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Værkmestrene er presset på opgaver og ressourcer. Det er den overordnede konklusion 
i en spørgeskemaundersøgelse, som Fængselsforbundet har gennemført i foråret 2016.

Et klart flertal – fire ud af fem – vurderer, at de har fået et større arbejdspres i løbet 
af de seneste tre år.

Denne vurdering støttes op af, at antallet af værkmestre i samme periode er faldet 
med 13 procent. 

Det er altså et fag i tilbagegang, men samtidig er det et fag, som er blevet pålagt nye 
opgaver. I den politiske flerårsaftale for Kriminalforsorgen 2013-2016 tildeles værkmestrene 
en hovedrolle i forhold til at styrke uddannelsen af de indsatte. Der skal være færre gen-
gangere i fængslerne, og det skal opnås ved at styrke uddannelses- og beskæftigelses-
indsatsen.

Men alligevel er antallet af værkmestre faldet de seneste tre år. Det er måske årsagen til, 
at mange værkmestre svarer, at de ikke har tid nok til at løse opgaven med at uddanne de 
indsatte.

En ting er tid. Noget andet er, om værkmestrene er blevet gearet til den nye opgave. 
Er det politiske mål blevet udmøntet i dagligdagen? Nej ikke i tilstrækkelig grad, viser 
undersøgelsen. Hovedparten af værkmestrene oplever, at deres arbejdsopgaver ikke er 
blevet tilpasset i tråd med de politiske visioner. 

Værkmestrene har heller ikke fået styrket kompetencerne som følge af det nye politiske 
fokus. Det er kun hver tredje, som har modtaget efteruddannelse i løbet af de seneste tre år.

Mange værkmestre oplever desuden, at deres indsats ikke bliver påskønnet. Syv ud ti 
svarer ’slet ikke’ eller ’i mindre grad’, når de bliver spurgt, om der sættes pris på værk-
mestrenes arbejde i Kriminalforsorgen.

Der er dog lyspunkter. Hovedparten af værkmestrene er tilfredse med deres arbejde, og 
værkmestrene oplever et godt samarbejde med klientellet. 93 procent af værkmestrene 
siger i undersøgelsen, at de enten har gode eller meget gode relationer med de indsatte. 

SAMMENFATNING
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Fængselsforbundet savner kvalificeret viden om værkmestrenes arbejdsforhold. Derfor 
har forbundet udarbejdet en spørgeskemaundersøgelse.

Undersøgelsen stiller fire hovedspørgsmål: 1) Hvordan går det med værkmestrenes 
arbejdsmiljø? 2) Hvordan er relationerne med de indsatte? 3) Hvordan går det med at 
indfri det politiske ønske om at fokusere mere på de indsattes uddannelse? og 4) Hvordan 
står det til med værkmestrenes kompetenceudvikling?

I den politiske aftale for Kriminalforsorgen for 2013-2016 blev der lagt vægt på at styrke 
uddannelsesindsatsen i forhold til de indsatte. Af denne årsag vurderer undersøgelsen 
udviklingen, siden den politiske aftale trådte i kraft for tre år siden.
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Fængselsforbundet udsendte et elektronisk spørgeskema via mail til værkmestre i 
Kriminalforsorgen den 15. februar 2016. 

Undersøgelsen er besvaret at 212 værkmestre ud af 255 værkmestre, som Fængsels-
forbundet har mailadresse på. Svarprocenten er 83 procent. 

Ni ud af ti af respondenterne arbejder som menige værkmestre, mens den resterende 
del arbejder som ledende værkmestre.

Fordelt på institutioner arbejder 46 procent i åbne fængsler, 41 procent i lukkede 
fængsler og 13 procent i arresthuse.

Værkmestrene har i rigt mål benyttet muligheden for at komme med kommentarer. 
Der er kommet over 400 kommentarer til undersøgelsen. 
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Hvor arbejder du?

DATAINDSAMLING
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Der er ansat værkmestre i alle fængsler, i de store arresthuse og i enkelte pensioner. 
Værkmestre er ofte uddannet i et håndværksfag, og er ved ansættelsen i Kriminalforsorgen 
typisk ældre end fængselsbetjentene.
 
Oven i deres faglige uddannelse gennemfører værkmestrene en toårig fængselsfaglig 
uddannelse, der blandt andet omfatter fag som konfliktløsning, pædagogik, kommunikation, 
læringsteorier, samfundsfag og strafferet.

Værkmestrenes hovedopgave er at varetage beskæftigelse, arbejdstræning og erhvervs-
uddannelsesaktiviteter for de indsatte inden for traditionelle håndværksfag i byggeriet eller 
ved produktionsvirksomhed.

Beskæftigelsesaktiviteterne gennemføres i videst muligt omfang i miljøer, der afspejler en 
tilsvarende beskæftigelse i en privat virksomhed uden for murene og alle produkter og 
tjenesteydelser fra produktionsvirksomheden afsættes på markedsvilkår. Desuden vedlige-
holdes cirka 85 procent af Kriminalforsorgens bygningsmasse af værkmestre i forbindelse 
med beskæftigelsesaktiviteter i de traditionelle håndværksfag.

KORT OM JOBBET SOM VÆRKMESTER

• F
Æ

N
G

S E L S F O R B U
N

D
E

T
 •

D A N M A R K



6

Det første område som undersøgelsen afdækker, er værkmestrenes arbejdsmiljø. 
Værkmestrene er blandt andet blevet spurgt om deres arbejdspres, trivsel, bemanding 
og om de føler, at deres arbejdsindsats bliver værdsat.

ARBEJDSPRES
I forhold til arbejdsmængde vurderer et klart flertal – 81 procent – at de har fået et 
større arbejdspres i løbet af de seneste tre år. 

En årsag til, at værkmestrene oplever større arbejdspres er, at klientellet er blevet tungere. Det 
påpeges af flere respondenter. 

Eksempelvis skriver en værkmester: ”De indsatte, der skal beskæftiges, er væsentlig sværere at 
beskæftige, da de uddannelsesmæssigt er dårligere end tidligere, samtidig har mange af dem store 
sociale udfordringer og misbrugsproblemer.

Mange værkmestre tilkendegiver desuden, at de ofte føler, at de er udkørte. Det tilkendegiver 
37 procent i undersøgelsen. Mens 54 procent svarer, at de oplever det nogle gange.

ARBEJDSMILJØ

STØRRE 
ARBEJDSPRES

SAMME 
ARBEJDSPRES

MINDRE
ARBEJDSPRES

Hvordan vurderer du udviklingen i dit arbejdspres i løbet af de seneste tre år?

Klientellet er 
blevet dårligere.”
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BEMANDING
En anden årsag til at mange værkmestre oplever stigende arbejdspres, kan være, at der 
er færre hænder til at løfte opgaverne. Antallet af værkmestre er faldet fra 410 i 2013 til 
356 i 2016 ifølge Kriminalforsorgens statistik. Et fald på 13 procent på tre år. Går man 
længere tilbage, er faldet endnu større. I 2006 var der 447 værkmestre. På ti år er antallet 
af værkmestre dermed faldet med 20 procent.

Denne udvikling bekræftes af respondenterne: 71 procent oplyser, at de i dag har færre kollegaer på 
deres arbejdsplads end for tre år siden. Værkmestrene oplever, at ledige stillinger ikke bliver genbesat, 
når en kollega for eksempel går på pension, eller når kollegaer er langtidssyge.

En værkmester fortæller, at de er gået fra syv til fire værkmestre siden 1997. En anden skriver: ”Vi har 
været underbemandet i en årrække.”

Men opgaverne er uændrede: ”Vi er færre folk, men opgaverne er de samme,” skriver en værkmester.

Antal værkmestre i Kriminalforsorgen

Vi har været underbemandet
i en årrække.”
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TID TIL OPGAVERNE
Værkmestrenes hovedopgaver er at løse produktionsopgaver og styrke de indsattes kompe-
tencer.

Der er dog tilsyneladende ikke lige megen tid til de to hovedopgaver. Hvor 68 procent af 
værkmestrene mener, at de i høj eller nogen grad har tid nok til at løse deres produktions-
opgaver, er det kun 47 procent, som mener det samme om uddannelsesopgaverne.

Der er flere forklaringer på, hvorfor mange mangler tid til uddannelsesopgaverne. Der 
argumenteres blandt andet for, at det kan være vanskeligt at opretholde produktion og 
uddannelse samtidig, og at der mangler mandskab og rammer til at uddanne de indsatte.

”Der kan være svært at finde ro til undervisning, når flere hiver i en på samme tid,” 
skriver en værkmester.

En anden skriver: ”Problemerne med tid opstår, når der skal opretholdes en produktion 
samtidig med, at der skal afholdes diverse kurser og EUD-undervisning. Der bliver jo 
ikke tilført mandskab.”

Tilsvarende understreger andre, at produktionen prioriteres før undervisningen.

En del respondenter har sprunget spørgsmålet over, og peger på, at de slet ikke har 
uddannelsesopgaver: ”Jeg får desværre slet ikke brugt mine kompetencer til at 
undervise,” skriver en værkmester.

Har du tid nok til at løse dine 
produktionsopgaver?

Har du tid nok til at løse dine 
uddannelsesopgaver?

Jeg får desværre slet ikke 
brugt mine kompetencer og 
ressourcer til at undervise.”

I høj grad / I nogen grad
I mindre grad / Slet ikke

I høj grad / I nogen grad
I mindre grad / Slet ikke

Note: Svarene fordeler sig med 5 % på ’i høj grad’, 63 % på 
’i nogen grad’, 28 % på ’i mindre grad’ og 4 % på ’slet ikke’.

Note: Svarene fordeler sig med 5 % på ’i høj grad’, 42 % på ’i 
nogen grad’, 35 % på ’i mindre grad’ og 18 % på ’slet ikke’.
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PÅSKØNNELSE I JOBBET
Undersøgelsen afdækker også, om værkmestrene føler, de bliver påskønnet i jobbet.
Til dette spørgsmålet siger 32 procent i undersøgelsen ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’, 
mens den resterende andel – det vil sige 68 procent – svarer ’i mindre grad’ eller ’slet 
ikke’.

Et stort flertal svarer altså negativt til dette spørgsmål. 

Det skinner igennem i kommentarerne. Her er fem eksempler: 

•  ”Jeg har oplevelsen af, at vi er en flok arbejdsfolk, som hverken betjente eller 
 administrativt personale værdsætter.” 

•  ”Føler os overset, og lidt som en uddøende race. Skole og uddannelse overtager 
mere og mere.” 

•  ”Jeg føler, vi er en total overset personalegruppe, selvom det trods alt er os, der 
beskæftiger de indsatte 37 timer om ugen. Vi bliver sjældent hørt, bliver ikke taget 

 hensyn til og sjældent spurgt til råds.

• ”Vi føler, at vi er helt nederst i rækken.”

• ”Føler det lidt, som om vi er dagsparkering…”

Hovedparten af værkmestrene er dog alligevel overordnet tilfredse med deres arbejde. 
Det svarer 71 procent i undersøgelsen.

Jeg føler, at vi er en totalt 
overset personalegruppe.”
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Oplever du, at der sættes pris på værkmestrenes arbejde i Kriminalforsorgen?
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Når man ser på relationerne mellem værkmestrene og de indsatte, er billedet positivt. 
Det ser ud til, at de to grupper har er et godt samarbejde i hverdagen.

I undersøgelsen vurderer 93 procent af værkmestrene, at de enten har gode eller meget 
gode relationer med de indsatte. Der er kun 3 procent, som vurderer, at relationerne er 
dårlige.

En årsag kan være, at værkmestrene mere fokuserer på resocialisering end sikkerhed. 

Det fremgår af kommentarerne: ”Man har jo et helt andet syn på hinanden, når man ikke 
har blåt tøj,” skriver en værkmester og sender på denne måde en lille hilsen til det unifor-
merede personale.

En anden værkmester skriver: ”Jeg har altid haft et godt forhold til de indsatte.”

En tredje: ”Jeg har stort set et rigtigt godt forhold til de indsatte, men jeg gider også lytte til dem.”

Forholdet til de indsatte ser ud til at holde sig nogenlunde konstant. 68 procent svarer, at 
relationerne har været uændret i løbet af de seneste tre år. Herudover svarer hver femte 
– 21 procent – at forholdet er ’bedre’ eller ’meget bedre’. Mens de resterende 11 procent 
vurderer, at forholdet er ringere.

FORHOLDET TIL DE INDSATTE

Man har jo et helt andet syn 
på hinanden, når man ikke 
har blåt tøj på.”

Hvordan oplever du dine relationer med de indsatte?
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TRUSLER
Relationerne mellem værkmestre og indsatte er dog ikke altid positive. 

23 procent af respondenterne har oplevet trusler fra de indsatte i løbet af de seneste 
12 måneder. Med andre ord: hver fjerde. Nogle gange går det altså galt.

Værkmestrene beretter i kommentarfeltet ikke om voldsomme overfald, men om trusler i 
den lette ende som ubehagelige kommentarer og dumme bemærkninger.

Ser man på, om værkmestrene oplever belastende følelsesmæssige situationer med de 
indsatte, er flere berørte. 51 procent svarer ’nogle gange’ eller ’ofte’ i undersøgelsen.

En værkmester skriver: ”I jobbet er der altid pædagogiske og kognitive udfordringer, men 
det er en del af jobbet. Har haft indsatte med psykiske sygdomme. Det kan indimellem 
godt trække tænder ud, men igen… belastende situationer er en del af konceptet.”

Værkmestrene peger også på, at klientellet er blevet dårligere – og at det påvirker 
relationerne negativt. Det samme gælder de banderelaterede indsatte, som sætter sig 
på magten i forhold de til øvrige indsatte.

Belastende situationer er 
en del af konceptet.”

Er du blevet udsat for trusler fra indsatte i løbet af de seneste 12 måneder?
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Den økonomiske aftale for Kriminalforsorgens økonomi i 2013-2016 har overskriften ’Færre 
gengangere i fængslerne’. En af måderne hvorpå denne målsætning skulle indfries, var ved 
at styrke de indsattes uddannelses- og arbejdsmarkedsparathed. 

Aftaleteksten lyder: ”Værkstederne i fængslerne skal derfor i højere grad fokusere på ud-
dannelse og jobtræning af de indsatte frem for produktion. Værkmestrene efteruddannes, 
og deres arbejdsopgaver tilpasses, så de kan medvirke til at gøre de indsatte arbejds-
markedsparate ved kompetenceudvikling, jobtræning og erhvervsuddannelse.”

Spørgeskemaundersøgelsen søger at afdække, om dette politiske kursskifte kan mærkes 
hos værkmestrene, nu hvor aftalen er ved at udløbe.

Resultaterne viser, at der er sket noget på dette område. 74 procent af værkmestrene i 
undersøgelsen vurderer, at der i høj eller nogen grad er kommet mere fokus på de ind-
sattes uddannelse, siden flerårsaftalen trådte i kraft i 2013.

Hovedparten mener også, at der er kommet mere fokus på uddannelse og jobtræning af 
de indsatte frem for produktion. Altså at der er sket et prioriteringsskifte. Det vurderer 57 
procent. 

Men når man spørger, om den enkeltes arbejdsopgaver er blevet tilpasset, siden flerårs-
aftalen trådte i kraft, er billedet anderledes. 

17 procent af værkmestrene vurderer, at deres arbejdsopgaver slet ikke er blevet tilpasset, 
så de i højere grad kan gøre de indsatte arbejdsmarkedsparate via kompetenceudvikling, 
jobtræning og erhvervsuddannelse. Og 52 procent vurderer, at det samme kun er sket i 
mindre grad. 

POLITISK FOKUS PÅ UDDANNELSE AF DE INDSATTE

Vi mangler tiden, hvis det 
skal gøres helhjertet.”

Er dine arbejdsopgaver blevet tilpasset siden flerårsaftalen trådte i kraft i 2013, så 
du i højere grad kan medvirke til at gøre de indsatte arbejdsmarkedsparate via 
kompetenceudvikling, jobtræning og erhvervsuddannelse?
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I alt 69 procent af værkmestrene vurderer altså, at deres arbejdsopgaver slet ikke eller kun 
i mindre grad er blevet ændret i tråd med det politiske ønske.

Det ser altså ud til, at det nye fokus i mindre grad har udmøntet sig i et konkret kursskifte i 
hverdagen. 

Det kommer også til udtryk i kommentarerne. En værkmester skriver for eksempel: ”Det 
virker som om, at der generelt set er mere fokus på uddannelse, men det gælder ikke i de 
enkelte fængsler.”

TID OG RESSOURCER
En årsag til den manglende udmøntning kan være mangel på tid og ressourcer. Som det 
tidligere er nævnt i denne rapport, mener 53 procent af værkmestrene, at de slet ikke eller 
kun i mindre grad har tid til at løse deres uddannelsesopgaver.

Kommentarerne lyder for eksempel: ”Vi mangler tiden, hvis det skal gøres helhjertet. 
Jeg laver det samme og mere til i forhold til før og kravene fra teknisk skole er skærpet.”

Og: ”Jeg skal stadig stå for beskæftigelse og vedligehold samtidig med, at der skal afvikles 
EUD.”

UDDANNELSE AF VÆRKMESTRE
Værkmestrene peger også på, at de selv mangler uddannelse for at løfte opgaven.

En værkmester skriver: ”Der sker ikke noget på det område, da uddannelsen af værkmestre 
er sat i stå.”

En anden skriver: ”Der er kommet fokus på uddannelse af de indsatte, men de ressourcer 
der skal til for at uddanne de indsatte, er ikke rigtig fulgt med. Desuden er flere værkmestre 
blevet lovet at skulle gennemføre EUD forløbet/uddannelsen til faglærer, men i mellemtiden 
har man fundet ud af, at der ikke er flere penge i kassen, og derfor er det så kun få, der kom-
mer til at gennemføre forløbet. Det er rigtig ærgerligt.”

Og en tredje: ”Jeg valgte sammen med min leder diplomuddannelsen fra på grund af 
personalemangel.”
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Som det sidste emne i spørgeskemaet er værkmestrene blevet spurgt om deres udvikling og 
efteruddannelse. 

På spørgsmålet om værkmestrene oplever udviklingsmuligheder i jobbet, svarer 41 procent 
’i høj grad’ eller ’nogen grad’, mens 59 procent svarer ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’.

Et flertal stiller sig altså negativt omkring deres udviklingsmuligheder. Hovedparten af kommentarerne 
går på uddannelse eller mangel på samme. 

”Jeg har bedt om at komme på kursus i fire år, men intet er sket,” skriver en værkmester. 

En anden skriver: ”Efteruddannelserne er bremset. Vi har ikke haft mus-samtaler, hvor vi kan ytre 
ønske om uddannelse.”

På samme måde skriver andre, at kurser er sjældne, og at det er svært at komme videre, for 
eksempel hvis man vil på lederuddannelse.

En værkmester uddyber: ”Problemet med udviklingsmuligheder er altid penge og derefter tid. 
Spørgsmålet er: Hvem kommer og afløser, når en værkmester er væk? Ingen. Og så efterlader det 
den værkmester, som er på kursus med dårlig samvitighed, for han ved jo godt, at nu er det op til de 
kollegaer, der er tilbage at løbe endnu hurtigere og holde opsyn med endnu flere indsatte.”

KOMPETENCEUDVIKLING

Problemet med 
udviklingsmuligheder 
er altid penge.”

Note: Svarene fordeler sig med 4 % på ’i høj grad’ 37 % på ’i nogen grad’ 35 % på ’i mindre grad’ og 24 % på ’slet ikke’.

Oplever du, at der er udviklingsmuligheder i jobbet?
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EFTERUDDANNELSE
Værkmestrene er blevet spurgt, om de er blev efteruddannet siden den politiske aftale 
trådte i kraft i 2013. I aftalen står det, at værkmestrene skal efteruddannes. Er dette mål 
indfriet tre år senere?

Nej, må man konstatere. 68 procent af værkmestrene svarer nemlig nej til spørgsmålet. 
Kun 32 procent svarer ja. 

”Kravene er blevet større, men efteruddannelse er næsten blevet et fyord,” skriver en værk-
mester. På samme måde skriver andre, at der mangler tid og penge til efteruddannelse.

Der er dog værkmestre, som oplyser, at de er blevet efteruddannet. AMU-kurser, kurser i 
konflikthåndtering, Excel-kurser, lederkurser og diplomuddannelser nævnes for eksempel.

DIPLOMUDDANNELSEN
Specifikt omkring diplomuddannelsen for værkmestre oplyser 11 procent, at de er i gang 
med eller har afsluttet uddannelsen. 

Der er tale om er et erhvervspædagogisk tilbud, som udbydes i samarbejde med profes-
sionshøjskolen Metropol med fem moduler og et afgangsprojekt. Målet er, at styrke værk-
mestrenes evner i at tilbyde erhvervs- og arbejdsmarkedsuddannelser til de indsatte.

Er du blevet efteruddannet i løbet af de seneste tre år?
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Kravene er blevet større, 
men efteruddannelse er 
næsten blevet et fyord.” • F
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Uddannelsen blev lanceret i foråret 2013. I den forbindelse skrev Direktoratet for Kriminal-
forsorgen i et notat til institutionerne: ”Formålet med at styrke erhvervs- og arbejdsmarkeds-
uddannelser på institutionerne er at sikre, at flere indsatte får mulighed for at påbegynde og 
afslutte EUD-forløb (grund- og hovedforløb) samt gennemføre AMU-kurser på institutionerne. 
Værkmestrene skal derfor i højere grad end tidligere have fokus på uddannelse og under-
visning af indsatte.”

Det fremgår ikke specifikt, hvor mange værkmestre som skal gennemføre uddannelsen, 
men at det gælder værkmestre: ”... der som en del af deres arbejde primært underviser i 
EUD og AMU, skal have en fuld diplomuddannelse.”

Det er derfor uklart, om målet er blevet indfriet med 11 procent værkmestre på uddannelsen.

Selvom man er i gang med diplomuddannelsen, er det ikke sikkert, at man gennemfører 
hele uddannelsen. Flere oplyser, at de kun har fået lovning på dele af uddannelsen. 

En værkmester skriver: ”Ville gerne have taget hele diplomuddannelsen, men tjenestestedet 
mente, at ’light-udgaven’ var rigeligt. Trods flere forespørgsler blev det så ved det. I starten 
var jeg skuffet. Nu er det afløst af et skuldertræk over for Kriminalforsorgen, at de ikke 
vægter at klæde folk ordentlig på til de indsattes EUD-uddannelse.”

Fordelt på diplomuddannelsens fem moduler fordeler de 11 procent af værkmestrene 
sig på følgende måde:

Hvilke moduler har du gennemført på 
diplomuddannelsen?

Modul 1
Modul 1-2
Modul 1-3
Modul 1-4
Modul 1-5

13%
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25%
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