skal prioriteres, kan medvirke til, at fængslerne ikke har mulighed for at
fravælge OPS.
Forskellige kulturer, mål og dagsordner
Flere informanter er enige om, at det vigtigste succeskriterie for OPS er, at indsatte kommer i
arbejde og får muligheden for en kriminalitetsfri tilværelse efter endt afsoning (Bilag 2:6-7; bilag
4:13; bilag 6:4; bilag 3:6). Hvad der motiverer samarbejdsparterne i OPS til at deltage i
samarbejdet, er dog forskelligt. Informanten fra High:five nævner, at High:fives kommende
ansøgning om satspuljemidler lægger vægt på erfaringer fra OPS, hvorfor det er essentielt for dem,
at OPS er en succes (Bilag 3:17). Dertil udtaler begge informanter fra de private virksomheder, at
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der er brug for arbejdskraft, og at målet for dem er at få kvalificeret arbejdskraft til deres
virksomhed, at styrke deres CSR-profil og at løfte et socialt ansvar (Bilag 6:4; bilag 5:2). For de
private virksomheders vedkommende er der, foruden ønsket om at tage et socialt ansvar, også et
kommercielt formål med samarbejdet, hvilket selvsagt ikke er tilfældet for Kriminalforsorgen, da
Kriminalforsorgen er en offentlig institution. De private arbejdsgivere er afhængige af profit, og af
at deres kunder har nytte af de resultater som de skaber og er villige til at betale, således at
virksomheden kan skaffe indtægter til at opretholde virksomheden (Jacobsen & Thorsvik, 2013:15).
Kriminalforsorgen har omvendt ikke behov for at skabe profit af samarbejdet, hvorfor det kan
tænkes, at samarbejdspartnernes forskellige motivation for at deltage i samarbejde, kan have
indflydelse på parternes engagement, hvilket kan resultere i en ubalance i samarbejdet, hvor den ene
part er mere afhængig af, at projektet bliver en succes end den anden. For eksempel kan det
argumenteres, at High:five er mere afhængig af samarbejdet, da de blandt andet skal søge
fondsmidler på baggrund af projektet. Virksomhederne mangler kvalificeret arbejdskraft, hvorfor de
også er afhængige af, at projektet bliver en succes. Dog er en relevant pointe i denne forbindelse, at
hvis der i fremtiden ikke længere er brug for arbejdskraft inden for de respektive brancher, vil
motivationen for OPS-samarbejdet formentlig mindskes eller helt forsvinde, hvilket selvsagt også er
en udfordring for OPS.
For Kriminalforsorgens vedkommende skal OPS-forløbene eksistere parallelt med andre indsatser,
som Kriminalforsorgen, grundet straffuldbyrdelsesloven, har pligt til at tilbyde de indsatte, såsom
deltagelse

i

behandlingsforløb,

samtaler

med

socialrådgivere

og

kontaktpersoner

(Jf.

Straffuldbyrdelsesloven §§ 44 stk. 1 & 45a stk. 1). Samarbejdspartnernes forskellige interesser og
forpligtelser kan resultere i en gensidig mangel på forståelse for hinandens arbejdsstruktur og
prioriteringer. Informanten fra FA Stillads beskriver denne manglende forståelse således:
"De [Kriminalforsorgen] har tendens til at lægge kurser og møder med socialrådgivere i vores
arbejdstid. Det ligger sku aldrig klokken 8 om morgen eller klokken 16 om eftermiddagen. Det
ligger altid midt i vores arbejdstid." (Bilag 6:6).
Ifølge informanten tager Kriminalforsorgen ikke højde for FA Stillads arbejdstider, når de
planlægger andre aktiviteter for de indsatte, hvilket skaber frustration i virksomheden, og kan være
en udfordring for samarbejdet. Kriminalforsorgens manglende medtænkning af, hvordan FA
Stillads tilrettelægger deres arbejde kan hænge sammen med den eksisterende kultur i
Kriminalforsorgen. Da OPS er et nyt tiltag i Kriminalforsorgen, har organisationen ikke forinden
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skulle tilrette deres arbejdstid- og opgaver med hensyntagen til eksterne samarbejdspartner.
Ovenstående citat fra FA Stillads er et eksempel på, at Kriminalforsorgen måske endnu ikke har
formået at tage højde for deres samarbejdspartneres arbejdsgang. Ifølge Schein er kultur baseret på
læring. Her refererer læring til, hvordan en organisation tilpasser måden, hvorpå en opgave er blevet
udført tidligere, til nye erfaringer og forandringer i arbejdssituationen. Ifølge Schein udvikles kultur
blandt andet ved, at organisationen lærer at mestre problemer med ekstern tilpasning i forhold til
omgivelserne, eksempelvis kunder og leverandører (Jacobsen & Thorsvik, 2013:119). I relation til
Kriminalforsorgen kan det argumenteres, at der er behov for en kulturændring, der tilpasser sig de
behov der eksisterer i samarbejdet med private aktører, hvis OPS skal fungere optimalt. Herunder
forståelse for, at møder, hvor den indsatte indgår, så vidt som muligt, skal placeres uden for de
private virksomheders arbejdstid.
Flere informanter nævner også, at samarbejdspartnerne arbejder i forskelligt tempo og har
forskellige arbejdsstrukturer, hvilket kan give vanskeligheder i samarbejdet. Informanten fra
Direktoratet udtaler:
“

mm

(...)

Jeg kan huske en enkelt situation med FA stilladser, hvor nogle indsatte skulle ud på
værkstedsskole, og det kunne de ikke blive, fordi fængslet havde ikke nogen bil til at køre dem, og så
ham FA stilladsmanden sagde, så lejer jeg sku da bare lige en bil ik.(...) ham den indsatte han skal
…

sku da

ikke altså (imiterer bange og oprevet stemme). Altså derude skal man have en opgave løst, og det
gør man så. Herinde skal vi have en opgave løst, så der sætter vi os lige ned og laver en lille
arbejdsgruppe om, hvordan vi finder ud af det. “ Bilag 1:16)
Informanten fra Jyderup fængsel italesætter samme problematik: “V

m

meget mållinje og vi tænker rigtig meget procesorienteret. Det kan også nogen gange give nogle
” (Bilag 4:20)
De ovenstående citater er udtryk for, at samarbejdspartnernes forskellige temperament og måde at
drive deres virksomhed på, er en udfordring for samarbejdet. I de private virksomheder skal der
arbejdes hurtigt og effektivt, da deres overlevelse afhænger af at skabe profit. I Kriminalforsorgen
har de mange andre indsatser og arbejdsopgaver der skal prioriteres, og hvor OPS kun er ét ud af
flere tilbud under afsoning. Kriminalforsorgen har regler der skal overholdes og andre forpligtelser
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over for den indsatte, som kan clashe med det tempo og den måde, de private virksomheder
arbejder på.
Udover at samarbejdspartnernes forskellige organisationskulturer og arbejdsgange har indflydelse
på samarbejdet, er den rent kommunikative forståelse på tværs af samarbejdspartnerne desuden en
udfordring for samarbejdet. Informanten fra FA Stillads udtaler:
“
”

ikke samme sprog. Han er jo ligeglad med, at det hedder frigang. Han tænker
?U

m?” H

K m

” (Bilag 6:2)

Ifølge informanten fra FA Stillads er der udfordringer forbundet med, at Kriminalforsorgen bruger
termer og begreber, som de private arbejdsgivere ikke forstår, eller kan forholde sig til. Ifølge
organisationskommunikation Philip Clampitt finder en effektiv kommunikation sted, når
modtageren forstår budskabet på den måde, som afsender har tiltænkt det, og afsender og modtager
dermed udvikler en fælles forståelse. For at opnå en effektiv kommunikation må afsender sætte sig
ind i modtagerens situation og bruge et sprog, som afsender kan forstå. Evnen til at sætte sig ind i
modtagerens situation betyder, at afsenderen skal have kendskab til modtagerens arbejdshverdag og
tilpasse budskabet herefter (Clampitt, 1991:17). Dette kriterium har Kriminalforsorgen, ifølge
informanten, vanskeligt ved at leve op til i deres kommunikation til FA Stillads, hvilket skaber en
ineffektiv kommunikation og dermed vanskeligheder for samarbejdet. Det kan her argumenteres, at
det vil gavne samarbejdet, at der bliver arbejdet på kommunikationen på tværs af
samarbejdspartnere. Dels skal de private virksomheder klædes bedre på i forhold til at forstå
Kriminalforsorgens interne termer og begreber, og dels skal Kriminalforsorgen være bedre til sætte
sig ind i de private virksomheders arbejdshverdag og kommunikere i et sprog, som de kan forstå og
forholde sig til. Ifølge informanten fra FA Stillads så fungerer de som mellemmand mellem
Kriminalforsorgen og virksomheden, idet de ikke taler samme sprog (Bilag 6:2). Informanten har
denne mulighed i kraft af tidligere at have været ansat i Kriminalforsorgen. Informanten fra
High:five udtaler ligeledes, at High:five fungerer som oversætter mellem Kriminalforsorgen og de
private arbejdsgivere (Bilag 3:5.6). Informanten fra High:five udtaler i den forbindelse:
“O

skal de også have kommunerne med og alle de her ting, og de har ikke det

virksomhedsnetværk, og det har de ikke af gode grunde, fordi det er ikke deres område, så det
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High:five også kommer med er virksomhedsnetværket og erhvervssproget. Altså jeg tror rigtig
m
Som

m
ovenstående

viser,

” (Bilag 3:6)
er

fængslerne

afhængige

af

deres

samarbejdspartnernes

virksomhedsnetværk, erhvervssprog og viden om erhvervslivet. Derudover har de private aktører
også en bedre forståelse af brancherne og kan bidrage med den nyeste faglige viden indenfor deres
fagområde (Bilag 2:23). Den omtalte afhængighed er ikke nødvendigvis en udfordring for
samarbejdet, men det kan diskuteres, hvorvidt det vil være en fordel for Kriminalforsorgen at
tilegne sig denne viden om erhvervslivet og danne sig deres eget virksomhedsnetværk, således at de
ikke i ligeså høj grad er afhængige af de private aktørers viden. Dette kræver dog meget tid og
ressourcer, hvorfor denne løsning eventuel ikke er realistisk.

MANGEL PÅ STRATEGI, PLAN OG BESKRIVELSE AF OPS
Dette afsnit har til formål at belyse, hvilken betydning mangel på strategi, projektbeskrivelse og
evaluering har for samarbejdet og implementering af OPS. Hertil også hvilke konsekvenser det har
for OPS, at fængslerne ikke bliver målt på resultaterne af deres OPS-projekter.

ER DER EN FÆLLES STRATEGI FOR OPS I KRIMINALFORSORGEN?
Mål og strategier for projekter har flere funktioner, blandt andet kan de have en styrende funktion,
da strategien udstikker retningslinjer for arbejdet, lægger begrænsninger på de ansattes adfærd og
fungerer som beslutningspræmisser for den enkelte ansatte. Strategier skal således give et praj om,
hvilke kriterier der i særdeleshed skal lægges vægt på i en organisation (Jacobsen & Thorsvik,
2013:32-33). Når adspurgt, er flere informanter i tvivl om, hvorvidt der eksisterer en overordnet
strategi for OPS-indsatsen. Andre mener, at der er en strategi, men er i tvivl om, hvad denne
indebærer (Bilag 2:30; bilag 5:1; bilag 4:15). Informanten fra Områdekontoret i København udtaler
i forbindelse hermed:
“A

j

m

j

ikke en eller anden form for fortælling om, hvordan man får sådan noget OPS op at køre, så kan
man ringe til de forskellige for at høre, hvordan har I gjort, men det er jo ikke sådan noget med, at
man bare tilgængeligt kan finde ting, og jeg tror heller ikke det er specielt tydeligt, hvem det er man
” (Bilag 2:30)

kan ringe til, det afhænger af, at man kender no
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Informanterne tegner et billede af, at der ikke er en klar vision for OPS, hvilket ellers ifølge Kotter
er vigtigt for en forandringsproces, fordi den præciserer kursen for forandringen, motiverer
medarbejderne til selv at gå i den rigtige retning og medvirker til at koordinere medarbejdernes
handlinger (Kotter, 1999:85). Dertil er informanternes uklarhed om strategien en udfordring for
samarbejdet. Ifølge Kotter

liver: “ ...) den virkelig styrke i en vision først sluppet løs, når

hovedparten af de involverede i et projekt eller en aktivitet har den samme forståelse af den mål og
” (Kotter, 1999:105). Dette taler ind i et behov for, at strategien for OPS skal
kommunikeres tydeligt til de medarbejdere der arbejder med indsatsen, således at der ikke er i tvivl
om, hvad mål og retning er for OPS.
Informanten siger yderligere, at der mangler skriftlige funktionsbeskrivelser og beskrivelser
af OPS, sådan så man: “

j

”

(Bilag 2:30). Den manglende beskrivelse af OPS-projekterne, og hvordan disse skal implementeres,
samt hvem man skal kontakte resulterer i, at meget samarbejdet foregår via mundtlig
kommunikation, hvilket informanten fra NCC ligeledes nævner. Adspurgt til, hvorvidt der
foreligger en skriftlig beskrivelse af deres OPS-projekt udtaler hun: “N j j
meget

j

m

m

” (Bilag

5:2). Det kan argumenteres, at denne kommunikative metode er uhensigtsmæssigt, da information
let kan gå tabt, når den videreformidles på baggrund af modtagerens erindring/hukommelse.
Hukommelsen har sine begrænsninger, blandt andet kan detaljer hurtigt blive glemt og derudover
vil hukommelse også altid være selektiv, hvilket kan have indflydelse på den information som
formidles videre (Kvale, 2006:162). Den manglende skriftlige strategi og beskrivelser af
projekterne medfører, at detaljer om de enkelte OPS-projekter primært bliver italesat verbalt,
hvilket kan være en udfordring for OPS, da relevant information let kan gå tabt, hvilket
besværliggøre sparring og samarbejde. I sit interview italesætter informanten fra Jyderup fængsel,
hvordan samarbejdet besværliggøres som følge af den manglende strategi:
“J

m

F

j

strategien var og min kollega i Sønder Omme, som hedder Ivan, hvis han også kendte strategien, så
tror jeg det ville blive lettere. Lige nu har jeg det her asfalt projekt, som vi har lavet én gang her og
jeg tænker, at det kunne være rigtig fint, hvis vi skulle lave to hold til næste år. At lave dem
allesammen her ville være rigtig rigtig tåbeligt, så kunne jeg godt tænke mig at have en strategi for,
hvad gør man så? Hvad er det, vi gør med det her? For vi kan jo ikke rumme, at alle dem der laver
OPS omkring AMU kurser i Jyderup, så mange indsatte har vi ikke. Så vi skal have en strategi for
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det (...) og jeg tænker, at det er vigtigt, at man har sådan en. Så vi ved, hvem vi samarbejder med,
og vi ved hvilken type private vi samarbejder med, i hvilket regi, vi gør det, og hvor voldsomt vi gør
det, og hvor skal vi få det placeret henne. Så hvis vi allesammen havde en strategi så tror jeg, at vi
” (Bilag 4:16-17)
Det ovenstående citat vidner igen om, at OPS mangler klare retningslinjer eller en strategi for,
hvordan der arbejdes med OPS i praksis, herunder hvordan man bærer sig ad, hvis man skal
samarbejde om et OPS-projekt på tværs af fængsler. I citatet giver informanten udtryk for, at
Jyderup fængsel ikke alene ville kunne skaffe nok deltagere til to årlige asfalt projekter, hvorfor et
samarbejde med et andet fængsel vil være at foretrække, således at Kriminalforsorgen ikke taber
penge på projektet, ligesom det er tilfældet med Jyderup fængsels kokkeskole-forløb. Ved at
opstille fælles mål og en fælles strategi for OPS vil en implementering af OPS og samarbejde med
nye samarbejdspartnere blive mere effektiv.
En af de uklarheder i OPS som informanterne italesætter, omhandler arbejds- og rollefordeling i
samarbejdet, hvor informanten fra High:five blandt andet efterspørger et klarere ansvarsområde
(Bilag 3:19-20). Adspurgt til, hvorvidt der foreligger en klar fordeling i OPS-projekterne, svarer
informanten fra Områdekontoret i København, at de i princippet har en rolle- og arbejdsfordeling
men at de måske mangler at blive enige om denne på tværs af samarbejdspartnere. Blandt andet
udtaler hun, at samarbejdspartnerne kan finde på at skændes om, hvilke indsatte der er egnet til at
fortsætte i virksomhedsskole, da alle samarbejdspartnerne gerne vil bidrage med deres holdning
(Bilag 2:9). Uenighed og uklarhed om rolle- og arbejdsfordeling, generer ofte konflikter,
utilfredshed, stress og mistillid. Der opstår tvivl om, hvem der er ansvarlig for hvad, hvem der
spiller hvilke roller, og hvad man kan forvente af hinanden (Lerborg, 2012:44) På baggrund heraf
kan det argumenters, at uklarheden i rolle- og funktionsfordelingen i OPS, kan resultere i
samarbejdsproblemer i OPS, hvilket er en udfordring OPS. Det kan her argumenteres, at det vil
gavne OPS-samarbejdet, at der bliver udarbejdet en projektbeskrivelse med en klar rollefordeling,
så indbyrdes uenigheder om, hvem der er ansvarlig undgås.
I modsætning til de resterende informanter, nævner informanten fra High:five, at der også er
fordele forbundet med et projekt, hvor der ikke er fastsatte rammer:
“Men det er da rigtig der skal nogle rammer til, det skal der for ellers så kan det også flyve vildt,
men omvendt er jeg også bange for rammerne, fordi der hvor hele dynamikken ligger det er, alt kan
lade sig gøre hvi

” (Bilag 3:15-16)
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Informantens es rivelse af “rammer” an ses som et udtry for, at en formel pro e t es rivelse og
strategi kan medvirke til mindre spillerum i forhold til, hvad der kan lade sig gøre i projekterne. På
trods af informantens udsagn, tyder de resterende udsagn på, at der er behov for en formel strategi
og projektbeskrivelse for OPS, der opstiller konkrete mål og retning for OPS-projekterne.
Derudover skal projektbeskrivelsen indeholde en klar rolle- og funktionsfordeling, så der ikke
opstår forvirring om, hvem der er ansvarlig for, hvilke områder.
I det følgende afsnit, vil det undersøges, hvilke konsekvenser der er ved, at fængslerne
ikke bliver målt på resultatet af deres OPS-projekter.

DER MÅLES IKKE PÅ OPS
Som tidligere nævnt, udtaler flere informanter, at udmeldelsen fra Direktoratet er, at OPS er et
prioriteret indsatsområde i Kriminalforsorgen (Bilag 1:9; bilag 2:13). På trods af denne udmelding,
er OPS ikke et indsatsområde, som fængslerne bliver målt på, hvilket eksempelvis er tilfældet for
fængslernes AVU-forløb (Bilag 4:23-24). Informanten fra Områdekontoret i København italesætter
denne balance mellem Direktoratets udmelding og de manglende resultatkrav og måling for
indsatsen:
“

m

resultatkrav, det er der man kan slå folk oven i hovedet. Men der er ikke

nogle der vil få ros for, hvis det går i stykker. Og de så gerne at vi fik nogle flere. Men Direktoratet
kan ikke komme og lægge det som et krav ned over os. Men man beder om, at der er OPS og man
m

m

” (Bilag 2:14)

Det kan argumenteres, at udmeldingen fra Direktoratet ikke får den ønskede gennemslagskraft, når
fængslerne ikke er pålagt at indføre OPS - de bliver blot bedt om det. At der ikke bliver målt på
resultatet af igangværende OPS-projekter, kan have indflydelse på, hvorvidt et fængsel ønsker at
indføre OPS. Ifølge informanten fra Jyderup fængsel prioriterer han de indsatsområder, som han
bliver målt på: “

j

m

g jeg bliver ikke målt på OPS og

” (Bilag 4:24). I sit interview fortæller informanten, at det kun er
medarbejdere der brænder for OPS, der arbejder med det. Ifølge ham vil dette mønster ikke ændre
sig, ved mindre der kommer en strategi fra ledelsen om “hvad vi (Kriminalforsorgen) vil” Bilag
4:24). Informanten fra Områdekontoret i Hobro er enig i denne holdning. Han mener også, at
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fængslerne først vil blive motiveret til at indføre OPS, hvis der kommer en formel udmelding fra
Direktoratet om, at OPS skal prioriteres (Bilag 7:6). På baggrund af ovenstående kan det
argumenteres, at de manglede krav og målinger kan være en demotiverende faktor for fængslerne,
hvilket er en udfordring for OPS, da det kan resultere i, at fængslerne ikke er interesseret i at
investere tid og ressourcer i OPS. Dette stemmer overens med tankegangen inden for
forventningsteori, hvor man antager, at motivationen og viljen til at yde en indsats opstår, når man
forventer at kunne opnå noget til gengæld (Jacobsen & Thorsvik, 2013:224). I relation til
nærværende undersøgelse kan det argumenteres, at dette ikke gør sig gældende ved OPS i
Kriminalforsorgen, hvilket kan forklare, hvorfor mange fængsler ikke prioriterer OPS, da de
umiddelbart ikke får en belønning for det. Den manglende belønning er dermed en barriere for en
implementering af OPS.

MANGEL PÅ EVALUERING AF OPS
Som tidligere nævnt udtaler flere informanter, at fordelen ved OPS er, at projektet fører til resultater
heriblandt et bedre miljø i fængslerne, kvalificeret arbejdskraft til virksomhederne og at flere
indsatte kommer i ordinær ansættelse. Det har ikke været muligt at finde statistisk eller andet
materiale der understøtter ovenstående udsagn. Med henblik på at få mere viden herom, blev
informanterne derfor spurgt om, hvorvidt der er blevet udarbejdet effektmålinger eller evalueringer
af projekterne. Informanten fra Områdekontoret i København udtaler:
Nej vi har ikke haft mulighed for at følge dem. Altså problemet er lidt det der med, at vi har ikke
nogen, der har tiden til at gøre det. For det kræver jo, at der er nogen der sætter sig ned, laver et
eller andet form for skema, laver nogen samtykkeerklæringer, og så skal man tracke folk, og det er
rigtig svært at følge dem bagefter. Fordi når først de er gået så er de ikke særlig interesseret i at
tale med os. Det vil være rigtig svært, altså du kan ringe, og du kan ringe i et væk, du kan sende
j

” (Bilag 2:22)

Informanten nævner, at mangel på tid og ressourcer er grunden til, at der endnu ikke er blevet målt
på, hvorvidt kursusdeltagerne rent faktisk kommer i ordinær ansættelse efter deres deltagelse i
forløbet, hvilket er et af hovedformålene med OPS. Inden for evidens- eller kundskabsbaseret
kriminalprævention er det ikke tilstrækkeligt, at beslutninger om nye tiltag tages på baggrund af
tilfældige hændelser, eller på grund af skøn, traditioner tilgængelige ressourcer eller sund fornuft.
Her skal nye tiltag være baseret på, hvad den bedste forskning kan udvise med hensyn til den
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faktiske virkning eller evidens (Bondeson, 2006:25). Inden for effektstudier opfattes randomiseret
ontrolleret fors g RCT) som ‘the golden standard’, da indsats- og kontrolgruppen bliver udtrukket
tilfældigt (Bondesen, 2006:26). Dog kan det diskuteres, hvorvidt denne metode er egnet til en
resocialiseringsindsats som OPS, da den tilfældige udvælgelse betyder, at ikke alle indsatte har
mulighed for at deltage i indsatsen, hvilket der kan være etiske problemstillinger forbundet med. I
relation til OPS kan det derfor argumenteres, at den mest oplagte metode til at måle effekten af
indsatsen, er at foretage et kvasi-eksperiment. I et kvasi-eksperiment konstruerer man gennem
forskellige former for matching en indsats- og kontrolgruppe, der er så ens som mulig, hvor kun
indsatsgruppen modtager en indsats (Bondesen, 2006:26). For at indsats- og kontrolgruppen ligner
hinanden mest muligt, vil det i nærværende tilfælde, være oplagt at lave en indsatsgruppe med
indsatte der deltager i et OPS-forløb og en kontrolgruppe bestående af indsatte der har vist
interesse, men som kommer fra et andet fængsel, men hvor fængslet ikke tilbyder OPS. En oplagt
mulighed for en sådan kontrolgruppe kunne være de deltagere som viste interesse for det nu nedlagt
OPS-projekt i Kragskovhede fængsel. Således sikrer man, at både indsats- og kontrolgrupper er
motiveret i forhold til indsatsen. Dette kriterie er vigtigt, da en ulempe for kvasi-eksperimentets
validitet, ifølge Jørgensen et al., er at de personer der har tilvalgt indsatsen ofte også er mere
motiveret, end de indsatte der ikke er interesseret i at deltage i indsatsen, hvilket vil afspejle sig i
resultatet er undersøgelsen (Jørgensen et al., 2015:112). Ved at opstille en indsats- og
kontrolgruppe, der begge har vist interesse for OPS, vil man forsøge at gøre komme denne ulempe i
forkøbet. På baggrund heraf, vil man kunne argumentere for, at et kvasi-eksperiment vil kunne
bidrage til at belyse, hvorvidt OPS-deltagere i højere grad end kontrolgruppen oplever en
resocialiserende effekt, og dermed om OPS har den ønskede effekt.
Som tidligere nævnt har Kriminalforsorgen netop skrevet en ny kontrakt med Meyers Madhus om
flere kokkeskole-forløb i Jyderup fængsel, men informanten fra Jyderup fængsel efterspørger en
fyldestgørende analyse af projektet, der kan kortlægge behovet for flere af disse OPS-projekter:
“J

mj

m

m

ikke er gode nok. Altså at vi lavede en rigtig grundig analyse af, hvad kan vi her, og at vi så traf en
beslutning på baggrund af det. Frem for at der er truffet en beslutning, og så skal jeg bare halse
efter og gøre det bedste jeg kan, og kaste virkelig mange penge ud af vinduet fordi der kun er fire
[indsatte]

” (Bilag 4:27)
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Eksemplet fra Jyderup fængsel danner et billede af, at Kriminalforsorgen er så fokuseret på, at OPS
skal prioriteres, at de helt glemmer at overveje, om projektet overhovedet giver mening, er der for
eksempel nok deltagere til kurset? Har kurset overhovedet nogle resocialiserende effekt? Det
manglende belæg for effekten af OPS er en udfordring, da det endnu ikke er undersøgt, hvorvidt
OPS har en resocialiserende effekt og dermed er en god investering for Kriminalforsorgen.
Informanten fra Direktoratet nævner dog i sit interview, at en større evaluering af indsatsen er
undervejs, hvor det er meningen, at projektets metode undersøges og dertil hvad samfundet får ud af
OPS (Bilag 1:13).
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KONKLUSIONER
I dette afsnit konkluderes på baggrund af analysen, for således at besvare undersøgelsens
problemformulering.

POLITIK OG ØKONOMI
Det kan konkluderes, at den nuværende politiske dagsorden er en udfordring for implementeringen
og prioriteringen af OPS. Den politiske dagsorden er præget af befolkningens retsfølelse, og dens
umiddelbare ønske om skærpede straffe, er en udfordring for OPS, idet det øgede fokus på
skærpede straffe og flere sikkerhedsinitiativer i fængslerne, fjerner fokus fra resocialiserende
indsatser som OPS. Det kan derfor argumenteres, at en holdningsændring til straf blandt
befolkningen er nødvendig, før den politiske dagsorden får mere fokus på resocialisering, så
indsatser som OPS prioriteres.
Det kan med udgangspunkt i analysen desuden konkluderes, at OPS-projekternes delvise
afhængighed af funding og taxameterpenge udfordrer en videre implementering af OPS, idet den
gør indsatsen økonomisk sårbar, da projekterne afhænger af, at der bevilges eksterne midler. Den
økonomiske usikkerhed der er forbundet med at være afhængig af eksterne bevilligede midler, kan
påvirke fængslernes motivation for at implementere OPS, hvilket i værste fald kan resultere i, at de
afholder sig fra at implementere OPS.

KRIMINALFORSORGEN SOM ORGANISATION
Dertil kan det konkluderes, at Kriminalforsorgens organisationskultur påvirker implementering af
nye initiativer såsom OPS. Blandt andet giver organisationens traditionsbundne organisationskultur
udfordringer i form af modstand fra fængslernes medarbejdere, da den grundlæggende antagelse
blandt disse er, at opgaver skal varetages på traditionel vis. Dertil kan manglende kompetencer hos
medarbejdere påvirke implementeringen af OPS. Flere medarbejdere ønsker ikke at tage en
erhvervspædagogisk efteruddannelse og dertil er manglende ressourcer i fængslerne også en
hindring for efteruddannelse. Dette er en udfordring for implementering af OPS, da efteruddannelse
af medarbejdere netop skal sikre en styrkelse af deres kompetencer til at varetage vellykkede
undervisningsforløb i OPS.
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På baggrund af analysen kan det konkluderes, at det hovedsageligt er en gruppe af ‘ilds le’ i
Kriminalforsorgen, som beskæftiger sig med OPS, og netværk og relationer blandt medarbejdere er
afgørende for samarbejdet og implementeringen af OPS. OPS bliver sårbart, når kun en lille gruppe
af medarbejdere har viden om OPS. Dertil er denne viden ikke nedskrevet, hvilket yderligere
hindrer nødvendig vidensdeling om OPS. Desuden risikerer viden om OPS at forsvinde ud af
Kriminalforsorgen, hvis disse medarbejdere stopper i organisationen. Endeligt kan det konkluderes,
at det er en udfordring for samarbejdet og den videre implementering af OPS, at medarbejdere der
interesserer sig for OPS, i forbindelse med reorganiseringen, rykker ud af fængslerne og over i
områdekontorerne. Dette fordi de fysisk befinder sig længere væk fra, hvor selve implementeringen
finder sted.

KRIMINALFORSORGENS STRUKTUR OG DET INTERNE SAMARBEJDE
Det kan yderligere konkluderes, at det interne samarbejde i Kriminalforsorgen påvirker
implementeringen og samarbejdet omkring OPS. Det kan argumenteres, at en manglende eller
utilstrækkelig kommunikation blandt Kriminalforsorgens medarbejdere, der samarbejder om OPS,
skaber samarbejds- og kommunikationsbesvær, og resulterer i manglende sparring og
erfaringsudveksling om OPS på tværs af Kriminalforsorgen. Dette udfordrer implementering af
OPS og samarbejdet, samt resulterer i, at der foretages dobbeltarbejde i de enkelte afdelinger og
enheder.
Analysen har belyst, at Kriminalforsorgens interne samarbejdsproblemerne blandt andet relaterer
sig til organisationens reorganisering, som har skabt forvirring om rolle- og ansvarsfordeling.
Reorganiseringen er desuden en udfordring for de organisatoriske rammer for implementering og
samarbejdet omkring OPS, idet reorganiseringen har skabt flere led i organisationens
beslutningskæden. Omvendt har reorganiseringen medført, at der nu er flere medarbejdere i
områdekontorerne, der udvikler og leder OPS-projekter, hvilket er en fordel for implementeringen
af OPS.
På baggrund af analysen kan det konkluderes, at der i Kriminalforsorgen er et utilstrækkeligt
samarbejde om overflytning af indsatte på tværs af fængslerne, hvilket er en udfordring for OPS, da
det er nødvendigt, at fængslerne fordeler de indsatte således, at der er nok deltagere på et OPS-hold.
I forlængelse heraf kan det yderligere konkluderes, at der eksisterer en enhedstænkning i
fængslerne, idet de har en vis selvbestemmelse i forhold til, hvordan de driver fængslerne. Dette har
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betydning for implementeringen af OPS, da de enkelte fængsler kan fravælge OPS, hvilket
udfordrer den videre implementering af indsatsen. Dertil har analysen belyst, at der opstår en form
for konkurrence mellem de enkelte værksteder og afdelinger i fængslerne som kan resultere i, at der
ikke er det nødvendige samarbejde og opbakning til implementering af OPS. Trods denne
udfordring er det dog alligevel lykkedes at implementere OPS i en vis udstrækning, hvilket blandt
andet kan forklares ud fra et stærkt netværk blandt medarbejdere, som har en vis grad af
beslutningskompetence.

EKSTERNT SAMARBEJDE (OFFENTLIGT OG PRIVAT SAMARBEJDE)
På baggrund af analysen kan det konkluderes, at der er en god relation mellem
samarbejdspartnerne. Dertil kan det konkluderes, at fordele ved OPS især relaterer sig til
kursusdeltagerne, i det OPS, ifølge informanterne, giver de indsatte bedre mulighed for at komme i
arbejde. Det er i denne sammenhæng relevant at nævne, at der ikke er målt på, hvor mange indsatte
der reelt kommer i arbejde efter at have deltaget i OPS, hvorfor informanternes udsagn ikke er
udtryk for det faktiske billede af at indsatte kommer i job, men deres oplevelse heraf. En anden
fordel ved OPS er, at private arbejdsgiveres deltagelse i projektet bidrager til en mindre dømmende
tilgang til de indsatte trods deres kriminelle fortid. Flere fordele ved samarbejdet er, at de private
arbejdsgivere får mulighed for at få kvalificeret arbejdskraft, og at de selv er med til at tilrettelægge
kursusforløbet, hvilket sikrer dem, at kursusdeltagerne bliver oplært i deres organisationskultur,
arbejdsstruktur og arbejdsmateriale. Den sidste fordel som informanterne omtaler er, at OPS har
medvirket til et bedre miljø i fængslet.
De udfordringer, som analysen har belyst i det eksterne samarbejde omhandler blandt andet
lovmæssige og praktiske udfordringer såsom regler og love som Kriminalforsorgen er underlagt,
hvilket skaber frustration hos de private samarbejdspartnere. De praktiske udfordringer såsom
logistik, manglende ressourcer eller faciliteter kan være en udfordring for en videre implementering
af OPS, idet det begrænsede antal fængsler der er interesseret i, eller har mulighed for, at indføre
OPS medfører en naturlig grænse for, i hvor stor udstrækning, det er muligt at implementere OPS i
hele landet.
At Kriminalforsorgen er underlagt bestemmelser i straffuldbyrdelsesloven, såsom internet og
mobilforbud, er et irritationsmoment for de private arbejdsgivere, og besværliggør dele af
samarbejdet idet private samarbejdspartnere eksempelvis ikke kan medbringe telefon og computer i
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fængslerne. Dertil er den nye erhvervsskolereform en udfordring for implementering af OPS, da
fængslerne med de nye adgangskrav ikke i stand til at skaffe nok deltagere til de OPS-forløb, der
indeholder et erhvervsuddannelsesforløb.
Ud over lovmæssige og praktiske udfordringer, viser analysen desuden, at samarbejdspartnernes
forskellige organisationskulturer, arbejdsmetode og formål bidrager til udfordringer i samarbejdet.
Blandt andet er de private arbejdsgiveres motivation for at deltage i OPS primært baseret på et
ønske om at få kvalificeret arbejdskraft, da der er mangel på samme i deres respektive brancher.
Hvis de i fremtiden ikke længere har brug for arbejdskraft, vil motivationen for OPS-samarbejdet
formentlig mindskes eller helt forsvinde, hvilket selvsagt er en udfordring for OPS. Dertil viser
analysen, at samarbejdspartnernes forskellige prioriteter og forpligtelser på deres egen arbejdsplads,
medfører en manglende forståelse eller indsigt i hinandens arbejdsgange. Blandt andet viser
analysen, at Kriminalforsorgen ikke tager nok hensyn til de private arbejdsgiveres arbejdstider, når
de planlægger andre aktiviteter for de indsatte, hvilket skaber frustration hos de private
arbejdsgivere, hvorfor dette er en udfordring for samarbejdet. Herudover kan det på baggrund af
analysen konkluderes, at Kriminalforsorgen til dels ikke formår at kommunikere i et sprog, som de
private arbejdsgivere forstår. Dette skaber ineffektiv kommunikation og vanskeligheder for
samarbejdet. At private arbejdsgivere deltager i OPS betyder, at Kriminalforsorgen skal tilpasse sig
den kommunikation som anvendes i det private erhvervsliv.

MANGEL PÅ STRATEGI, PLAN OG BESKRIVELSE AF OPS
Endeligt kan det konkluderes, at der mangler en overordnet tydelig strategi for OPS, beskrivelser af
OPS, og retningslinjer for, hvordan man i praksis arbejder med OPS. Mangel på tydelig strategi og
projektbeskrivelser medfører, at detaljer om de enkelte OPS-projekter primært bliver italesat
verbalt, hvilket er en udfordring, da relevant information let kan gå tabt, hvilket besværliggør
sparring og samarbejde. Dertil er en manglende tydelige strategi og beskrivelser af projekterne en
udfordring for implementering af OPS, da der ikke er nogen procedure for, hvordan man
samarbejder om OPS på tværs af fængslerne. Den manglende skriftlige arbejds- og rollefordeling er
ligeledes en udfordring, da den skaber uenighed og forvirring om, hvem der er ansvarlig for de
forskellige arbejdsopgaver, hvilket resulterer i irritation blandt samarbejdspartnerne. Udover
udfordringen med den manglende strategi, er det også en udfordring, at OPS ikke er et
indsatsområde som fængslerne bliver målt på. Dette kan virke demotiverende på de ansatte, hvilket
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kan være en udfordring for en implementering af OPS. Analysen har endeligt belyst, hvorledes en
manglende evaluering af OPS er en udfordring, da Kriminalforsorgen ikke har belæg for, at OPS
opfylder det ønskede mål, hvor flere indsatte, grundet OPS, kommer ud af kriminalitet.
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DISKUSSIONER
I dette afsnit vil udvalgte pointer fra analysen, som er fundet særligt interessante, blive diskuteret
for at belyse forskellige syn og perspektiver på disse.

UDVÆLGELSE AF OPS-DELTAGERE
I analysen fremgår det, at der sker en form for selektion blandt indsatte, når der visiteres til OPSforløbene. Visitering er som udgangspunkt ikke problematisk, men det kan være i forbindelse med
OPS, hvilket bliver belyst i nedenstående.
Der sker to former for selektion i forbindelse med OPS. Dels den selektion der sker, når
fængslerne og High:five foretager en visitation, hvor de vurderer hvilke personer der er bedst
egnede til at deltage i OPS. Dette er blandt andet de mest motiverede, og dem der er stoffri. De
indsatte kan diskvalificeres, hvis de eksempelvis ikke er stoffrie, eller hvis den indsatte har et
uddannelsesniveau som er højere end, hvad der berettiger til taxameterpenge. Og dels sker der en
selektion blandt deltagerne, når de private arbejdsgivere senere i forløbene udvælger de deltagere,
som de ønsker at ansætte, få i lære eller i praktik.
Udfordringen ved en sådan selektion er på den ene side, at kun nogle indsatte får mulighed for
at deltage i OPS-forløb. På den anden side synes det dog også rimeligt, at deltagerne skal leve op til
minimum af krav. Eksempelvis at de ikke er påvirket, når de arbejder på et stillads. Dertil må de
private arbejdsgiveres motivation og vilje til at deltage i OPS også afhænge af, at de selv har
mulighed for at udvælge de indsatte, de får i praktik, i lære eller arbejde. En konsekvens for de
indsatte der ikke vurderes egnede til at deltage i OPS kan være, at de ikke får samme mulighed for
at komme i direkte kontakt med arbejdsgivere, der potentielt ville kunne tilbyde dem arbejde. På
den måde er der risiko for, at de går glip af en mulighed for at bevise deres værd under et forløb, og
de går dermed også glip af muligheden for at komme i betragtning til et job. Selvom der er flere
uddannelses- og beskæftigelsesrettede tilbud i fængslerne, så involverer de ikke samme mulighed
for direkte kontakt til potentielle arbejdsgivere, hvorfor det kan betyde, at de indsatte der fravælges
til OPS, måske ikke opnår samme mulighed for beskæftigelse i ligeså høj grad som de indsatte der
optages på holdet. Hvilket ligeledes kan have indflydelse på den indsattes mulighed for
resocialisering. Det skal her påpeges, at det ikke vides, hvorvidt OPS har en resocialiserende effekt.
Undersøgelsens informanter giver dog udtryk for, at flere OPS-deltagere er kommet i lære eller i
job efter deltagelse i indsatsen (Bilag 4:2; bilag 5:3, bilag 6:5).
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Et yderligere aspekt ved denne diskussion er, at der kan være forskellige rationaler bag
samarbejdspartneres vurdering af, hvilke indsatte der er mest egnet til at deltage i
OPS. Kriminalforsorgen har fokus på at opfylde deres forpligtelser i forhold til resocialisering,
herunder at inddrage de mere belastede indsatte, som kan være sværere at resocialisere. Dermed kan
det tænkes, at Kriminalforsorgen prioriterer at inddrage en bredere målgruppe i OPS, end de
resterende samarbejdspartnere. De private arbejdsgivere har i højere grad interesse i at skaffe
kompetent arbejdskraft, hvorfor det kan tænkes, at de prioriterer OPS-deltagere, der kan fungere på
en arbejdsplads, eksempelvis personer der kan arbejde med hårdt fysisk arbejde såsom stillads- og
asfaltarbejde. Det kan tænkes, at High:five har mere fokus på en høj gennemførelsesprocent, da
dette har indflydelse på deres chancer for genbevilling af satspuljemidler. Hermed kan det tænkes,
at de ikke er interesseret i at optage indsatte på OPS-holdene, som har for store udfordringer, da
dette kan påvirke, hvorvidt de gennemfører forløbet. På den ene side arbejder samarbejdspartnerne
om et fælles projekt, hvor alle har interesse i, at OPS bliver en succes, og at indsatsen gør de
indsatte arbejdsmarkedsparate. På den anden side kan de forskellige rationaler bag, hvem der
vurderes bedst egnede muligvis spænde ben for det overordnede fælles fokus, da de forskellige
samarbejdspartneres bevæggrunde for at deltage i OPS er forskellige. I yderste konsekvens kan
dette være på bekostning af Kriminalforsorgens opgave med resocialisering af alle indsatte.

ER EN VIDERE IMPLEMENTERING AF OPS REALISTISK?
I forbindelse med undersøgelsens analyse er det fundet, at der er en uoverensstemmelse mellem
Direktoratets udmelding om, at OPS skal prioriteres i fængslerne og informanternes oplevelse af
Direktoratets opbakning til projektet. Det er derfor interessant at diskutere, hvorvidt fastholdelse og
udbredelse af OPS overhovedet er realistisk.
På den ene side er udmeldingen fra Direktoratet klar - der skal mere OPS i Kriminalforsorgen.
På den anden side viser analysen, at når det kommer til stykket, så er der ikke den nødvendige
opbakning fra Direktoratet, herunder økonomisk opbakning. Den manglende opbakning kan
skyldes, at Kriminalforsorgen fra politisk side stadig pålægges flere sikkerhedsopgave, hvilket
overskygger muligheden for mere OPS. De nye påbud kræver, at de enkelte fængsler afsætter
ressourcer til udførsel af sikkerhedsopgaven, hvilket kan argumenteres at være på bekostning af
andre opgaver, herunder resocialiserende indsatser. På baggrund heraf, kan det tænkes, at
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fængslerne ikke på eget initiativ er interesseret i at afsætte ressourcer og tid til at implementere nye
projekter såsom OPS, samtidig med, at de bliver pålagt flere sikkerhedsopgaver. På baggrund heraf
kan det argumenteres, at en udbredelse af OPS i Kriminalforsorgen ikke umiddelbart virker
realistisk på nuværende tidspunkt. Det kan tænkes, at dette først er mulig, hvis den politiske
dagsorden ændres, og der kommer mindre fokus på opgaver, der tager fokus fra resocialiserende
indsatser.
På trods af, at en decideret udbredelse af OPS i Kriminalforsorgen virker urealistisk på
nuværende tidspunkt, kan det ikke udelukkes, at et skift af fokus kan ske gennem initiativer og
ns er fra medar e dere “nedefra” i organisationen, som f r held til at p vir e organisationens
dagsorden, og måden, hvorpå resocialiseringsopgaven tilgås. Undersøgelsen peger på, at OPS i høj
grad eksisterer som en form for selvstændigt projekt, som er igangsat af enkeltpersoner og overlever
i kraft af deres interesse heri. Da fængslerne har selvbestemmelse over egen økonomi, har de
således også selv mulighed for at bruge ressourcer på de indsatser, som de finder bedst. På
baggrund heraf kan det argumenteres, at en udbredelse af OPS ikke er umulig på trods af den
nuværende politiske dagsorden og manglende opbakning fra Direktoratet. En sådan udbredelse
kræver dog, at de enkelte fængsler og deres medarbejdere overbevises om, at de oveni de nye påbud
skal investere ressourcer i OPS. Som tidligere nævnt bliver fængslerne ikke målt på resultater fra
OPS, hvorfor det kan tænkes, at fængslerne mangler den nødvendige motivation for at omlægge
deres budget, ressourcer og kultur for at bidrage til en udbredelse af OPS.

PARADIGMESKIFTE PÅ VEJ I KRIMINALFORSORGEN?
Gennem analysen er der fundet indikationer på, at der flere steder i Kriminalforsorgen forsøges at
ændre den måde, man hidtidig har fuldbyrdet straf på. Som analysen har belyst er den formelle
udmelding fra Direktoratet, at fængslernes opgave i dag er at gøre de indsatte arbejdsmarkedsparate,
hvilket indebærer et større fokus på, at indsatte under afsoning tilegner sig kompetencer, som kan
bruges på arbejdsmarked, hvilket ligeledes er formålet med OPS. Denne tankegang adskiller sig fra
tidligere, hvor fængslernes værksteder havde en central rolle, og hvor der i højere grad blev lagt
vægt på produktion. Som analysen viser, får værkmestrene i dag besked på, at deres opgave at gøre
de indsatte arbejdsmarkedsparate gennem produktion. På baggrund af det umiddelbare skift i
tankegangen indenfor straffuldbyrdelse, kan det diskuteres, hvorvidt der er ved at ske et
paradigmeskift i Kriminalforsorgen, hvor der fokuseres mindre på værkstedsbeskæftigelse og
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produktion og mere på resocialiserende indsatser såsom OPS, der kan bidrage til at gøre den
indsatte arbejdsmarkedsparate.
På den ene side indikerer udmeldingen fra Direktoratet, at et paradigmeskift er på vej. På den
anden side virker dette dog i realiteten ikke til at være tilfældet grundet den interne modstand fra
især værkmestrene, som blev belyst i analysen. Modstanden fra værkmestrene er på den en side
forståelig, da en prioritering af OPS og arbejdsmarkedsparathed har konsekvenser for værkstederne,
da der ikke længere vil være samme behov for disse. Dette kan i værste fald resultere i, at
værkmesterne står til at miste deres job, da deres uddannelse og kompetencer ikke rækker til de nye
arbejdsopgaver. Desuden har indsatser som OPS aldrig været en del af værkmestrenes oprindelige
jobbeskrivelse, hvorfor OPS kan anses som værende en ekstra opgave, som værkmestrene bliver
pålagt. Modstanden kan desuden være et udtryk for en faglig stolthed, der bliver stødt, idet
værkmestrenes nuværende arbejde implicit kritiseres ved at antyde, at deres uddannelse og
kompetencer ikke er tilstrækkelige.
På trods af, at der er flere faktorer der kan begrunde værkmesternes modstand mod OPS, og
det nye fokus på arbejdsmarkedsparathed, så er det alligevel mærkværdigt, at denne modstand får
lov til at fylde i fængslerne. Flere informanter udtaler, at værkmesterne har fået tilbudt
videreuddannelse, som vil gøre dem i stand til at varetage nye opgaver blandt andet i forbindelse
med OPS. Dog har dette tilbud ikke vundet meget interesse blandt værkmestrene. Igen kan man
undrer sig over, at den manglende vilje til at tilpasse sig organisationens nye retning umiddelbart
blot accepteres. Dette ville formentlig ikke accepteres på en privat arbejdsplads, hvor
efteruddannelse og tilpasning er nødvendigt for en virksomheds overlevelse på et marked der
konstant er under udvikling. Hvorfor er det så acceptabelt i Kriminalforsorgen? Og spænder det ben
for et eventuelt paradigmeskifte i Kriminalforsorgen med større fokus på uddannelse og
opkvalificering af indsatte? I forlængelse af forrige diskussionsafsnit kan det også her
argumenteres, at et paradigmeskift i Kriminalforsorgen kræver mere end blot en officiel udmelding
fra Direktoratet. Det kræver opbakning fra de enkelte fængsler og deres medarbejdere, hvorfor den
interne modstand på nuværende tidspunkt lader et eventuelt paradigmeskifte i Kriminalforsorgen
vente på sig. Dog kan man godt forestille sig, at dette kan ændres, hvis modstanden ophører og der i
stedet støttes op om, at straffuldbyrdelse skal handle om at gøre den indsatte arbejdsmarkedsparat
gennem fængslernes uddannelses- og beskæftigelsestilbud.

ER EFTERUDDANNELSE NØDVENDIGT?
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I 2013 blev det fra politisk side besluttet, at målet om færre gengangere i fængslerne skulle opnås
ved at styrke uddannelses- og beskæftigelsesindsatsen for de indsatte. Derfor blev det indskrevet i
flerårsaftalen,

at

fængslernes

værkmestre

skal

efteruddannes

for

at

styrke

deres

undervisningskompetencer. Ifølge fængslernes fagblad Fængselsfunktionæren er der de seneste fire
år kun 14 værkmestre der har taget en erhvervspædagogisk diplomuddannelse, som ellers er
forudsætning for at uddanne på samme niveau som på tekniske skoler. Det svarer til fire procent af
alle værkmestre (Fængselsforbundet, 2017). Umiddelbart kan den manglende efteruddannelse af
værkmestrene tænkes at være en udfordring for implementering af de OPS der består af EUD
kurser. Omvendt viser analysen, at der ikke er mange indsatte i de danske fængsler, der efterlever
karakterkravene fra den nye erhvervsskolereform, hvorfor det kan argumenteres, at en
efteruddannes af værkmestrene er knapt så relevant, da der i forvejen ikke er nok indsatte til at
udfylde EUD OPS-holdene. Således kan det argumenteres, at den manglende efteruddannelse af
værkmestrene ikke bør problematisere unødvendigt. Særligt fordi flere informanter nævner, at
værkmestrene ikke selv er interesseret i at efteruddanne sig. Omvendt kan det argumenteres, at
opkvalificering af værkmestrene vil styrke kvaliteten af undervisning i fængslerne, herunder på
værkstederne, hvorfor efteruddannelse alene af den grund bør prioriteres. Også på trods af, at der
ikke nødvendigvis er krav herom for at kunne undervise.
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ANBEFALINGER
I det nedenstående præsenteres de anbefalinger som vi, på baggrund af nærværende undersøgelse,
vurderer kan bidrage til det fremadrettede samarbejde, og den videre implementering af OPS i
Kriminalforsorgen.

KULTURFORANDRING


Det anbefales, at det undersøges hvorvidt det interne samarbejde i Kriminalforsorgen kan
forbedres, således at medarbejderne i højere grad har fokus på fælles mål i implementering
af OPS.



Det anbefales, at overflytning af indsatte på tværs af fængsler prioriteres, således at OPSholdene bliver fuldt besat, hvormed de i højere grad kan fungere som selvfinansierende.



Det anbefales, at fængslerne i større udstrækning forsøger at koordinere OPS-deltagernes
øvrige aktiviteter under afsoning, således at disse så vidt som muligt ikke kulminerer med
den indsattes deltagelse i OPS-forløb ude hos den private arbejdsgiver.



Kriminalforsorgen bør undgå at benytte interne termer, som de private arbejdsgivere
umiddelbart ikke har forudsætning for at forstå, for dermed at opnå en mere effektiv
kommunikation på tværs af samarbejdspartnerne.

LEDELSESNIVEAU


Det anbefales, at ledelsen i Kriminalforsorgen klart formidler formål med OPS til
organisationens medarbejdere. Denne kommunikation bør endvidere tage udgangspunkt i en
utvetydig strategi.



Kriminalforsorgens prioritering af uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed, vurderes
særligt relevant for OPS, hvorfor det anbefales, at dette fokus fastholdes.



Da undersøgelsen har belyst, at fængslerne først og fremmest prioriterer de indsatser, som
de måles på, bør det overvejes, hvorvidt der ligeledes skal måles på OPS for at sikre
prioritering.
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Samarbejdspartnere anbefales at prioritere deltagelse i relevante møder i forbindelse med
OPS. Dette kræver dog, at det er muligt at lave en sådan prioritering i en travl hverdag.



Det bør i højere grad prioriteres at igangsætte OPS-forløb som indeholder AMU-kurser frem
for EUD. Undersøgelsen har belyst, at der umiddelbart ikke er nok indsatte der lever op til
de nye krav i erhvervsskolereformen, hvilket påvirker deltagerantallet for EUD OPS-hold.

SKRIFTLIGHED


Det anbefales, at der udarbejdes projektbeskrivelser og retningslinjer for implementering af
OPS på skrift. Dette for at sikre, at nødvendig information er tilgængelig for alle
medarbejdere der arbejder med OPS. Dertil skal projektbeskrivelser og retningslinjer sikre,
at viden om OPS ikke går tabt.



Det anbefales, at evaluering af OPS prioriteres. At have det nødvendige vidensgrundlag i
forhold til effekt kan bidrage til, at der kan træffes velfunderede beslutninger om, hvorvidt
OPS fortsat skal prioriteres i Kriminalforsorgen.
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