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Færre på offentlig ydelse efter samfundstjeneste og 
efter afsoning med fodlænke end efter fængsel
Straffede personers fremtid på arbejdsmar-
kedet afhænger af, hvordan de afsoner de-
res kriminelle handling. Mennesker, der 
har været en tur i fængsel, klarer sig siden 
dårligere end dem, der er idømt samfunds-
tjeneste eller har afsonet hjemme med en 
elektronisk fodlænke.

Det dokumenterer en ny analyse fra 
Rockwool Fondens Forskningsenhed.

Analysen viser, at afsoning med fod-
lænke i stedet for fængsel betyder, at den 
dømte siden er markant bedre til at holde 
sig i beskæftigelse. Afhængigheden af of-
fentlig forsørgelse er tilsvarende mindre, 
faktisk mindst en tredjedel mindre; under 
seks en halv uger i gennemsnit om året ef-
ter fodlænke mod godt ni uger efter fæng-
sel.

Projektchef Signe Hald Andersen fra 
Rockwool Fondens Forskningsenhed siger: 
”En del af forklaringen er, at man lettere 
kan fortsætte med at arbejde, mens man 
bærer fodlænke. Nogle vil have samme ar-
bejde før, under og efter afsoningen. Der-
udover er det formentligt mere socialt stig-
matiserende at have været i fængsel. Det 
bliver mere åbenlyst for alle og enhver – 
herunder mulige arbejdsgivere – at man 
har gjort noget kriminelt.”

En tilsvarende analyse af personer, der 
har udført samfundstjeneste, peger i sam-
me retning. 

De, der dømmes til at udføre samfunds-
tjeneste i stedet for fængsel, har udsigt 
til en fremtid, hvor de i gennemsnit tje-
ner mere, og hvor deres afhængighed af 
at modtage offentlige ydelser er mindre. 
Det gælder i særlig grad dem, der har fået 
en sprit- eller voldsdom. I gennemsnit er 
afhængigheden af offentlig forsørgelse 20 
pct. mindre og indkomsten godt 18 pct. 
højere, hvis personen blev idømt sam-
fundstjeneste i stedet for fængsel.

Aktivering giver mindre kriminalitet
I dette nyhedsbrev fra Rockwool Fondens Indhold> Side 2

Forskningsenhed beskrives også andre 
forskningsresultater om kriminalitet. Re-
sultaterne viser blandt andet, at en aktiv 
arbejdsmarkedspolitik nedsætter den kri-
minelle adfærd for dem, der er omfattet af 
aktiveringsindsatsen.

”Tankegangen om, at lediggang frem-
mer asocial og selvdestruktiv adfærd, har 
altid spillet en rolle i socialpolitikken og 
gør det også i den nye aktive social- og 
arbejdsmarkedspolitik. Vores resultater 
bekræfter, at aktivering mindsker krimi-
nalitet – ikke mindst blandt de svageste 
ledige. Den effekt har stor samfundsmæs-
sig betydning,” vurderer forskningschef 
Torben Tranæs.

Nyhedsbrevet beskriver ydermere et 
forskningsresultat, der viser, at en lille for-
øgelse af straflængden for voldsdømte fak-
tisk gavner disses arbejdsmarkedstilknyt-
ning efter endt afsoning.

Alternative strafformer som samfundstjeneste eller afsoning med fodlænke 

stiller den dømte bedre på arbejdsmarkedet efter afsoning.
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Samfundstjeneste er bedre end en tur i 
fængslet. I hvert fald når det gælder den 
dømtes arbejdsliv efter endt afsoning.

Efter endt afsoning tjener de, der døm-
mes til at udføre samfundstjeneste, i gen-
nemsnit mere, og deres afhængighed af at 
modtage offentlige ydelser er mindre. Så-
dan er billedet, når man sammenligner 
dem med dem, der får en fængselsstraf. 

Det viser en undersøgelse af, hvad sam-
fundstjeneste har af betydning for dømtes 
fremtid. 

Konkret er det undersøgt, hvordan det 
efterfølgende går dem, der idømmes sam-
fundstjeneste i stedet for at få en fængsels-
straf, i forhold til lønindkomst, afhængig-
hed af offentlige ydelser og kriminel ad-
færd. 

Mere i løn
Undersøgelsen viser, at lønnen er højere 
efter samfundstjeneste end efter fængsels-
ophold. Som det fremgår nedenfor, er der 
tale om to sammenlignelige grupper.

De første år efter domsafsigelsen er 
der ikke signifikant forskel på den gen-
nemsnitlige lønindkomst for de to grup-
per. Men et par år efter dommen begyn-
der de, der har aftjent samfundstjeneste, 
at få mere i lønningsposen, og fem år ef-
ter domsafsigelsen er der i gennemsnit en 
forskel på 22.000 kr. i årsløn til fordel for 
dem, der blev idømt samfundstjeneste.

De, der bliver idømt samfundstjeneste, 
er desuden mindre afhængige af offentlig 
forsørgelse end dem, der får en fængsels-
straf. Også denne forskel viser sig først 
flere år efter, dommen faldt. Fem år efter 
domsafsigelsen modtog de, der blev idømt 
samfundstjeneste, i gennemsnit offentlig 
forsørgelse i 20 uger i løbet af et år. De, 
der fik en fængselsstraf, modtog i gennem-
snit offentlig forsørgelse i fem uger mere 
– altså i 25 uger.

Det har således betydning for de døm-
tes indkomst og deres afhængighed af of-
fentlig forsørgelse to til fem år efter endt 
afsoning, om de bliver idømt samfundstje-
neste eller fængsel. 

Undersøgelsen viser også, at sandsyn-
ligheden for, at de dømte vil begå ny kri-

minalitet i de efterfølgende år generelt 
ikke afhænger af, om de har fået den ene 
eller anden type straf. De, der er idømt 
samfundstjeneste på grund af vold eller 
småforbrydelser, har dog lidt lavere ten-
dens end dem, der får en fængselsstraf for 
samme forseelse, til at begå ny kriminali-
tet i det første år efter dommen. Men al-
lerede andet år efter dommen forsvinder 
denne forskel. Samlet viser resultaterne 
således, at afsoning med samfundstjeneste 
reducerer straffens negative konsekvenser 
for løn og ledighed, samtidig med at den 
fraværende afskrækkelseseffekt af at have 
været i fængsel ikke øger tilbagefaldet til 
kriminalitet.

Gavner voldsdømte og spritbilister
Samfundstjeneste gives typisk til personer, 
der dømmes for spritbilisme, andre alvor-
lige overtrædelser af færdselsloven, volds-
kriminalitet samt småkriminalitet, som fx 
hærværk og tyveri.

Spritbilister og voldsdømte har i for-
hold til dem, der har begået en af de øvri-

Samfundstjeneste er bedre end fængsel i forhold 
til arbejdslivet

Figur 1

Gennemsnitlig årlig lønindkomst

Kilde: rocKwool Fondens ForsKningsenhed

De, der idømmes samfundstjeneste, tjener efterfølgende mere end dem, der 

idømmes fængsel. Fem år efter domsafsigelsen tjente de, der blev idømt sam-

fundstjeneste, i gennemsnit 141.000 kr., mens de, der fik en fængselsstraf, i 

gennemsnit tjente 119.000 kr. (i faste 2000-priser).
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for alvor blev taget i brug efter en reform 
af straffeloven i 2000. Mens der i 1999 
var under 1.000 personer, der blev idømt 
samfundstjeneste, var det i 2001 flere end 
3.500 personer. 

Før reformen i 2000 kunne samfunds-
tjeneste benyttes over for personer, der 
havde begået småkriminalitet og mindre 
alvorlige tilfælde af vold. Med reformen i 
2000 blev det muligt også at benytte sam-
fundstjeneste over for spritbilister og per-
soner, der på anden vis har forbrudt sig 
mod færdselsloven. 

Undersøgelsen af, hvad samfundstje-
neste betyder for de dømtes lønindkomst, 
deres afhængighed af offentlige ydelser og 
deres kriminelle adfærd, tager udgangs-
punkt i denne markante udvikling i an-
vendelsen af samfundstjeneste.

Reformen betyder nemlig, at mange af 
de personer, der i 1999 fik en kort fæng-
selsstraf for spritkørsel eller andre over-
trædelser af færdselsloven, småkriminali-
tet eller vold, ville være blevet idømt sam-
fundstjeneste, hvis de havde begået forse-
elsen i 2001. Reformen er derfor en ene-
stående mulighed for at sammenligne to 
relativt ensartede grupper, der har oplevet 
forskellige sanktioner.

De, der idømmes samfundstjeneste, er 
typisk bedre uddannede, er oftere i arbejde 
og har færre domme bag sig end dem, der 
får en fængselsstraf. Hvis ikke man tager 
højde for disse forskelle, risikerer man, at 
resultaterne af en sammenligning af per-
soner, der er idømt samfundstjeneste, og 
personer, der er idømt en fængselsstraf, 
blot er udtryk for, at de har haft forskellige 
forhold, før de blev dømt. I undersøgelsen 
løses dette problem ved at sammenligne 
personer inden for de to grupper, som – 
forud for domsafsigelsen – har meget ens-
artede karakteristika.

Undersøgelsen inddrager kun mænd, 
der har begået en af de ovenstående lov-
overtrædelser, og enten er blevet idømt 
fængsel eller samfundstjeneste. Da sam-
fundstjeneste kun kan erstatte fængsels-
straffe med en varighed under et år, ind-
går personer, der har fået en fængselsstraf 
på over et år, ikke i undersøgelsen.

Tabel 1

Forskellen mellem samfundstjeneste og fængselsstraf, fem år efter 

domsafsigelse, fordelt på typen af kriminalitet 

højere gennemsnitlig årlig 
indkomst for dem, der har 
udført samfundstjeneste, 
sammenlignet med dem, 
der har afsonet deres straf 
i et fængsel. de relative æn-
dringer er angivet i kursiv.

Færre uger på offentlig 
forsørgelse i løbet af et år 
blandt dem, der har udført 
samfundstjeneste, 
sammenlignet med dem, 
der har afsonet deres straf 
i et fængsel. de relative æn-
dringer er angivet i kursiv.

Vold +27.500 kr.    +22 pct. -4 uger    -21 pct.

spritbilister +19.200 kr.    +14 pct. -5 uger    -20 pct.

andre alvorlige trafik-
forseelser

(+4.700 kr.)    + 4 pct. (-1 uge)     -6 pct.

småkriminelle (+24.900 kr.)   +24 pct. (-3 uger)   -17 pct.

note: Parenteserne angiver, at der ikke er tale om statistisk signifikante forskelle mellem dem, der har fået en 
fængselsdom, og dem der er idømt samfundstjeneste.

Kilde: rocKwool Fondens ForsKningsenhed

Fem år efter domsafsigelsen tjener de, der har udført samfundstjeneste, gen-

nemsnitligt mere end dem, der har siddet i fængsel. De er samtidig mindre 

afhængige af offentlig forsørgelse. Men forskellen afhænger af, hvad folk er 

dømt for. Fx tjente de, der blev idømt samfundstjeneste for vold, i gennemsnit 

27.500 kr. mere om året end dem, der blev idømt fængsel for samme forseelse. 

Det tilsvarende tal for dem, der blev dømt for spritkørsel, er 19.200 kr. mere 

om året.

ge forseelser, størst nytte af at blive idømt 
samfundstjeneste i stedet for fængsel.

Fem år efter dommen er faldet, tjener 
de, der idømmes samfundstjeneste for 
spritbilisme, i gennemsnit 19.000 kr. mere 
om året end dem, der idømmes fængsel 
for spritbilisme. Den tilsvarende forskel 
blandt voldsdømte er knap 28.000 kr. om 
året.

Samme billede ses i forhold til afhæn-
gighed af offentlige ydelser. Fem år efter 
domsafsigelsen modtager de, der idøm-
mes samfundstjeneste for spritkørsel og 
for vold, i gennemsnit offentlig forsørgel-
se i henholdsvis fem og fire uger mindre 
end de tilsvarende personer, der har fået 
en fængselsdom.

Selvom der er tendens til, at småkrimi-
nelle og de, der dømmes for andre trafik-
forseelser, har gavn af samfundstjeneste, 
er der ikke statistisk sikkerhed for, at det 
har betydning, om de får en fængselsstraf 
eller bliver idømt samfundstjeneste.

Øget brug af samfundstjeneste
Samfundstjeneste er en sanktion, der først 
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Reglerne om samfundstjeneste

Samfundstjeneste er et alternativ til 
fængselsstraf. 

Samfundstjenesten består af mel-
lem 30 og 240 timers arbejde, som har 
gavn for samfundet. Arbejdet er uløn-
net og udføres for en offentlig institu-
tion, som fx et bibliotek eller en bør-
nehave. Samfundstjenesten udføres i 
fritiden, så den dømte kan fortsætte 
med at bo og arbejde som normalt.

Når retten tager stilling til, om den 
dømte skal i fængsel eller udføre sam-
fundstjeneste, sker det på baggrund af 
vedkommendes personlige forhold og 

en vurdering af, om han eller hun er i 
stand til at overholde de vilkår, der er 
for at udføre samfundstjeneste. Hvis 
ikke det er tilfældet, får den dømte en 
fængselsstraf.

I 2010 blev næsten 4.000 danskere 
dømt til at udføre samfundstjeneste. 
Næsten halvdelen af dommene ved-
rørte overtrædelser af færdselsloven.

Både beskæftigede, aktiverede, øv-
rige ledige, studerende og folk uden 
for arbejdsstyrken kan idømmes sam-
fundstjeneste. 

Afsoning hjemme gør efterfølgende dømte mindre 
afhængige af offentlig forsørgelse

Dømte, der afsoner deres straf med en fod-
lænke hjemme i dagligstuen, har mindre 
tendens end andre dømte til – efter endt 
afsoning – at modtage offentlig forsørgel-
se. 

Det viser en undersøgelse, hvor fod-
lænkeafsonere sammenlignes med fæng-
selsdømte. Fælles for de to undersøgte 
grupper er, at der er tale om relativt korte 
straffe – op til tre måneders fængsel. Nog-
le er dømt på et tidspunkt, hvor alle stod 
til fængsel, mens andre på grund af lov-
ændringer har haft mulighed for at afsone 
med fodlænke frem for fængsel. 

Når man sammenligner dem, der kun 
havde mulighed for at afsone deres straf 
i fængsel, med dem, der havde mulighed 
for at afsone enten i fængsel eller hjemme 
med fodlænke, viser det sig, at den sidste 
gruppe klarer sig bedre end den første i 
forhold til at forsørge sig selv og altså ikke 
modtage offentlig forsørgelse.

Det er alene mænd i beskæftigelse eller 
under uddannelse, der indgår i undersø-
gelsen. Det skyldes dels, at næsten ingen 
kvinder har afsonet med fodlænke, dels at 
ordningen er rettet mod beskæftigede, ud-

dannelsessøgende og folk i aktivering og 
informationen om aktivering er ikke præ-
cis nok til at kunne bruges.

Flere afsoner hjemme
Fodlænkeordningen blev indført i 2005. 
Dengang var det kun personer, der blev 
idømt en straf på op til tre måneder for 
overtrædelser af færdselsloven, der kunne 
afsone med fodlænke.

Siden er ordningen blevet ændret to 
gange – hver gang har man udvidet an-
tallet af dømte, der potentielt kunne afso-
ne med fodlænke. I 2006 blev ordningen 
udvidet til at omfatte alle, der var under 
25 år på gerningstidspunktet, og som blev 
idømt en straf på maksimalt tre måneder 
– uanset karakteren af lovovertrædelsen. I 
2008 blev aldersgrænsen fjernet, så også 
personer over 25 år nu kan afsone med 
fodlænke.

Antallet af dømte, der afsoner med fod-
lænke, er da også steget støt, siden mulig-
heden blev indført. I 2006 blev der iværk-
sat omkring 650 afsoninger, et antal der 
siden er vokset, så 1.900 afsonede med 
fodlænke i 2010.
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I 2010 er ordningen igen reformeret, 
denne gang med en udvidelse af den mak-
simale straf, der kan afsones med fodlæn-
ke, fra tre til fem måneder. Reformen ind-
går ikke i undersøgelsen, da det endnu er 
for tidligt at vurdere, hvilken effekt den 
har haft.

En bestemt type mennesker
Når man skal sammenligne dømte, der af-
soner med fodlænke, med andre, har man 
en udfordring, rent forskningsmæssigt. 

Uanset om en dømt umiddelbart ser ud 
til at være kandidat til fodlænke, så er det 
ikke sikkert, at vedkommende afsoner sin 
straf derhjemme. Der stilles nemlig ekstra 
krav: Man skal anmode om fodlænkeaf-
soningen, og man skal have en passende 
bolig. Og de, man bor sammen med, skal 
formelt acceptere, at man afsoner hjemme. 
Samtidig er det et krav, at man har et ar-
bejde, følger en uddannelse eller deltager 
i aktivering, hvis man er ledig. Derudover 
må man ikke inden for de to seneste år 
have fået en dom, der har medført mere 
end en bøde.

De, der afsoner med fodlænke, udgør 
altså en ganske bestemt type af lovover-
trædere. Det gør det vanskeligt at finde den 
rette gruppe at sammenligne dem med.

Men når man har en reform, der fra 
den ene dag til den anden giver dømte 
mulighed for at afsone med fodlænke, kan 

man komme ud over denne udfordring 
ved at sammenligne følgende to grupper: 
Nemlig – som den ene gruppe – dem med 
en bestemt alder, som idømmes en straf af 
en bestemt længde, som alle afsoner deres 
straf i fængsel, fordi de er dømt før refor-
men. Og – som den anden gruppe – dem 
med samme alder, som idømmes en straf 
af samme længde, men som enten afsoner 
deres straf i fængsel eller med fodlænke, 
fordi de er dømt efter reformen. Begge 
grupper skal i øvrigt leve op til kravene 
for, at man kan afsone sin straf med fod-
lænke. 

Sammenligner man disse to grupper, 
sikrer man, at grupperne ligner hinanden, 
og at der altså ikke er forskel på grupperne 
som helhed (ud over, at nogle efter refor-
men afsonede med fodlænke i stedet for i 
fængsel).

Spørgsmålet er så, om der er lavere 
afhængighed af offentlige ydelser blandt 
gruppen, hvor nogle afsonede med fod-
lænke, mens andre afsonede i fængsel, set 
i forhold til afhængigheden blandt grup-
pen, hvor alle afsonede i fængsel.

Konkret er sammenligningen her gen-
nemført med udgangspunkt i reformerne i 
2006 og 2008. Reformen i 2005, som gav 
færdselslovsovertrædere lov til at afsone 
hjemme, er ikke undersøgt, da der i den 
første tid efter denne reform kun var meget 
få personer, der faktisk afsonede hjemme, 
ligesom andre regelændringer i forhold til 
færdselslovsovertrædelser gør det umuligt 
at lave en tilfredsstillende sammenligning.

For hver af reformerne i 2006 og 2008 
sammenlignes to grupper, nemlig de rele-
vante dømte, der har modtaget en dom op 
til 365 dage henholdsvis før og efter den 
enkelte reform. Resultatet giver en indika-
tion af, hvilken effekt reformerne har haft.

Dømte over 25 år, som efter 2008-re-
formen kunne afsone deres straf enten i 
fængsel eller med fodlænke, blev det første 
år efter deres straf i gennemsnit forsørget 
af det offentlige ca. 3½ uger mindre end 
tilsvarende afsonere, der før 2008-refor-
men kun kunne afsone i fængsel. For de 
unge under 25 år, som 2006-reformen gav 
mulighed for at afsone med fodlænke, er 
det tilsvarende tal tre uger.

Mulige forklaringer
Der kan være flere forklaringer på, at af-
soning med fodlænke – og for den sags 

Tabel 2

Gennemsnitlig afhængighed af offentlig forsørgelse i løbet af det første 

år efter afsoning for gruppen, hvor fodlænke var en mulighed, i forhold til 

gruppen, hvor afsoning kun skete i fængsel. Begge grupper er mænd, som 

var beskæftiget eller under uddannelse ved afsoningens start.

afsoner i 
fængsel

afsoner i fæng-
sel eller med 
fodlænke

Forskel Forskel i procent

under 25 år 
(2006-reformen)

 9½ uger 6½ uger -3 uger -32 pct.

over 25 år 
(2008-reformen)

 9½ uger 6 uger -3½ uger -37 pct.

Kilde: rocKwool Fondens ForsKningsenhed

De, der er dømt, før man kunne afsone med fodlænke, er i højere grad afhæn-

gige af offentlig forsørgelse, i forhold til dem, der enten kunne afsone i fæng-

sel eller med fodlænke. Fx har de, der blev dømt efter udvidelsen af ordningen 

i 2008, gennemsnitligt haft behov for offentlig forsørgelse i en tredjedel kor-

tere tid, svarende til 3½ uge mindre, i det første år efter afsoning, end de, der 

blev dømt før udvidelsen af ordningen.
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skyld samfundstjeneste – har færre nega-
tive konsekvenser for den dømtes liv end 
et fængselsophold. 

For det første risikerer personer, der 
har siddet i fængsel, at andre generelt for-
venter, at de – i højere grad end personer, 
der har afsonet i hjemmet eller har udført 
samfundstjeneste – har en skidt karakter. 
Det kan bl.a. betyde, at de bliver fravalgt i 
en ansættelsesproces, eller at de har van-
skeligere ved at etablere sociale relationer. 

En anden risiko ved fængsel er, at man 
mister sit arbejde, når man afsoner sin 
straf i fængslet. Det betyder dels, at der 

ikke er et arbejde, der venter, når man har 
afsonet sin straf, dels at man risikerer at 
miste sine faglige kvalifikationer, fordi 
man ikke bruger dem i en periode.

For det tredje risikerer man ikke kun 
at miste kontakten med familie, venner og 
bekendte, når man sidder i fængsel. Man 
risikerer også at få nye bekendtskaber 
med specialiseret viden om kriminel virk-
somhed. Det kan øge risikoen for, at den 
dømte begår ny kriminalitet. 

Endelig risikerer man, at ens fysiske og 
psykiske helbred tager skade af fængsels-
opholdet.

Regler for fodlænker

En fodlænke er en elektronisk sender, 
der sidder fast om anklen på den døm-
te. Senderen giver Kriminalforsorgen 
mulighed for at følge med i, om den 
dømte befinder sig i sit hjem og kun 
forlader det på aftalte tidspunkter. 

Ledige ikke-aktiverede kan ikke 
afsone med fodlænke; man skal være 
i gang med noget. Når man afsoner,  
kan man så fortsætte med at arbejde, 
studere eller følge aktiveringen som 
normalt, men man må ikke forlade hu-
set for at besøge venner eller lignende.

Man må heller ikke drikke alko-
hol eller indtage euforiserende stoffer, 
man skal deltage i et kriminalitetsfore-
byggende program, og man skal accep-
tere, at Kriminalforsorgen kommer på 

uanmeldt besøg for at kontrollere, om 
man overholder vilkårene for afsoning 
med fodlænke. Gør man ikke det, bli-
ver man straks overført til et fængsel 
eller et arresthus, hvor man afsoner re-
sten af sin straf.

Af de 471 fodlænker, der blev 
iværksat inden for ét år efter reformen 
i 2006, hvor ordningen kom til at om-
fatte unge under 25 år uanset krimina-
litetstype, blev 52 afbrudt før tid, sva-
rende til ca. 11 pct. Og af de 668 fod-
lænker, der blev iværksat inden for ét 
år efter reformen i 2008, hvor alders-
kravet til fodlænkeordningen blev fjer-
net, blev 83 afbrudt før tid, svarende 
til ca. 13 pct.
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Voldsdømte klarer sig dårligere efter meget korte 
fængselsstraffe end efter lidt længere

Det kan være gavnligt for voldsdømtes 
fremtid, at deres ophold i fængslet ikke er 
meget kort. Det er det overraskende resul-
tat af en ny undersøgelse.

Undersøgelsen viser, at de, der sidder 
lidt længere tid i fængsel end andre – alt 
andet lige – har større chancer for efter-
følgende at finde et job og få en bedre løn.

I undersøgelsen sammenlignes de 
dømtes ledighed og løn indkomst i årene 
efter løsladelse. 

Konkret sammenlignes to grupper af 
18-45-årige mænd, der har begået mildere 
vold (§ 244 i straffe loven) henholdsvis før 
og efter en reform i 2002, hvor strafferam-
men blev hævet. Denne type vold kan fx 
være knytnæveslag, bid eller spark og ses 
typisk i forbindelse med vold i hjemmet, 
gade vold og lignende. Godt nok var den 
gennemsnitlige forhøjelse af strafferam-
men for de personer, der indgår  i under-
søgelsen, kun på syv ekstra fængselsdage 
efter reformen. Men denne ændring dæk-

kede over, at mange som hidtidig fik en 
måneds fængsel, nu fik to måneder. 

Undersøgelsen viser, at reformen har 
haft betydning for de dømtes efterfølgende 
mulighed for at komme i arbejde og for 
størrelsen af deres lønindkomst.

Lavere ledighed og højere løn
Før de blev dømt, oplevede de to grupper 
samme ledighed, men efter endt afsoning 
var de, der havde afsonet i længst tid, of-
tere i arbejde i forhold til dem, der fik kor-
tere straffe. Tre år efter deres løsladelse var 
ledigheden på 25 pct. blandt dem, der blev 
dømt efter reformen. Det er en høj ledig-
hed, men den er lavere end ledigheden for 
dem, der blev dømt før reformen – og altså 
opholdt sig i fængslet i kortere tid. Blandt 
denne gruppe var ledigheden på 33 pct. tre 
år efter løsladelsen. 

Der er også forskel på de dømtes gen-
nemsnitlige lønindkomst tre år efter løsla-
delse. Tre år efter løsladelse tjente de, der 
blev dømt før reformen – og dermed fik 
en relativt kort straf – i gennemsnit knap 
9.500 kr. om måneden før skat. Det tilsva-
rende tal for dem, der blev dømt efter re-
formen – og fik en lidt længere straf – er 
10.500 kr. Beløbene er korrigeret for infla-
tion og er dermed sammenlignelige. 

Samme typer men forskellige straffe
Ofte er det vanskeligt at undersøge, hvor-
ledes fængselsstraffes længde påvirker de 
dømte efter endt afsoning. Dette skyldes, 
at der typisk er markante forskelle på per-
soner, der får hhv. lange og korte straffe. 
Denne problematik undgås i denne under-
søgelse, da ændringen af strafferammen 
i 2002 skabte en situation, hvor samme 
type personer idømmes forskellige straffe.

Et yderligere problem er dog, at de to 
grupper, der sammenlignes i undersøgel-
sen, har afsluttet deres afsoning på forskel-
lige tidspunkter. Derfor er der risiko for, at 
de forskelle, man kan konstatere mellem 
grupperne, blot afspejler en forskel i kon-
junkturerne på arbejdsmarkedet. 

Undersøgelsens generelle resultater er 
baseret på en sammenligning af de perso-
ner, der blev dømt inden for en periode 

Figur 2

Andel af de dømte, der er ledige før og efter fængsel

Kilde: rocKwool Fondens ForsKningsenhed

I figuren angiver 0 på x-aksen tidspunktet, hvor en given person kom i fæng-

sel. -1 angiver et år før fængselstidspunktet, -2 angiver to år før fængselstids-

punktet osv. I figuren ses der bort fra tiden i fængsel, således at 0 også angi-

ver løsladelsestidspunktet. 1 angiver et år efter løsladelsen, 2 angiver to år 

efter løsladelsen osv.
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på 18 måneder før og efter reformen. Den 
lange periode på samlet 36 måneder – el-
ler tre år – gør undersøgelsens resultater 
sårbare over for udsving i konjunkturerne 
på arbejdsmarkedet. 

For at kontrollere for forskelle på ar-
bejdsmarkedet kan perioden reduceres til 
seks måneder på hver side af reformen. 
Gør man det, er der langt mindre risiko 
for, at de to grupper har oplevet et forskel-
ligt arbejdsmarked. 

Resultatet af denne kontrol viser, at der 
ingen tegn er på, at forskellen i ledighed 
mellem de to grupper skyldes udviklingen 
på arbejdsmarkedet. Til gengæld kan for-
skellige konjunkturer forklare en del af 
– men ikke hele – forskellen i de dømtes 
løn indkomst.

Virkning af fængselsophold
Når voldsdømte, der har haft et lidt længe-
re ophold i fængslet, har en bedre tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet, kan det skyldes, 
at de når at få gavn af de positive ting, der 
kunne tænkes at være forbundet med et 
ophold i fængsel.

En længere fængselsstraf kan nemlig 
tænkes både at have en negativ og en po-
sitiv virkning på den dømtes muligheder 
på arbejdsmarkedet. 

På den negative side tæller, at den døm-
te risikerer at miste sit arbejde, fordi han 
skal opholde sig i et fængsel. Den dømte 
kan også tabe faglige og personlige kvali-
fikationer og dele af sit netværk, fordi han 
ikke kan holde dem ved lige under afso-
ningen. Endelig får den dømte en plettet 
straffeattest, der kan gøre det sværere at 
finde et arbejde efter løsladelse.

Modsat kan et ophold i fængslet også 
påvirke den dømtes arbejdsmarkedstil-
knytning positivt. I fængslerne kan man 
blandt andet få behandling mod misbrug, 
professionel hjælp til at beherske sin vre-
de, deltage i uddannelse og daglig beskæf-
tigelse og modtage støtte ved løsladelses-
tidspunktet. Især det sidste punkt med for-
bedrede muligheder for myndighederne til 
at forberede støtten ved løsladelsen kunne 
eventuelt have en betydning i denne sam-
menhæng. Alle de nævnte tiltag har dels 
til formål at give de indsatte en menings-
fuld hverdag, dels at hjælpe dem til at fun-
gere bedre i samfundet efter afsoningen. 
Lidt længere fængselsophold giver mere 
tid til disse tiltag. Envidere kan et længere 

fængselsophold virke som en stærkere an-
ledning til at ændre adfærd efter endt af-
soning.

Man kan dog ikke – på baggrund af 
denne undersøgelse – konkludere, at alle 
indsatte vil have gavn af lidt længere tid 
i fængslet. Hvorvidt det vil have samme 
positive effekt at forlænge fængselsop-
hold for folk, der har begået grov vold el-
ler økonomisk kriminalitet, er uvist. Både 
fordi der her er tale om andre typer af 
mennesker med forskellige karakteristika, 
bevæggrunde og motiver, og fordi straffe-
ne for disse typer kriminalitet adskiller sig 
markant fra dem, der ligger til grund for 
denne undersøgelse, og derfor kan virke 
gennem helt andre mekanismer.

Kun straffen til forskel

Ofte er det vanskeligt at undersøge, hvordan afsonings-
form og straflængde påvirker de dømte, da der typisk er 
markante forskelle på personer, der kommer i fængsel, 
og personer der ikke kommer i fængsel. Forskellene be-
står til dels af karakteristika, som forskeren kan obser-
vere, som fx uddannelse og alder, og derfor kan kontrol-
lere for. Men der er også karakteristika, som forskerne 
ikke kan observere, som fx personlighed, motiver og 
temperament. Derfor kan de ikke inddrages i analysen. 
Mange af disse uobserverbare forskelle vil ofte afspejle 
sig i både den kriminelle handling, og derfor straffens 
hårdhed, samt den dømtes liv efter endt afsoning. Der-
med kan man ikke være sikker på, om de forskelle, man 
finder i ledighed og løn efter udstået straf skyldes straf-
fens type og længde, eller at de dømte ikke ligner hin-
anden.

Når strafferammen ændres, som det skete i 2002, el-
ler man indfører en ny afsoningsform, som fx fodlæn-
ke, kan det derfor indirekte være en hjælpende hånd til 
forskningen. Nogle reformer skaber en situation, hvor 
man – i grove træk – har med samme type mennesker og 
dømte at gøre, og hvor kun straffen varierer.
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Aktivering giver mindre kriminalitet

Tabel 3

Gennemsnitligt årligt antal kriminelle gerninger (pr. 100 personer) 

blandt ikke-forsikrede mænd på 18-30 år

note: ’alle’ dækker over alle mænd i alderen 18-30 år. uanset om de har været berørt af ledighed eller ej. ’ud-
satte’ dækker over individer, som har været afhængige af offentlige ydelser i minimum 75 pct. af et år.  antal ger-
ninger er afrundet til nærmeste hele tal.

Kilde: rocKwool Fondens ForsKningsenhed

Straksaktivering giver mindre kriminalitet. Fx begik de udsatte ledige, der 

blev straksaktiveret, i gennemsnit 24 færre kriminelle gerninger om året (pr. 

100 personer) end mænd, der ikke blev straksaktiveret. Det svarer til et fald i 

kriminalitetsraten på 32 pct.

Ledige, som deltager i aktivering, begår 
mindre kriminalitet end andre ledige, og 
jo tidligere de aktiveres, desto mindre kri-
minalitet begår de.

Det er resultatet af en analyse af, hvad 
det betyder for kriminaliteten, at der stil-
les krav til ledige kontanthjælpsmodtagere 
om at deltage i aktive tilbud.

Udgangspunktet for analysen er dels 
en række reformer af arbejdsmarkedspo-
litikken, der blev gennemført i løbet af 
1990’erne, dels aktiveringsmodellen i den 
daværende Farum Kommune, som gik for-
ud. Ændringerne indebar i alle tilfælde, at 
ledige, der ikke var medlem af en a-kasse, 
skulle aktiveres tidligere end andre ledige. 
Farum aktiverede fra begyndelsen i 1987 
alle aldersgrupper. I resten af landet hæ-
vede reformer fra 1990 og frem gradvist al-
dersgrænsen for dem, der skulle aktiveres, 
og fra begyndelsen af 00’erne skulle alle 
ikke-forsikrede ledige under 30 år aktive-
res kort tid efter, at de var blevet ledige. 

Aktivering fra dag et
Undersøgelsen af, hvad aktivering betyder 
for unge lediges kriminalitet, tager først 
og fremmest udgangspunkt i den særlige 
aktiveringspolitik, Farum indførte sidst i 
1980’erne. Man indførte aktivering, der 
indebar, at alle borgere, der bad kommu-
nen om kontanthjælp, og som ikke var i 
a-kasse, blev sendt i aktivering med det 

samme og skulle møde på aktiveringsste-
det hver eneste hverdag, så længe de var 
ledige.

Straksaktiveringen i Farum begyndte i 
1987 og var fuldt implementeret for alle 
ledige kontanthjælpsmodtagere i kommu-
nen i 1991. Efter 1997 begyndte aktive-
ringsindsatsen i Farum og resten af Dan-
mark i stigende grad at ligne hinanden, 
men inden da blev straksaktivering stort 
set ikke anvendt andre steder i Danmark. 
Denne særlige situation giver et forsk-
ningsmæssigt godt grundlag for at under-
søge, hvad det betyder for kriminaliteten, 
om ledige aktiveres eller ej.

I undersøgelsen gennemføres der to 
sammenligninger af forskellige grupper 
af mænd i alderen 18-30 år. For det før-
ste sammenlignes kriminaliteten blandt 
alle ikke-forsikrede mænd (ledige eller 
ej), som boede uden for Farum, med en 
tilsvarende gruppe af mænd, som boede i 
Farum. De, der boede uden for Farum, be-
gik i gennemsnit 13 kriminelle gerninger 
pr. 100 personer om året. De, der boede i 
Farum, begik i gennemsnit ni kriminelle 
gerninger pr. 100 personer. Det svarer til 
en kriminalitetsrate, der er 34 pct. mindre. 
Før Farum begyndte sin nye aktiverings-
indsats, begik de to grupper af mænd stort 
set lige meget kriminalitet. 

For det andet sammenlignes udsatte 
mænd i alderen 18-30 år, som boede i Fa-
rum, og derfor efter 1987 blev aktiveret, 
når de var ledige, med en tilsvarende grup-
pe, som boede uden for Farum. De udsatte 
er kendetegnet ved at have været afhængi-
ge af offentlige ydelser i mindst 75 pct. af 
en given måned. Sammenligningen viser, 
at de udsatte, der ikke blev straksaktive-
ret, begik 76 kriminelle gerninger pr. 100 
personer. Blandt dem, der blev straksakti-
veret, var kriminalitetsraten 52 gerninger 
pr. 100 personer. Det svarer til et fald på 
32 pct.

Flere forklaringer
En aktiv arbejdsmarkedspolitik fører altså 
til mindre kriminalitet blandt de aktivere-
de. I denne analyse efterprøves fire mulige 
forklaringer på, hvorfor aktivering har 
denne positive effekt på kriminalitetsra-
ten.

  ingen straksaktivering straksaktivering Ændring i pct.

alle 13 gerninger 9 gerninger - 34 pct.

udsatte 76 gerninger 52 gerninger - 32 pct.
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For det første er der enighed blandt 
dem, der forsker i kriminalitet, om, at le-
dige, der kommer i arbejde, begår mindre 
kriminalitet. Dette kan både skyldes, at 
man som beskæftiget har mere at miste, 
og at man på en arbejdsplads er underlagt 
sociale normer (fx at det ikke er accepta-
belt at stjæle), som man ikke oplever som 
ledig. 

At ledige, der kommer i arbejde, begår 
mindre kriminalitet finder støtte i under-
søgelsen. En del af aktiveringens positive 
effekt på omfanget af kriminalitet skyldes 
nemlig, at nogle af de ledige kommer i ar-
bejde. Undersøgelsen viser dog samtidig, 
at aktiveringen har lige så stor relativ – 
og større absolut – effekt på kriminaliteten 
blandt de udsatte ledige, der typisk ikke 
kommer i arbejde. Den første forklaring – 
fordi de kommer i arbejde – kan altså ikke 
stå alene.

En anden potentiel forklaring er, at 
kontanthjælpsmodtagere, der deltager i 
aktivering, nogle gange får en højere ind-
komst, end de har, når de ikke deltager i 
aktivering (hvis de fx indgår i en særlig 
aftale med et privat firma e.l.). Sat på spid-
sen kan højere indkomst føre til lavere kri-
minalitet, fordi man ikke fristes til at stjæ-
le, hvis man kan købe. Denne forklaring 
kan afvises i denne sammenhæng. Ved at 
kontrollere for indkomst viser undersøgel-
sen nemlig, at den faldende kriminalitet 
ikke skyldes en højere indkomst blandt de 
aktiverede.

Tid og personlighed
En tredje potentiel forklaring er, at krimi-
naliteten blandt de aktiverede falder, fordi 
de ledige ikke har tid til at begå kriminali-
tet, når de skal deltage i aktiveringstilbud. 

Endelig kan man – som den fjerde for-
klaring – forestille sig, at de ledige begår 
mindre kriminalitet, fordi deltagelse i det 
aktive tilbud påvirker deres livsstil eller 
personlighed.

For at belyse den tredje og fjerde for-
klaring benytter denne undersøgelse sig 

– som den første af sin art – af oplysnin-
ger fra det danske kriminalregister om, på 
hvilken dato den kriminelle gerning er be-
gået. Oplysningerne betyder, at man ved, 
om kriminaliteten begås på hverdage el-
ler i weekenden. Hvis kriminalitetsraten 
blandt dem, der er i aktivering, falder, så 
kan forklaringen om, at de ledige har min-
dre tid til at begå kriminalitet, ikke afvi-
ses. Falder den også i weekenden, så støt-
ter det forklaringen om, at de aktiveredes 
personlighed og livsstil påvirkes.

Undersøgelsen viser, at kriminalitets-
raten blandt dem, der har deltaget i ak-
tivering, både er lavere i ugens løb og i 
weekenden. Det indikerer, at faldet i kri-
minalitet ikke alene kan forklares med, 
at de ledige, der aktiveres, har mindre tid 
til at udføre kriminelle handlinger. Deres 
livsstil bliver også påvirket. Selvom akti-
veringen ikke lægger beslag på deres tid i 
weekenden, så begår de aktiverede mindre 
kriminalitet lørdag og søndag end de, der 
ikke deltager i aktivering i ugens løb.

Tidlig aktivering reducerer 
kriminaliteten
Aktivering reducerer kriminaliteten, og 
jo tidligere aktiveringen sætter ind desto 
bedre. Hvis man sammenligner den gen-
nemsnitlige årlige kriminalitet blandt 
dem, der, hvis de blev ledige, måtte vente 
på at blive aktiveret, og dem, der ville bli-
ve aktiveret fra dag et, så er kriminaliteten 
markant højere for hver måned, den første 
gruppe må vente. 

Kriminalitet varierer med alder, men 
hvis man fx tager 29-årige mænd, vi-
ser sammenligningen, at kriminaliteten 
blandt dem, der først kunne forvente ak-
tivering én måned efter første ledigheds-
dag, var fire pct. højere end kriminaliteten 
blandt mænd, der ville blive aktiveret den 
første dag, hvis de blev ledige. Og blandt 
dem, der kunne forvente seks måneders 
ventetid, var kriminaliteten 24 pct. højere.
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Konklusionerne om, at intensiv aktivering 
mindsker kriminaliteten blandt de ikke-
forsikrede ledige (se artiklen ”Aktivering 
giver mindre kriminalitet” på side 10), vi-
ser sig også at holde for forsikrede ledige, 
som i forvejen begår meget lidt krimina-
litet. Det viser et arbejdsmarkedsekspe-
riment, der blev gennemført i 2005-2006 
i de daværende Storstrøms og Sønderjyl-
lands Amter. 

Eksperimentet – der blev kaldt ’Hur-
tigt i gang’ – indebar, at omkring 5.000 le-
dige a-dagpengemodtagere blev tilfældigt 
placeret i en af to grupper. Den ene grup-
pe fik det almindelige aktiveringstilbud, 
mens den anden gruppe modtog en mere 
intensiv indsats. 

Det egentlige formål med ’Hurtigt i 
gang’ var at undersøge, om en intensiv 
indsats ville påvirke de lediges jobsøg-
ning. Men det er muligt at bruge eksperi-
mentet til at undersøge en helt anden ting 
– nemlig, hvordan de to typer af aktive-
ringsindsats påvirkede de deltagendes kri-
minalitetsadfærd. 

Et studie af dette viser, at de ledige, der 
blev omfattet af en mere intensiv indsats, 
begik halvt så meget kriminalitet som 
dem, der modtog en almindelig beskæfti-
gelsesindsats.

Mens de var ledige, begik de, der var 
omfattet af den intensive indsats, i alt ti 
kriminelle handlinger. Til sammenligning 
begik en lige så stor gruppe, der var om-
fattet af den normale indsats, i alt 18 kri-
minelle handlinger under deres arbejds-
løshed.

Forsikrede er mindre kriminelle
Det særlige ved dette resultat er, at den 
reducerede kriminalitet er opnået blandt 
mennesker, som i udgangspunktet kun 
har en yderst begrænset kriminel adfærd.

Lavere kriminalitet blandt forsikrede ledige 
i aktiveringseksperiment

Mens resultaterne i artiklen ’Aktivering 
giver mindre kriminalitet’, side 10 dækker 
ikke-forsikrede ledige, dækker eksperi-
mentet i 2005-2006 de forsikrede ledige. 
Det er ikke uden betydning i denne sam-
menhæng, for de ikke-forsikrede begår, 
som gruppe betragtet, væsentligt mere kri-
minalitet end de forsikrede. 

Den i forvejen lave kriminalitet blandt 
de forsikrede ledige stiller det spørgsmål, 
om det er umagen værd at indtænke et kri-
minalpræventivt sigte i aktiveringsindsat-
sen over for denne gruppe.

Men selv en enkelt kriminel gerning 
kan have omkostninger for offeret, for ger-
ningsmanden og for samfundet. Ud fra det 
perspektiv må det betragtes som en positiv 
sideeffekt af en mere intensiv aktiverings-
indsats over for de forsikrede ledige, at de 
begår mindre kriminalitet.

Kontrol for forskelle
Resultaterne er udtryk for den faktiske 
kriminalitet, de to grupper har begået. 

For at være sikker på, at forskellen i 
kriminalitet skyldes, at de to grupper har 
været udsat for en forskellig aktiverings-
indsats – og fx ikke skyldes forskelle mel-
lem grupperne – er der kontrolleret for an-
dre forskelle. 

Umiddelbart kan der konstateres to for-
skelle på de to grupper. For det første er de 
ledige i de to grupper forskellige, selvom 
de er blevet tilfældigt fordelt. Der er flere 
indvandrere og flere ældre ledige i grup-
pen, der fik en mere intensiv indsats. For 
det andet er et resultat af den mere inten-
sive indsats, at de forsikrede ledige kom-
mer hurtigere i arbejde. 

Kontrollen for disse forhold efterlader 
dog fortsat en signifikant forskel på de 
to gruppers kriminalitet i perioden, hvor 
begge er arbejdsløse. 
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”Hurtigt i gang”
”Hurtigt i gang” var et eksperiment, 
som Arbejdsmarkedsstyrelsen gen-
nemførte i Storstrøms og Sønderjyl-
lands Amter i perioden fra november 
2005 til marts 2006. Formålet var at 
undersøge, om en intensiv beskæfti-
gelsesindsats ville påvirke de forsik-
rede lediges jobsøgning.

Forsøget indebar, at personer, der 
blev ledige i løbet af forsøgsperioden, 
blev placeret tilfældigt i en af to grup-
per. Den ene gruppe ledige fik en al-
mindelig indsats. Den anden grup-
pe fik en indsats, der adskilte sig fra 
den normale indsats på flere punkter. 

Blandt andet skulle de mødes oftere 
med deres sagsbehandler, de skulle 
deltage i et to ugers jobsøgningskur-
sus, og de skulle deltage i aktivering 
tidligere.

Det Nationale Forskningscenter for 
Velfærd (SFI) undersøgte efterfølgen-
de eksperimentet ud fra en beskæfti-
gelsesmæssig vinkel. Resultatet var, at 
andelen, der forlod ledighed på et gi-
vet tidspunkt, i gennemsnit var mel-
lem 20 og 30 pct. større blandt dem, 
der modtog en mere intensiv indsats 
end blandt de øvrige ledige, der indgik 
i forsøget. 

Sammenfatning og perspektivering
Ny forskning i betydningen af 
afsoningsformer og forebyggelse. 

Fokus i første del af dette nyhedsbrev er 
rettet imod at evaluere effekten af nogle 
vigtige nyere reformer af afsoningsformer-
ne og længden for mildere kriminalitets-
typer. 

Vægten er lagt på, hvad reformerne be-
tyder for de dømtes efterfølgende tilknyt-
ning til arbejdsmarkedet, idet der konkret 
er analyseret på indkomst og afhængighed 
af overførselsindkomster efter afsoning. 
Hvor der foreligger tilstrækkeligt nye kri-
minalitetsdata, er det også undersøgt, 
hvorvidt den alternative afsoningsform 
betyder, at færre begår ny kriminalitet ef-
ter endt afsoning.    

Formålet med at give en kort eller lang 
straf er i sagens natur ikke at skade de 
dømtes videre livsvilkår. Tværtimod er det 
en erklæret målsætning ikke at gøre noget 
sådant, hvilket bl.a. blev fremhævet som 
særlig begrundelse for at indføre de alter-
native afsoningsformer fodlænke og sam-
fundstjeneste. 

Muligheden for, at den dømte kan leve 
et almindeligt liv efter afsoning, er altså et 
mål i sig selv, men navnlig betragtes det 

også som vigtigt for at mindske sandsyn-
ligheden for, at den dømte begår ny krimi-
nalitet efter endt afsoning. 

En undersøgelse af, hvad en given af-
soningsform betyder for den dømtes vide-
re liv efter afsoning, fx på arbejdsmarke-
det, hører derfor naturligt med i en evalu-
ering af en afsoningsreform. 

I nyhedsbrevets anden del er temaet en 
evaluering af, hvilken kriminalpræventiv 
effekt en aktiv arbejdsmarkedspolitik kan 
have for ledige.  Her analyserer vi både ef-
fekten for unge, som ikke er medlem af en 
a-kasse, og for ledige dagpengemodtagere 
generelt. Den første gruppe begår generelt 
langt mere kriminalitet end den anden.

At ”lediggang er roden til alt ondt”, er 
mere end blot et mundheld. Tankegangen 
om, at lediggang fremmer asocial og selv-
destruktiv adfærd, har altid spillet en rolle 
i socialpolitikken; meget tydeligt i tidligere 
tider, men det spiller også en rolle for den 
nyere aktive social- og arbejdsmarkedspo-
litik. Det er derfor oplagt, når nu Danmark 
har lagt så megen vægt på aktivering de 
seneste årtier, at undersøge, om aktiverin-
gen så har haft nogen betydning for fx en 
antisocial adfærd såsom kriminalitet.
Resultaterne fra begge dele af nyhedsbre-
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vet yder dermed et empirisk bidrag til den 
aktuelle rets- og socialpolitiske debat og 
til at belyse virkninger af de senere års re-
former.

Aktivering forebygger kriminalitet
Studierne viser, at en aktiv arbejdsmar-
kedspolitik har en kriminalpræventiv 
virkning.

Det viser sig, at aktivering sænker kri-
minaliteten, og jo tidligere aktiveringen 
sætter ind, desto større er effekten. Den 
kriminalpræventive effekt er størst i ab-
solutte termer for de grupper, der er mest 
marginaliseret på arbejdsmarkedet, dvs. 
unge mandlige kontanthjælpsberettigede 
med høj afhængighed af sociale ydelser. 
Det viser sig også – ganske bemærkelses-
værdigt – at de aktiverede ikke kun æn-
drer adfærd på de dage, de er aktiveret. Ef-
fekten ses også i weekenden.

Den kriminalpræventive effekt ser 
ydermere ud til at være et generelt fæno-
men, idet effekten også findes for forsik-
rede ledige. I udgangspunktet begår mod-
tagere af arbejdsløshedsdagpenge relativt 
lidt kriminalitet. Alligevel betyder aktive-
ring også for denne gruppe, at kriminalite-
ten bliver mindre. 

Nye strafformer 
I forhold til virkningerne den anden vej – 
forskellige strafformers betydning for den 
dømtes senere tilknytning til arbejdsmar-
kedet – er der følgende resultater:

Dømte, der afsoner med fodlænke i 
dagligstuen, er, efter endt afsoning, min-
dre afhængige af offentlig forsørgelse. 
For sammenlignelige grupper gælder det, 
at afhængigheden af offentlig forsørgelse 
reduceres med en tredjedel hos dem, der 
blev dømt på et tidspunkt, hvor straf kun-
ne afsones hjemme med fodlænke. I stedet 
for ni en halv uges offentlig forsørgelse i 
gennemsnit i løbet af det første år efter af-
soningen er der tale om ca. seks ugers for-
sørgelse.

Et andet resultat er, at personer, der af-
soner deres straf som samfundstjeneste, ef-
terfølgende klarer sig bedre end sammen-
lignelige personer, der afsoner i fængsel. 

De er både mindre ledige, og de har en 
højere løn. Dette studie viser også, at der 
ikke er signifikant forskel på de to grup-
pers tendens til senere at blive dømt. No-
get tyder dog på, at personer, der dømmes 
for vold og småtyverier, og som idømmes 
samfundstjeneste i stedet for fængsel, er 
mindre tilbøjelige til at begå ny kriminali-
tet det første år efter endt afsoning.

Med disse resultater ser vi således, at 
implementeringen af de nye strafformer 
ikke blot løser problemer med overbe-
lægning i de danske fængsler. De opfyl-
der også et andet af de oprindelige for-
mål – som det beskrives i dokumenter fra 
det lovforberedende arbejde i Folketingets 
Retsudvalg – der var at sikre de dømtes til-
knytning til arbejdsmarkedet. 

Hvor disse to studier beskriver effek-
terne af alternativer til fængselsstraffe, vi-
ser et tredje studie betydningen af et spe-
cifikt element af fængselsstraffen, nemlig 
længden. Studiet viser, at personer dømt 
for simpel vold klarer sig dårligere på ar-
bejdsmarkedet i årene efter løsladelse, 
hvis de får helt korte fængselsstraffe i ste-
det for lidt længere. 

Det er i den forbindelse værd at be-
mærke, at studiet ikke giver grundlag for 
at konkludere, at længere straffe generelt 
giver en bedre tilknytning til arbejdsmar-
kedet. Der er tale om et konkret resultat, 
der knytter sig til de – relativt korte – 
straffe, der gives for simpel vold. 

To vigtige funktioner
Det, der fokuseres på i nyhedsbrevet, er 
betydningen af alternative strafformer for 
den dømtes senere tilværelse på arbejds-
markedet samt den kriminalpræventive ef-
fekt af aktivering af ledige. 

Det, der ikke fokuseres på i disse stu-
dier, er imidlertid, hvad man ofte betrag-
ter som to af straffens vigtige funktioner. 
Nemlig, som det ene, at en straf skal af-
skrække potentielle lovovertrædere fra at 
begå forbrydelser. Og, som det andet, at 
en straf også handler om befolkningens 
retsbevidsthed – at straffens karakter og 
omfang skal stå i forhold til forbrydelsens 
karakter.
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