
Den 13. og 14. september

var der konference for

Nordisk Fengselsfunktionær

Union i København. Cirka 80

deltagere brugte to intensive

dage på at høre om og dis-

kutere arbejdet som betjent.  

Her får du indholdet – men du slipper for at

sidde i konferencelokalet!

Temaet
Konferencen handlede om, hvordan vi bedst

tager os af ”den nordiske models akilleshæl”.

Betjente i Norden har et spændende job i

modsætning til nøglesvingerne andre steder

og også et bedre arbejdsmiljø, fordi de nordis-

ke fængsler er de mest humane i verden. Når

indsatte har det godt, er arbejdsmiljøet for

betjentene også bedre. Derfor har der været

tendens til at tro, at det ville være uproblema-

tisk at være betjent i Norden.  

Men – det er stadig fængsler, der er tale

om. Det påvirker betjenten og det er vigtigt

at gøre sig det klart. Når arbejdet er anderle-

des i Norden giver det også nogle udfordrin-

ger, som den almindelige amerikanske betjent

nok ikke oplever. 

Konferencen satte fokus på fængslets

påvirkning og de udfordringer det giver for

betjenten og for andre. 

Det skete i tre spor:

• Roller og arbejdsmiljø

• Stress, traumer og PTSD

• Fængsler og subkultur.

På de følgende sider kan du læse om nogle af

de ting, der blev sagt i de tre spor, kombine-

ret med mine egne tanker og konklusioner. 

Roller og arbejdsmiljø 
Det er naturligt at starte med roller, hvis man

skal tale om betjentes arbejdsmiljø, især

”dobbeltrollen” med at tage sig af kon-

trol/sikkerhed over for personer, som man

også skal støtte og motivere. De fleste af os

har en dobbeltrolle i andre sammenhænge, fx

- Fokus på betjenten!

Akilleshæl: Akilles er en helt fra de græ-

ske sagn, som var usårlig, fordi hans mor

havde dyppet ham i en flod, der gik til

underverdenen. Desværre glemte moren

at tænke på, at hun havde holdt ham i

hælen (ved akillessenen), så den ikke

blev våd. Derfor var han sårbar netop

det sted og derfor er en akilleshæl et bil-

lede på et sårbart sted hos en, der ellers

er meget stærk. 
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i forhold til børn. Skolelærere har også kom-

binationen af at skulle udvikle eleverne og

samtidig sætte grænser for dem. I et fængsel

bliver dobbeltheden bare sat på spidsen, når

man både skal foretage magtanvendelser og

motivere til at leve uden kriminalitet. Det

betyder ikke, at man skal holde op med at

have en dobbelt rolle, men at mange i perio-

der har brug for støtte til at forene de to sider. 

Det med dobbeltrollen vil ikke overraske

nogen betjente. Men der kom også andre

ting frem, som man måske ikke tænker så

meget over i dagligdagen. 

Efterspørgslen er 
større end udbuddet
Det er den tørre måde at sige på, at der er

grænser for hvor meget energi og overskud

en betjent kan have – mens der ikke er nogen

Roller og arbejdsmiljø:

• Forsker Olav Levin Johansen (Norge):

Er det umulig å være både vokter og

hjelper?  

• Director Elaine Crawley (England): 

The Working Lives of Prison Officers:

Professionalisation, Stress and Work

Spill-over

• Kriminolog Nadja Kirchhoff Hestehave:

Er fængslet rent anarki?
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grænser for, hvor meget han i princippet

kunne gøre for den indsatte, samfundet osv.

Prøv og tænk på, hvor meget bare én af de

indsatte på din afdeling kunne bruge af støt-

te, grænser, omsorg, sparring osv. Læg så de

andre oveni. Og sammenlign med hvad du

kan nå og overkomme i din arbejdstid. I den

situation er det nødvendigt at finde ud af,

hvordan man sparer på sine ressourcer, så

jobbet ikke suger al ens kraft. Desværre er det

ikke alle måder, der er lige gode for en selv og

for dem, man er sammen med. 

Arbejde med følelser
Det leder til den næste ting: fængselsarbejde

er arbejde med følelser. Når en indsat lægges

i sikringscelle, når døren ind til en første-

gangsindsat låses for natten første gang og

når nogen beder om et ekstra telefonopkald

hjem til familien. Elaine Crawley mente, at

fængselsjobbet minder mere om sygeplejes-

kers arbejde end om politiets. Men mens

sygeplejerskens job drejer sig mere entydigt

om omsorg, skal fængselsbetjenten samtidig

udøve straf og gøre ting ved folk, de ikke

ønsker. Det giver indre, følelsesmæssige kon-

flikter i hverdagen. 

Når det går en på, taler man ikke nødven-

digvis med sin familie eller venner udenfor

fængslet om det. Man har brug for kolleger-

ne til at vende tingene – og ikke kun det.

Kollegerne er der, både når der går en alarm

og på lange, kedelige vagter. Man bruger

mange timer sammen og kommer til at kende

dem helt anderledes grundigt end de civile,

man tilbringer et par timer med fra tid til

anden. Kollegerne betyder nemlig de andre

betjente, der er uddannet til at foretage

magtanvendelser. De andre bliver ikke rigtige

kolleger for betjenten. Der er et særligt

sammenhold mellem betjente, som de andre,

der arbejder i fængslet, ikke kan optages i. 

Kan vi lade være med at lære?
Mange er kommet til Kriminalforsorgen, fordi

de gerne vil gøre en positiv forskel. Det kan

være svært at bevare den ambition, især de

steder, hvor der er mange gengangere blandt

de indsatte. Kriminalforsorgens statistik siger,

at godt 30%  vender tilbage, men det ser ikke

sådan ud set fra fængselsgangen. Det er let-

tere at huske dem, der vender tilbage, end

dem man ikke ser igen. ”Desværre” lærer

mennesker fra sin personlige erfaring og det

gør det let at miste tiltroen på at gøre en posi-

tiv forskel. Hvor skal man sætte målet? Og

skal man slukke for hukommelsen, når en tid-

ligere indsat vender tilbage – for at bevare

troen på, at ikke alle kommer igen?

Fængsels-ificering
Det er ikke nogen nyhed, at der er afstand

mellem indsatte og betjente. Heller ikke i at

sige, at de indsatte ikke er frivillige ”kunder”

(i modsætning til de fleste af sygeplejersker-

nes kunder) og at det gør en forskel for for-

holdet mellem indsatte og ansatte.

Derimod var det for nogle både en nyhed

og en provokation, da Anja Leavens sagde, at

betjentenes verden minder om de indsattes.

At nogle ansatte kommer til at opføre sig lige-

som indsatte i deres sprog, adfærd og udse-

ende og at det ikke er en god idé. For det før-

ste for en selv som betjent. Hvis man fx taler

grimt, ændrer det også den måde man tæn-

ker og handler på. Det smitter af på en og

ændrer en i forhold til den, man ellers var. 

For det andet, fordi de ansatte i fængslet

udgør det ”normale” i et fængsel – dem, som

de indsatte kan bruge som standard for, hvad

der er normalt i samfundet udenfor. Så er der

ikke meget normalisering tilbage. De ansatte

udfylder ikke deres opgave ordentligt, hvis de

efterligner de indsattes sprog og adfærd.

Stress, traumer og PTSD 
I sporet om stress, traumer og PTSD så

oplægsholderne på de konsekvenser, fængs-

let og arbejdsrollerne kan have for betjente

som enkeltpersoner. I alle job kan man opleve

stress, men jobbet som betjent indeholder

nogle særlige risici. Det er helt oplagt, at vold-

somme hændelser og trusler kan give stress,

traumer og PTSD. Det er måske mindre

oplagt, at der også er en risiko ved rolle-

uklarhed, ved det følelsesmæssige arbejde og

de andre ting, der er nævnt ovenfor. 

Traumer og PTSD kan blandt andet hand-

le om at opleve noget, der får en til at sætte

Stress, traumer og PTSD:

• Psykolog Pelle Nigard: Hvad gør Politiet

for at forebygge og håndtere traumer?

• Afdelingslæge Marianne Borritz: Hvor-

for får fængselsbetjente traumer og

PTSD – og hvad kan vi gøre for at

undgå det?

• Konsulent Yvonne Tønnesen fra Hærens

Konstabel- og Korporalforening: Kan vi

hjælpe soldaterne?
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spørgsmål ved ens egne grundlæggende vær-

dier, identitet og livsformål. Det er altså ikke

kun et spørgsmål om at se eller opleve noget

voldsomt. 

To typer
I oplæggene blev der talt om to forskellige

typer PTSD – på to forskellige måder. 

Den ene måde var den videnskabelige og

lægelige. Her er den første type PTSD resulta-

tet af et pludseligt og voldsomt traume – og

reaktionen kommer inden for seks måneder

efter personen oplevede traumet. Den anden

type PTSD skyldes belastninger, der er knapt

så voldsomme, men som optræder gennem

længere tid. 

PTSD blev også beskrevet af Yvonne

Tønnesen fra den største soldater-fagfor-

ening. Hendes oplevelse var, at soldater med

PTSD deler sig i to grupper: Dem fra Balkan

og dem fra Irak / Afghanistan. Balkan-solda-

ternes sygdom kommer af at stå magtesløs

over for en tragedie og virker som en dyb

sorg uden ende. Irak- og Afghanistan-solda-

ternes sygdom har derimod at gøre med selv

at være truet, at opleve kammerater såret

eller døde og at være på vagt mentalt i seks

måneder. Det giver meget forskellige reaktio-

ner, som tydeligt kan ses for den erfarne.

Begge beskrivelser var interessante i for-

hold til, hvad fængselsbetjente kan opleve.

Traumer og PTSD kan komme både af gen-

tagne, mindre belastninger og af pludselige

oplevelser. De kan komme af voldsomme

hændelser som selvmord, alvorlige trusler og

magtanvendelser på den ene side. På den

anden side kan de komme af at have svært

ved at håndtere betjentjobbets følelsesmæssi-

ge konflikter kombineret med en rolle, der

kan opleves uklar, ønsket om at gøre en posi-

tiv forskel og afmagt ved at opleve at indsat-

te vender tilbage.

Noget meget uheldigt er, at traumatisere-

de mennesker kan have det med at opsøge

smerte, fx i slagsmål. En traumatiseret betjent

kan altså risikere at skabe ubalance på afde-

lingen i stedet for ro. 

Også gode nyheder
Heldigvis var det hele ikke ”død og ødelæg-

gelse” i sporet om stress, traumer og PTSD.

Set sammen med de andre to spor kom der

anvisninger til, hvad både organisationen og

enkeltpersonen kan gøre. I den sammenhæng

var der et stærkt budskab: Stress, traumer og

PTSD skal håndteres af organisationen – den

enkelte må ikke stå med det alene. Senere i

dette blad kan du se anvisninger til, hvad man

kan gøre. 

Derudover var der interessant nyt: For år

tilbage kom mange politifolk til Arbejdsmedi-

cinsk Klinik som patienter. De kommer stort

set ikke i dag. 

Skal man være af rette støbning?
Kriminalforsorgens rekrutterings-slogan har

fået nogle stressramte til at spørge sig selv: Er

det fordi jeg ikke er af rette støbning? Er det

min skyld? Fordi jeg ikke er god nok?

Svaret på konferencen var nuanceret. Det

er ikke den enkeltes skyld eller fejl. Det er

noget, organisationen skal håndtere, for det

hænger sammen med jobbet og den måde,

organisationen fungerer på. På den anden

side er det forskelligt hvad folk egner sig til og

hvad der virker belastende for en. Det ændrer

sig også over tid, fx hvis man er blevet mere

sårbar af de ting, man har oplevet tidligere i

sit liv eller hvis man i en periode er presset på

andre fronter.

Vi kan selv gøre noget for at nedsætte risi-

koen for PTSD – hvis vi ved noget om det.

Læs mere om det senere i bladet. 

Fængsler og subkultur 
Det sidste spor handlede om konsekvenserne

af fængslet og arbejdsrollerne for organisatio-

nen – for alle betjentene. Sporet handlede

især om subkultur. En subkultur er, når en

gruppe mennesker forkaster normerne i det

omgivende samfund og vælger deres egne.

Det lyder voldsomt – men vi indgår alle sam-

men i subkulturer. Nogle virker positive for

deres medlemmer og omgivelserne. Andre

virker knapt så positive.

Også i et fængsel er der subkulturer og de

må ses i sammenhæng med tendensen til at

blive fængsels-ificeret og til at betjentenes

sprog og omgangsform kommer til at ligne de

PTSD står for Post-Traumatic Stress

Disorder, som på dansk oversættes til

post-traumatisk belastningsreaktion.

PTSD defineres som en forsinket eller for-

længet reaktion på en belastende hæn-

delse eller situation af kort eller lang varig-

hed. Den belastende hændelse/situation

skal være af en exceptionelt truende eller

katastrofeagtig karakter, som formentlig

ville skabe gennemtrængende fortvivlelse

for næsten alle mennesker (min oversæt-

telse fra WHO’s diagnoseliste).
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indsattes. Den enkelte betjent er ikke alene

om at blive ”mindre normal”. Det sker sam-

men med en gruppe af mennesker, som

påvirker hinanden. 

Annette Højmann mente, at en del fæng-

selsbetjente har udviklet en evne til at lade

være med at tage ansvar for det, der bliver

sagt i deres nærvær og det, der sker mellem 

mennesker i fængslet. Man accepterer myter

om andre i fængslet og at nogle gør sig til

uformelle ledere. Det er nødvendigt, at alle

(eller flere?) betjente tager medansvar for

kulturen på afdelingen. Det er også nødven-

digt, at betjentenes ”vi” samarbejder med de

andre i fængslet i stedet for at betragte dem

som fjender. Der er tendens til at grave grøf-

ter og skabe splid mellem afdelinger og per-

sonalegrupper i stedet for at være solidariske

som kolleger. Også selv om netop kollegaska-

bet er højt besunget!

En provokation
Det passer meget fint at afslutte artiklen med

konferencens første taler: Mikael Bertelsen,

som på DR har lavet en radioudsendelse fra

Søbysøgård. Bertelsen har været lidt af en

provokatør på radio og tv og havde fået frit

spillerum på konferencen. 

Meget provokation kom der nu ikke ud af

det. Og så alligevel? Personligt har jeg aldrig

hørt betjente rost så højt af en outsider. Han

var så anerkendende, at det næsten var pro-

vokerende. Når man ikke er vant til det.

Bertelsen konstaterede, at modsat almindeli-

ge fordomme, så ligger fængselsbetjentene

over politiet i dygtighed og evner. Politi-

betjentene bevæger sig i den almindelige ver-

den, i ”virkeligheden”. Det gør fængselsbe-

tjentene langt fra.

Efter en uges ophold tog Bertelsen bussen

fra Søby til hovedbanegården i Odense. Dér

konstaterede han som så mange før ham, at

fængselsverdenen havde sat sig i ham. Han

kunne ikke afkode banegården, dens men-

nesker og de ting, de gjorde. Han vidste ikke

hvem de var og hvordan han skulle afkode

deres signaler.

Det skete for Bertelsen på en uge. Ikke

underligt at fængslet har en effekt på dem,

der vender tilbage arbejdsdag efter arbejds-

dag.

Det kan Kriminalforsorgen og
fængslerne gøre
Det blev understreget flere gange på konfe-

rencen, at det er organisationens ansvar at

håndtere de forhold og problemer, der fører

til PTSD og subkulturer. Hverken traumer eller

subkulturer må overlades til den enkelte at

håndtere.

Det handler i høj grad om at gøre noget ved

de udfordringer, der blev beskrevet under

”Roller og arbejdsmiljø”:

• Rollekonflikten: Kontrol/sikkerhed 

vs. støtte/motivation

• At efterspørgslen efter betjenten er større

end udbuddet

• De indre følelsesmæssige konflikter, arbej-

det kan give

• Behovet for kollegerne 

• Behovet for at håndtere de få succeser i

forhold til ønsker om at gøre noget godt

• Fængsels-ificeringen, herunder tendensen

til at opføre sig som mange indsatte gør.

Der kom mange forskellige bud på, 

hvad man kan gøre ved de udfordringer:

• Støtte betjente i at håndtere jobbets dilem-

maer, så de ikke står alene med den opga-

ve. Det gælder både dobbeltrollen og de

følelsesmæssige konflikter

• Arbejde aktivt med tillid mellem personale-

grupper og i forhold til ledelsen.

• Reflektere over jobbet og det, det gør ved

en – alene og som gruppe. 

En vigtig pointe var, at selvom vi i Danmark

har en god betjentuddannelse, så kan den

ikke stå alene. Jobbet påvirker folk i alle årene

i Kriminalforsorgen. Den påvirkning skal

håndteres undervejs.

Hvordan man så skal arbejde med den

påvirkning – det var det sværere at svare på. 

Et bud drejede sig om mere uddannelse.

Norske Olav Levin Johansen, som både er

førstebetjent og forsker, mener at betjent-

jobbet skal gøres til en profession. Indtil vide-

re har betjent-arbejdet været noget, man

lærte af erfaring. Af ens egne erfaringer og af

dem, man fik overført fra ældre kolleger. Det

betyder, at man ikke nødvendigvis lærer de

bedste teknikker og måder at gøre tingene

på. Det afhænger for meget af, hvad man

oplever i starten af sin karriere og af, hvem

man tilfældigvis har været sammen med i

starten. I stedet mener Olav Levin at det er

nødvendigt at der kommer forskning i, hvad

Fængsler og subkultur:

• Psykolog Anja Leavens: Kan man

blive ved at være normal, når man

arbejder i et fængsel?

• Udviklingschef Lars Thuesen: Kan

man skabe tillid i et fængsel?

• Director Annette Højmann Kristen-

sen: Hvordan får vi en sund arbejds-

pladskultur, kan man slippe af med

"usunde" subkulturer?

Mikael Bertelsens udsendelse i seks

afsnit kan stadig høres på 

www.dr.dk/P1/Serier/P1ifaengsel/



godt betjentarbejde er, og at det kommer

med i uddannelsen.

Et andet bud var supervision – selvom en

god model for dét ikke var på bordet endnu.

Et tredje bud er at skabe større tillid i

fængslerne mellem kolleger og mellem kolle-

ger og ledelse. Lars Thuesen fra direktoratet

konstaterede, at tillid, troværdighed og ret-

færdighed ikke er et projekt – det skal ”ind i

generne” og tænkes ind i alle hverdagssitua-

tioner og processer.

Det kan du selv gøre
Konferencen gav også bud på, hvad du selv

kan holde øje med og hvad du kan gøre. Det

kan være i forhold til dig selv, men det kan

også være for kollegerne. 

Hold følelserne i form
Stress, traumer og PTSD kan have alvorlige

virkninger på vores evne til at udnytte og

opleve hele spektret i vores følelsesliv. Især

kan man opleve, at det er svært at føle oprig-

tig omsorg og kærlighed for andre menne-

sker. Folk, der oplever det, føler det tit meget

vigtigt at vise omsorg og kærlighed udadtil,

men der mangler noget. Hvis det sker for dig,

så tag det seriøst. Dem omkring dig har for-

mentlig fornemmet, at noget er galt, selvom

du har prøvet at skjule det. 

For at undgå at lande i den situation, kan

du sørge for at holde dine følelser i form. Sørg

for ikke kun at være en ”tough guy” – gør

også ting, der regnes for at være bløde. Også

i fængslet. Hvis du har gået længe på en hård

afdeling eller en hård funktion, så prøv noget

andet og vær opmærksom på, hvad det kræ-

ver af det af nye måder at handle på. Det kan

være en god idé, også selvom det er svært i

en periode.

Bliv i verdenen udenfor
Det er rart at omgive sig med folk, der kender

fængslet indefra, og udover vennerne finder

mange også en kæreste inden for murene.

Men, men: det er ikke sundt at have for

meget fængsel omkring sig. Det er ikke en

normal verden, og netop den normale verden

har vi alle brug for at kende og kunne begå os

i. Se på din familie og din omgangskreds.

Hvor mange er indefra og hvor mange ude-

fra? Hvis der ikke er en rimelig ligevægt, så

sørg for at få nogle folk fra verden udenfor

ind i dit liv. 

Hvis dem fra verdenen udenfor sender

signaler om at du opfører dig lidt rigeligt

fængselsagtigt, så lyt til det. Samtidig, prøv at

forklare dem fængselsverdenen, uden at de

selv skal blive til fængselsfolk. 

Pas på adrenalinen
Soldater i kampzoner oplever et sus af adre-

nalin, som de nærmest kan blive afhængige

af. Et sus, som man også kan opleve i betjent-

jobbet og kan savne, når det ikke er der. Suset

kan man få fra vild sport, fx faldskærmsud-

spring, voldsomme mountainbiketure mv. –

men det er ikke sundt at være for meget i høj

adrenalin. Hvis du er meget i høj adrenalin, så

sørg for at trappe ned og hold øje med, om

og hvordan det påvirker dit liv i øvrigt.

Sørg for et sundt job
Det vil sige: Et job eller en jobfunktion, som er

sund for dig – nu og i fremtiden. Der er

måske funktioner, som var ok for dig for

nogle år siden, som ikke er det i dag. Der kan

også være funktioner og roller, som passer

kollegerne fint, men ikke dig. Tag det seriøst

og gør noget ved det, mens tid er. 

Tag ansvar
Kik på, hvem du er sammen med i fængslet –

hvordan taler I sammen? Hvad er jeres rolle i

forhold til arbejdsmiljøet på afdelingen og i

fængslet? Hvordan taler I om kolleger og om

andre afdelinger – skaber I afstand eller fæl-

lesskab? Både du og dine kolleger har en rolle

i at skabe et arbejdsmiljø, der bygger folk op

og skaber ro til at klare arbejdet. n

Af Anne Okkels
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Olav Levin Johansen har skrevet flere

gange om betjentrollen og uddannelse

på den norske fagforenings hjemmeside.

Artiklerne kan læses på www.aktuell.no 

– søg på ”Olav Levin Johansen”.

Tillid, troværdighed og retfærdighed –

nogle erfaringer:

• Det tager 3-5 år at opbygge tillid og et

splitsekund at ødelægge den

• Der skal gøres op med myter – ”os og

dem”

• Vi skal sige hvad vi gør og gøre det vi

siger

Anne Okkels er konsulent og kriminolog

og hjalp NFU med at arrangere det fagli-

ge indhold af konferencen. Hun har tidli-

gere arbejdet i Kriminalforsorgen. 


