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vold

det er ikke de grove, fysiske voldshandlinger, som giver bjørn Heise-
berg søvnløse nætter, når han går hjem fra de grønne områder, hvor 
han er værkmester i statsfængslet på Kragskovhede.

det er til gengæld de mange små tilråb og hårfine antydninger. Ifølge 
værkmesteren er de del af en adfærdsændring blandt de indsatte, 
som er blevet værre over de senere år. 

”de indsatte respekterer hverken os eller reglerne længere. de skal 
hele tiden lige se, hvor langt de kan gå. Vi skal finde os i mere og mere. 
Jeg møder altid glad op om morgenen, men alt for ofte er smilet væk, 
når jeg går hjem,” siger han.

Chikanerne kan være alt fra tilråb, håndtegn og provokationer til 
mere truende adfærd. og de er med til at skabe utryghed for perso-
nalet, mener bjørn Heiseberg Poulsen.

”det gør, at man bliver mere anspændt og på vagt, når man går med 
de indsatte. man bliver mistroisk over for dem, og ved det mindste 
tegn tænker man, at de pønser på noget.” 

Chikaner i fritiden
selvom han prøver ikke at tage sit arbejde med hjem, kan værkme-
steren dog ikke sige sig fri fra at blive en smule indebrændt af at blive 
chikaneret på jobbet.

”når man går og finder sig i så meget, så skal man jo have afløb på 
et tidspunkt, ellers bliver man indebrændt. det bliver så nogle gange 
derhjemme,” siger han.
 

”når jeg ser mine kollegaer bryde sammen og oplever, at nogle af 
dem ikke kommer tilbage på arbejde, kan jeg godt frygte for, om jeg 
selv sidder en dag og ikke længere er i stand til at møde op.” 

sådan lyder en blandt mere end 500 kommentarer i Fængselsforbun-
dets spørgeskemaundersøgelse om vold og det psykiske arbejdsmiljø.

Kollegaen, som har skrevet kommentaren, er en af mange, som 
overvejer at stoppe i jobbet på grund af trusselsmiljøet i fængsler og 
arresthuse.

I undersøgelsen svarer 20 procent ja til spørgsmålet, om vold og 
trusler har fået dem til at overveje at stoppe som fængselsbetjent. 
af kommentarerne fremgår det, at mange sætter spørgsmålstegn 
ved, om det er værd at udsætte sig selv for den risiko, som det er at 
være ansat i Kriminalforsorgen. at sikkerheden er for dårlig, og at 
lønnen ikke modsvarer arbejdsvilkårene.

”Jeg tænker jævnligt over, hvordan mit arbejde påvirker mig, min 
krop, min psyke, mit helbred, mit liv og min fremtid,” er der et 
medlem, som skriver.

andre mener, at det er for sent til et jobskifte, men fraråder andre 
at søge jobbet: ”Jeg er for gammel, men jeg ville dø, hvis mine børn 
kom og fortalte mig, at de skulle være fængselsbetjente,” skriver et 
medlem.

Utryghed i jobbet
overvejelserne om at stoppe i jobbet hænger formentlig sammen 
med oplevelsen af utryghed i jobbet. 21 procent svarer i undersøgelsen 
ja til, at de har følt sig utrygge eller bange, mens de var på arbejde 
inden for den seneste måned.

blandt dem som har følt sig utrygge, siger 7 procent, at det er et dag-
ligt problem, og 26 procent, at de oplever følelsen mere end en gang 
om ugen. ”Jeg er meget bekymret for, hvornår det går galt,” er der et 
medlem, som skriver. 

en anden skriver: ”der er flere gange, at min hånd har været klar med 
pebersprayen.” og en tredje skriver: ”det er ikke rart, når en indsat 
peger på dig og kører sin pegefinger over halsen.”

også dem, som føler sig trygge, er opmærksomme på risikoen, frem-
går det af kommentarerne.

et medlem skriver: ”synes det er sindssygt vigtigt, man mærker efter 
disse tegn.”

en anden skriver: ”er stadig glad for at komme på arbejde og gå ind 
ad porten. men arbejdet er meget mere stressende i dag end for 4-5 år 
tilbage, fordi vi har fået mange andre opgaver.” 

en tredje skriver: ”den dag jeg er bange, stopper jeg omgående i 
jobbet.”

Var dU Utryg, inden dU mødte på arbejde?
utrygheden er ikke alene et problem på jobbet. For mange, er det 
også et problem uden for arbejdstiden. 

13 procent af medlemmerne tilkendegiver, at de inden for den seneste 
måned har følt sig utrygge eller bange, inden de tog på arbejde: ”Jeg 
kan mærke, at jeg reagerer ved at være på vagt, inden jeg går ind ad 
porten,” skriver et medlem. 

en anden skriver: ”man ved ikke, hvad man møder ind til.”
 

de Kører lIge 
lIdt For tæt På  

Her er de små chikaner i hverdagen, der giver værk-
mester Bjørn Heiseberg Poulsen fra Statsfængslet på 
Kragskovhede ondt i maven. 

Af Andreas Graae

HVer Femte 
FængselsbetJent 
overvejer at 
stoppe i jobbet på 
grund af vold og 
trusler  
Mange fængselsbetjente er så utrygge i jobbet, at de 
tænker på at finde et andet arbejde.

Af Søren Gregersen

”
tæt på bjørn Heiseberg Poulsens bopæl ligger et såkaldt ’hashhus’, 
hvor han blandt andet ser en del tidligere indsatte komme og handle 
hash. Han har flere gange oplevet at blive genkendt og chikaneret af 
personer i de forbipasserende biler.

”det er biler med tonede ruder, som kommer kørende i høj hastighed 
med hvinende dæk forbi mit hus. når jeg går tur med hunden, har 
jeg flere gange oplevet, at de passerer mig i lidt for høj fart og lige kø-
rer lidt for tæt på mig. og så skal der også pludselig bruges sprinkler-
væske, netop som de passerer mig,” siger værkmesteren.

Så trUende indSat i tV
bjørn Heiseberg Poulsen husker tilbage på en indsat, som gentagne 
gange havde været truende over for ham. På et tidspunkt kaster 
den indsatte et hakkejern efter ham. det ender med, at den truende 
indsatte bliver flyttet. nogle måneder senere ser han den indsatte i 
et program på tV2 om chikane af politibetjente. Programmet viser, 
hvordan den nu løsladte indsatte bruger sin tid på systematisk at 
forfølge politibetjente, når de har fået fri.

”det er klart, at jeg bliver lidt utryg, da jeg ser ham i fjernsynet. min 
kone fik det i hvert fald dårligt – og jeg tænkte, at jeg aldrig skulle 
have tændt for fjernsynet,” siger han. 

aCCepteret af ledelSen
uanset om det er chikane i eller uden for tjenesten, så finder bjørn 
Heiseberg Poulsen det helt urimeligt, at chikanen er blevet en accep-
teret del af de indsattes adfærd. Han savner i den grad, at ledelsen 
anerkender problemet.

”Vi udfører en vigtig samfundsopgave, så jeg synes ikke, vi fortjener 
den behandling. men det er som om, ledelsen har accepteret, at det 
er blevet sådan. som om, at det skal man bare kunne klare i det job. 
som ansatte har vi kun hinanden. Vi må bruge kollegaerne til at 
snakke med om problemerne og læsse af på,” siger han.

Ifølge værkmesteren bør der være skrappere sanktioner over for 
provokerende og chikanerende opførsel, så de indsatte bliver mere 
motiverede til at opføre sig ordentligt: ”en bøde på 50 kroner hjælper 
ikke ret meget. der skal mere til. og der bør være en gulerod, sådan 
at hvis man opfører sig pænt, så får man også noget ud af det,” siger 
han.

20 procent svarer ja til spørgsmålet, om vold 
og trusler har fået dem til at overveje at stoppe 
som fængselsbetjent.
Kilde: Fængselsforbundets spørgeskemaundersøgelse: 
Vold og det psykiske arbejdsmiljø.
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