
Centermøde:
ARBEJDE OG SAMARBEJDE i 
TVANGSBÅRNE RELATIONER

Aalborg Universitet, Institut for kommunikation
Center for dialog og organisation (CDO)

LISE BILLUND
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”Når man kommer til mig, får man med mig at gøre”
Gerd Achenbach



OPTIK PÅ FÆNGSELSBETJENT-FAGET

• For at forstå og udvikle fængselsbetjentfaget som et fag, der arbejder med 
mennesker, er man nødt til at forholde sig til den betydning fag-personens 
forvaltning af faget og toning af faget har for fagets praksis. 

• Det vil sige: for fængselsbetjenten fag-personlige kompetencer.



AGENDA

Introduktion til mit forskningsprojekt
• Motivation og problem (forskningsspørgsmål)
• Perspektiv på relationsarbejde i fængsler (teoretisk optik)
• Forskningsprocessens faser 
• Uddrag af afhandlingens pointer



FORSMAG PÅ KONKLUSIONER

• Fængselsbetjentpraksis forstås snarere som opgaver og funktioner end som 
et fag

• Fængselsbetjentfaget mangler et fællesfagligt grundlag, der kan støtte 
fængselsbetjenten i at forvalte faget

• Fængselsbetjentenes forståelse af deres opgave divergerer betragteligt - det 
forstås med afsæt i personlige forestillinger, kulturelt vedtage normer m.m.

• Fængselspraksis må forstås som relationsarbejde, hvis opgaven er at støtte 
til udvikling

• Refleksiv praksis – refleksionsarbejde i kollegiale relationer- er et savn og et 
muligt udviklingsarbejdet



HVAD VAR PROBLEMET EGENTLIGT? 

Det hårde >< det bløde 
– kan det lykkes?



FORSKNINGSSPØRGMÅL

• Hvordan kan fængselsbetjente – i lyset af relationen som 
tvangsbåret – håndtere dobbeltrollens dilemma mellem orden og 
sikkerhed (’det hårde’) og støtte og motivation (’det bløde’) på en 
for de indsatte udviklingsstøttende måde?



FORSKNINGSSPØRGSMÅL

• Hvordan kan fængselsbetjente – i lyset af relationen som
tvangsbåret – håndtere dobbeltrollens dilemma mellem orden og 
sikkerhed (’det hårde’) og støtte og motivation (’det bløde’) på en 
for de indsatte udviklingsstøttende måde?



DET KOMPLEKSE PRAKSISRUM



ET RELATIONSTEORETISK PERSPEKTIV PÅ 
FÆNGSELSBETJENTFAGET
• RELATIONER – det centrale udgangspunkt
• Relationer er hjemsted for erkendelse, udvikling og ’blomstring’

• Selvet-i-relation
• Relationen virker tilbage på individets forhold til sig selv og den anden

• Subjekt-subjekt forhold åbner for et møde på ’indersiden’
• Erkendelse handler om at ’blive kendt med, det som er’



• Relationssynet taler ind i ’gode nærende relationer’ –
hvordan hører det hjemme i et fængsel?



DIALEKTISK RELATIONSTEORI
• at have øje for den indsattes inderside (oplevelsessiden)
• at have kontakt med egen inderside
• at have øje for, at den måde jeg ser på den anden, har 

betydning for den måde den anden ser sig selv på
• at se muligheden for at støtte den andens evne til refleksivt at 

forholde sig til sig selv og sin situation





FORSKNINGSDESIGN



FORSTÅELSE AF DET HÅDE OG DET BLØDE

• Det hårde og det bløde som en måde at ’være på’ – kommunikere på –
altså det hårde og bløde som en adfærds-form (forstående – lyttende –
overfor kold, nedladende og kontant)

• vs.

• Det hårde og det bløde som forskellige opgaver – orden/sikkerhed og 
støtte/motivation





Er den bløde del af opgaven frivillig?



DEN TVANGSBÅRNE RELATION

Dem, X ikke kan li’, de får ikke en skid, man skal slikke ham i røven for at få 
lov. De laver deres egen love, og de vrider den lov, der er, så den altid 
kommer til at være til deres egen fordel. Han laver hele tiden fis, og den er 
man tvunget til at spille med på, hvis man vil opnå noget. OG det er jo ikke 
sjovt at være nødt til at stå og kalde sig selv for en skide perker. Når man 
går ned til sig selv bagefter, så har man det jo ikke fedt (Logbog, 17. jan., 
’De indsattes perspektiv’).



DEN TVANGSBÅRNE RELATION

• Ufrivillig 
• Soft power (Crewe)
• Confinement (Jefferson)
• Reificering (Schibbye)
• Strategiske funderede relationer der virker reificerende på parterne

• Udpræget gensidig skepsis



FORSKNINGSDESIGN



AKTIONSFORSKNING
– MED OG IKKE PÅ MENNESKER

• ”We believe that good research is research conducted with people rather
than on people. We believe that ordinary people are quite capable of 
developing their own ideas and can work together in a co-operative 
inquiry group to see if these ideas make sense of their world and work in 
practice” ( Heron & Reason, 2001, p. 179. 

• Aktionsforskning er forandringsorienteret forskning

• Aktionsforskning er også relationsarbejde

• Radikal bevægelighed og processuel lydhørhed



AKTIONSPROCESSENS TO SPOR:

Ak#ons'
processens,

fokus,

Spor%1:%
Kvalificere,

handleplansarbejdet,
gennem,øget,samarbejde,

Spor%2:%%
Fag'personlig,udvikling,i,
rela#on,#l,arbejdet,med,

de,indsa>e,



Aktionsproces
Spor	  1:

Videndelingsmøder
Spor	  2:

Fagpersonligt	  fokus

PROCESMØDER

Feedback
processer



VIDENS BETYDNING FOR PRAKSIS (Spor 1)
• Viden	  styrker	  det	  faglige	  arbejde
• Faglig	  samarbejde	  får	  uenighederne	  frem
• At	  gøre	  viden	  fælles,	  gør	  ansvar	  fælles
• Fagligt	  samarbejde	  styrker	  udviklingsarbejdet	  (’det	  bløde’)
• Viden	  styrker	  relationen	  til	  de	  indsatte
• Viden	  gør	  det	  muligt	  at	  møde	  den	  anden	  som	  subjekt



Viden understøtter et subjekt-syn

Lotte:	  ”Jeg	  havde	  en	  af	  Peters	  kontakt-‐fanger	  og	  stod	  ovre	  i	  garagen	  og	  
frøs	  i	  fire	  timer	  i	  stiv	  frostvejr,	  hvor	  han	  skulle	  pakke	  det	  hele	  om	  
og	  alle	  de	  der	  ting,	  vi	  lige	  havde	  snakket	  om,	  og	  så	  står	  man	  der	  
og	  tænker:	  Altså	  havde	  jeg	  stået	  der	  med	  en	  anden,	  hvor	  jeg	  ikke	  
kendte	  historien,	  så	  ville	  man	  blive	  mega irritabel	  og	  sige:	  ”Nu	  
må	  du	  kraft’edme komme	  ind	  i	  kampen	  og	  få	  pakket	  det	  lort	  om,	  
det	  kan	  ikke	  være	  så	  svært.”	  Men	  det	  er	  tolv	  år,	  han	  ikke	  har	  set	  
sine	  ting,	  så	  der	  er	  måske	  ikke	  noget	  at	  sige	  til,	  at	  han	  står	  og	   folder	  
hver	  eneste	  t-‐shirt ud	  og	  kigger	  på	  den,	  om	  den	  kan	  bruges”.



INGENMANDSLANDET – EN METAFOR (spor 2)
• En metafor for situationen på ledsaget udgang
• Relationens kontekst er markant anderledes

• Den fysiske kontekst
• Det normale publikum er fjernet (kommunikationen har kun ’en modtager’

• Relationen opleves mere gensidig
• Fælles mål (fælles tredje)
• Gensidig velvilje – og interesse
• Samarbejde om ikke at røbe den reelle relationen

• Relationen/situationen bygger på faste aftaler (forventningsafstemning)
• Relationen får karakter af et samarbejde

• Magt-forholdet er ikke ændret



DEN KOLLEGIALE RELATION (nyt spor)
• Den kollegiale relation har også strategiske årer
• Kolleger er dybt afhængige af hinanden (på liv og død) MEN må 

samtidig have et ’alert’ blik på hinanden
• Tillid >< mistro



OM DET ALERTE BLIK PÅ KOLLEGER
• Lise:	   Jeg	  kan	  huske,	  Lotte,	  du	  kom	  med	  sådan	  en	  vending	  i	  foråret,	  da	  

det	  med	  X	   lige	  var	  kommet	  hvor	  du	  siger	  sådan	  noget	  med:	  ”Så	  
gik	  jeg	  dér,	  og	  så	  kom	  de	  ovre	  fra	  købmanden	  med	  noget,	  og	  så	  
gjorde	  de	  et	  eller	  andet.	  Jamen,	  det	  passer	  ikke.”	  

• Lotte:	   Det	  passer	  ikke.	  Til	  sidst	  stod	  jeg	  bare:	  ”Det	  er	  jo	  dig,	  Lotte,	  der	  
har	  nogle	  syge	  tanker.”	  

• Lise:	   Du	  tror,	  det	  er	  dig,	  der	  er	  ved	  at	  være	  syg.	  Der	  kan	  man	  sige,	  når	  man	  
får	  sådanne	  tanker,	  så	  for	  mig	  siger	  det	  noget	  om,	  hvor	  svært	  det	  er	  
at	  have

• Christian:	   at	  have	  den	  mistro	  til	  kolleger,	  som	  man	  er	  afhængig	  af.	  



DEN KOLLEGIALE RELATION (nyt spor)
• Den kollegiale relation har også strategiske årer
• Kolleger er dybt afhængige af hinanden (på liv og død) MEN må 

samtidig have et ’alert’ blik på hinanden
• Tillid >< mistro
• Når kolleger skifter lejr, udfordrer det dikotomien ”dem og os” og 

skaber utryghed
• Den kollegiale relation savner i høj grad refleksivitet



KONKLUSIONER
• En første dimension af svaret på problemformuleringen er, at der må udvikles et fælles 

fagligt grundlag, som er tydeligt ekspliciteret, og som praksis kan stå på, navigere ud fra og 
evaluere sig selv på baggrund af

• En anden dimension af svaret på problemformuleringen er, at håndteringen af dobbeltrollen 
ser ud til at kunne kvalificeres gennem kollegiale formaliserede faglige praksisser, hvor 
deling af viden, refleksion over praksis og sparring står centralt.

• En tredje dimension af svaret på problemformuleringen er at ’Ingenmandslandet’ måske kan 
være en brugbar metafor og et pejlemærke for at udvikle praksisformer, hvor de indsatte og 
fængselsbetjentene kan relatere til hinanden på måder, der momentvis overskrider 
dikotomierne og derved kan understøtte udvikling. 

• En fjerde dimension af svaret på problemformuleringen er, at fængselsbetjentenes 
håndtering af dobbeltrollen spiller tæt sammen med karakteren af de kollegiale relationer. 
Hvis praksis skal udvikles – hvis håndteringen af dobbeltrollen skal kvalificeres, må begge 
relationer være genstand for refleksivitet, og der må udvikles bevidsthed om, hvordan 
relationer i organisationer er hinandens forudsætninger, virker ind på hinanden og også kan 
’smitte’ af på hinanden.



KOMPLEKSITET OG 
KOMPLEKSITETSREDUKTION…

• Fængselsbetjentfaget er en uhyre kompleks praksis (jf. det komplekse 
praksisrum)

• Behovet for kompleksitetsreduktion er derfor overvældende
• De kompleksitetsreducerende handlestrategier der sættes i spil, risikerer 

imidlertid at diskvalificere opgaveløsningen
• Dikotomi opfattelser (dem-os, god-ond osv.), der er ufleksible
• Problemet er i den anden – ikke i relationen
• Fragmenteret forståelse af opgaven





KOMPLEKSITET OG 
KOMPLEKSITETSREDUKTION…

• Fængselsbetjentfaget er en uhyre kompleks praksis (jf. det komplekse 
praksisrum)

• Behovet for kompleksitetsreduktion er derfor overvældende
• De kompleksitetsreducerende handlestrategier der sættes i spil, risikerer 

imidlertid at diskvalificere opgaveløsningen

• Der er brug kompleksitetsreducerende strategier af en anden karakter – der er 
brug for faglig og fag-personlige refleksivitet – så vi kan tænke i ’både og’.



REFLEKSIVITET I FÆNGSELSBETJENTFAGET
- hvordan kan det se ud?

• Fag-‐personlig	  bevidsthed
• Jeg	  påvirkes	  i	  faget	  – hvordan	  påvirker	  det	  min	  faglighed?
• Jeg	  påvirkes	  i	  faget	  – hvordan	  kan	  jeg	  forholde	  mig	  til	  denne	  påvirkning.?
• Min	  måde	  at	  forstå	  fængselspraksis	  på	  har	  betydning	  for	  den	  måde,	  jeg	  forvalter	  min	  rolle	  som	  fængselsbetjent	  på	  –

hvordan?
• Mine	  faglige	  og	  personlige	  kompetencer	  har	  betydning	  for	  de	  styrker	  og	  udfordringer	  jeg	  har	  i	  forholdet	  til	  jobbet	  – hvordan	  

kommer	  de	  til	  udtryk?
• Kollegial	  sparring	  og	  kollektiv	  læring

• Hvordan	  kan	  vi	  kvalificere	  det	  faglige	  arbejde	  med	  de	  indsatte	  gennem	  et	  tæt	  fagligt	  samarbejde,	  der	  er	  reflekterende	  og	  
vidensbaseret?	  Hvilken	  viden	  har	  vi	  brug	  for?	  Hvordan	  får	  vi	  den?	  Hvordan	  kan	  vi	  styrke	  den	  kollegiale	  feedback?

• Hvordan	  kvalificerer	  vi	  arbejdet	  ved	  at	  gå	  i	  åben	  dialog	  om	  de	  potentialer	  vi	  rummer	  for	  at	  gøre	  hinanden	  dygtigere?
• Hvordan	  kan	  vi	  italesætte	  og	  forholde	  os	  til	  de	  fælder,	  risici	  og	  udfordringer	  kollegiale	  relationer	  der	  arbejder	  professionelt	  

med	  relationer	  til	  kriminelle	  (tvangsbårne	  relationer)	  udsættes	  for?
• Ledelse	  af	  fag-‐personer

• Et	  fagligt	  fokus	  kræver	  faglig	  ledelse
• Hvordan	  understøtter	  daglig	  ledelse	  en	  refleksiv	  praksis?

• Fagligt	  refleksionsrum
• Hvordan	  skabe	  systematisk	  faglige	  refleksionsrum/lommer	  i	  hverdagens	  handletvang?	  



Tak fordi I lyttede med J


