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Antallet af besøg har ingen indflydelse på, 
hvordan indsatte klarer sig
Indsatte i fængsler og deres familier klarer sig 
hverken bedre eller dårligere, hvis de får lidt 
flere eller lidt færre besøg under afsoningen. 

Besøgsomfanget under afsoning betyder ikke det store 
for, hvordan den indsatte eller dennes familie klarer 
sig under og efter afsoningen. I hvert fald ikke, når det 
gælder vigtige parametre som afsonerens tilbagefald 
til kriminalitet efter løsladelsen, hvordan afsoneren 
og familien klarer sig på arbejdsmarkedet, i skilsmis-
sestatistikken, i forhold til kontakt til psykiatrien og for 
børnenes vedkommende i skolen. Det viser et nyt studie, 
der er lavet i samarbejde mellem forskere fra ROCK-
WOOL Fondens Forskningsenhed, Duke University og 
Cornell University.

Resultatet er overraskende, fordi besøg er med til at 
opretholde fysisk kontakt mellem familiemedlemmer, 
som fængslingen ellers afskærer fra hinanden, og derfor 
forventes at kunne afbøde de negative konsekvenser af 
at opleve fængsling i familien. Besøg anses da også af 
mange – heriblandt forskere, familier og kriminalfor-
sorgen – som en hovednøgle til at opretholde kontakten 

mellem familiemedlemmer under afsoningen. Det mål 
opfylder besøg selvfølgelig, men om man får lidt flere 
eller lidt færre besøg, betyder altså ikke det store for, 
hvordan den indsatte såvel som familiemedlemmerne 
klarer sig efterfølgende.

Jo længere væk hjemmefra man afsoner en fængsels-
straf, jo færre besøg vil man få, fordi transporttiden 
er en udfordring og derfor påvirker antallet af besøg. 
Denne kendsgerning udnytter forskerne bag studiet til 
at måle den efterfølgende betydning af at få lidt færre 
besøg for, hvordan dels afsoneren og dels de besøgende 
familiemedlemmer klarer sig på en række vigtige områ-
der af tilværelsen. Helt centralt i analysen står således, 
at forskerne kan sammenligne afsonere, der er lidt tæt-
tere på hjemmet, med afsonere, der er lidt længere væk 
fra hjemmet, men som ellers i øvrigt ligner hinanden 
(læs uddybende om studiet i faktaboksen).

Tabel 1 opsummerer de områder, som forskerne har 
analyseret og vel at mærke ikke har fundet en målbar 
betydning af antallet af besøg for.

Tabel 1.  Områder, som antallet af besøg ifølge studiet ikke har en effekt på

Kilde: ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed på baggrund 
af tal fra Danmarks Statistik 
og Direktoratet for Kriminal-
forsorgen.

Afsoner

Under afsoning Efter løsladelse

Registrerede disciplinærstraffe
Antal og længde af udgange

Single (hverken samboende eller gift)
Ny partner
Flytninger

Løn
Beskæftigelse
Ny kriminalitet

Psykiatrisk behandling

Partner Børn

Flytninger
Løn

Beskæftigelse
Psykiatrisk behandling

Sygedagpenge

Vokser op i lavindkomstfamilie
Sigtelse for kriminalitet

Fravær fra skole
Nationale tests i både dansk og matematik



2

Konklusionen om, at antallet af besøg under afsoning 
ikke har en målbar betydning for den indsatte eller 
familien, kan som nævnt virke overraskende. Men 
international forskning har fundet lignende resulta-
ter vedrørende tilbagefald til kriminalitet. Nok ser vi 
et billede af, at indsatte og familier med flere besøg 
under afsoningen, generelt klarer sig bedre. Men dette 
kan imidlertid tilskrives, at der er en række forskelle på 
indsatte og familier med mange besøg og indsatte og 
familier med lidt færre besøg. Forskellene kan fx dække 
over, hvor tætte relationerne i familien er; forskelle som 
det sædvanligvis er svært at måle og tage højde for. 
Studiet her tager faktisk højde for sådanne forskelle (læs 
uddybende om studiet i faktaboksen) og finder altså, at 
forskellene er vigtigere end antallet af besøg i sig selv. 
Dette studie er det første, der undersøger denne pointe 
på tværs af mange områder af den indsattes og famili-
ens liv, og finder altså systematisk det samme resultat på 
tværs af disse områder.

Det er vigtigt at understrege, at antallet af besøg under 
afsoning godt kan tænkes at betyde noget for andre 
områder af livet, som det ikke har været muligt at måle 
med data i undersøgelsen her, ligesom besøg i sig selv 
kan have enorm værdi for både den indsatte og fami-
lien. Det kan for eksempel være, at familien fungerer 
bedre og kommunikerer bedre sammen, hvis man har 
haft mere fysisk kontakt under afsoningen. Selv om 
man ikke kan afvise denne betydning, kan man dog 
afvise, at betydningen er stærk nok til at blive afspejlet 
i skilsmissestatistikken. Det er også muligt, at der er 
forskel på selve indholdet i besøgene – nogle besøg kan 
være gode og konstruktive, mens andre måske kan være 
mindre gode og eventuelt konfliktfyldte – hvilket også 
kan have en betydning. Sidst skal det også nævnes, at 
studiet alene fokuserer på effekterne af, om man får lidt 
flere eller lidt færre besøg pga. afstanden til hjemmet; 
hvorvidt det overhovedet at få besøg har en betydning, 
kan studiet således ikke svare på.

Fakta om studiet

Studiet om antallet af besøg under afsoning bygger 
på en kombination af registerdata fra Danmarks 
Statistik og et helt unikt datasæt fra Direktoratet 
for Kriminalforsorgen, som indeholder information 
om alle besøg og besøgende til personer, som blev 
indsat i og løsladt igen fra danske åbne og lukke-
de fængsler i perioden 2004-2014. Dertil indehol-
der data information om afstanden (via vejnettet) 
fra den indsattes bopæl til de forskellige fængsler 
i Danmark, som DST Consulting (Danmarks 
Statistik) har leveret. Alle data er anonymiseret, 
behandlet strengt fortroligt og i overensstemmelse 
med gældende regler.

I straffuldbyrdelsesloven findes en række regler for, 
hvor dømte skal afsone deres fængselsstraf. Fakto-
rer som straflængde, alder og behandlingsbehov 
indgår i beslutningen. Det gør afstand til hjem-
met også, og man skal i udgangspunktet afsone så 
tæt på hjemmet og sin familie som muligt, da vi i 
Danmark ønsker at opretholde den fysiske kontakt 
mellem familiemedlemmer under afsoningen. 

Hvor langt væk hjemmefra en afsoning foregår, 
afspejler således en række forhold, hvilket gør det 
svært at måle betydningen alene af afstand til 

hjemmet. I studiet løses denne udfordring ved at 
se på belægningsgraden i det nærmeste fængsel, 
som de nævnte regler tilsiger, man skulle afsone i. 
Belægningsgraden optræder nemlig også i reglerne 
for, hvor straffen skal afsones. Er der fyldt godt op 
i det relevante fængsel, der ligger tættest på, kan 
man sendes til et andet relevant fængsel, som så 
ligger længere væk.

På denne måde kan forskerne sammenligne afso-
nere, der er lidt tættere på hjemmet, med afsonere, 
der er lidt længere væk fra hjemmet, men som ellers 
i øvrigt ligner hinanden. Og forskerne viser her-
ved, at afstanden i sig selv er vigtig for, hvor meget 
besøg man får i løbet af afsoningen.

Mere præcist finder studiet, at hvis afstanden til 
hjemmet øges med 75 kilometer, kan afsoneren se 
frem til ca. ét besøg mindre per måned af afsonin-
gen. Dette fald er primært drevet af et fald i antal 
besøg af afsonerens partner, selvom der også findes 
statistisk sikre resultater for de øvrige typer af besø-
gende. Og det er dette fald, som altså alene skyl-
des den øgede afstand til hjemmet, som forskerne 
bruger til at måle effekten af, om man får lidt flere 
eller lidt færre besøg på afsoneren og vedkommen-
des familiemedlemmer. 



3

Indsatte får sjældent besøg
Der er tydelige sociale mønstre i familiebesøg 
til indsatte i danske fængsler. Men de fleste 
indsatte får sjældent besøg.

Der er tydelige sociale mønstre i, hvor ofte og hvor læn-
ge indsatte i danske fængsler får besøg af deres familie 
under afsoning. Men langt de fleste indsatte får sjældent 
besøg, eller besøgene til dem aftager i løbet af afsonings-
tiden. Det viser et nyt studie fra forskere hos ROCK-
WOOL Fondens Forskningsenhed og Duke University, 
som analyserer mønstre i besøg fra familiemedlemmer 
blandt indsatte, som afsoner i mere end ét år.

Studiet ser både på frekvensen og varigheden af besøg 
fra familiemedlemmer, samt hvordan disse aspekter ved 
besøg udvikler sig hen over afsoningstiden – altså det 
man kan kalde mønstrene i besøg. Resultaterne viser, at 
der rent statistisk kan konstateres fem forskellige møn-
stre i besøg. 

Figur 1 opsummerer de fem besøgsmønstre, samt hvor 
stor en procentdel af afsonerne der hører til hvert af 
mønstrene. Ifølge studiet får langt størstedelen – fak-
tisk helt op imod tre ud af fire afsonere – enten sjældent 
besøg (55 procent), eller også får de besøg i starten af 
afsoningen, hvilket så aftager med tiden (22 procent).

Studiet afdækker desuden forskelle i typen af afsonere, 
og hvordan de typisk oplever de forskellige besøgsmøn-
stre. Forskellene afspejler både ’institutionelle forhold’, 
som eksempelvis dækker over, hvilket slags fængsel man 
afsoner i, og ’individuelle forhold’, der for eksempel 
omfatter, hvor gammel man er, og om man har familie 
i hjemmet. 

Afsonere, der kun sjældent får besøg, afsoner for ek-
sempel en større del af deres straf i arresthuse, de har 
flere tidligere domme, de er typisk ældre og har sjældent 
partner og børn i hjemmet. Derimod har afsonere med 
hyppigere eller længere besøg oftere familiemedlemmer 
i hjemmet og afsoner typisk tættere på hjemmet (se også 
artiklen ’Antallet af besøg har ingen indflydelse på, 
hvordan indsatte klarer sig’), og de har færre overførsler 
mellem fængsler. Endelig har de, der modtager mange 
eller et stigende antal besøg, i gennemsnit en højere ind-
komst før afsoningen end andre afsonere.

Det er vigtigt at bemærke, at studiet her alene fokuserer 
på afsoninger, der har varet mindst ét år, og eftersom 
cirka 85 procent af alle fængselsstraffe i perioden er på 
under et år, vedrører analysen altså kun en lille del af 
alle indsatte. Denne afgrænsning gør det imidlertid mu-
ligt at undersøge, hvordan besøgene udvikler sig over 
afsoningstiden, og de overordnede resultater findes også 
blandt afsoninger, der har varet mindst et halvt år. 

Figur 1.  Procent af afsonere, der oplever forskellige mønstre i besøg
Note: Resultatet omhandler 
alene indsatte med afso-
ningslængde mindst ét år. 
Indsatte, der får lange besøg, 
modtager familiebesøg af en 
gennemsnitlig varighed af op 
til 8 timer i løbet af den 1-årige 
afsoningsperiode. Indsatte, der 
ofte får besøg af familie, mod-
tager i gennemsnit mellem 5 
og 9 besøg månedligt i løbet af 
den 1-årige afsoningsperiode. 

Kilde: ROCKWOOL Fondens 
Forskningsenhed på baggrund 
af tal fra Danmarks Statistik 
og Direktoratet for Kriminal-
forsorgen.

55

22

11
8

4

0

10

20

30

40

50

60

Pr
oc

en
t a

f a
fso

ne
re

Får sjældent 
besøg

Får færre besøg 
med tiden

Får flere besøg 
med tiden

Får lange 
besøg

Får ofte 
besøg



4

Figur 2.  Procent gifte (venstre) og procent dømte for kriminalitet (højre) per alderstrin, 24-årige mænd med ikke-vestlige baggrunde 
før og efter indførelsen af 24-års-reglen i 2002.

Kilde: ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed på baggrund af tal fra Danmarks Statistik.
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24-års-reglen har ikke ført til mere kriminalitet
Reglen førte til, at færre unge mænd med 
ikke-vestlige baggrunde giftede sig, men 
manglen på ægteskab førte ikke til mere 
kriminalitet i gruppen.

24-års-reglen, som blev indført i 2002 med henblik på 
at gøre det sværere for unge med ikke-vestlige baggrun-
de at få en ægtefælle til Danmark, har ikke haft konse-
kvenser for kriminaliteten blandt mændene i gruppen. 
Det viser et nyt studie, som forskere fra ROCKWOOL 
Fondens Forskningsenhed og Auckland University of 
Technology står bag. Studiet anvender data om mænd 
med ikke-vestlige baggrunde i Danmark umiddelbart 
før og efter indførelsen af 24-års-reglen i 2002 (se tekst-
boks). 

Resultaterne viser, at reglen har den tilsigtede betyd-
ning for giftemønstre, men ingen betydning for krimi-
naliteten i gruppen. Dette resultat er overraskende, da 
international forskning peger på netop ægteskab som en 
af nøglerne til at undgå kriminalitet, fx fordi de forvent-
ninger, der knytter sig til ægteskab, er mindre forenelige 
med en tilværelse som kriminel, ligesom gifte mænd 
typisk tilbringer mere tid med deres kone og familie end 
med deres potentielt kriminelle venner. 

På figur 2 kan man se, at 24-års-reglen havde stor be-
tydning for, om de unge mænd giftede sig. Men der er 
ingen forskel på deres kriminalitet, uanset om de fyldte 
24 år, umiddelbart før eller efter reglen blev indført.

Det overraskende resultat kan fortolkes på to måder. 
For det første kan resultatet afspejle, at den eksisterende 
forskning tager fejl. Studiet her baserer sig nemlig på et 
stærkere forskningsdesign end tidligere studier (se fak-
taboks) og er på den måde bedre egnet til at tage højde 
for forskelle på gifte og ugifte mænd. 

For det andet kan resultatet afspejle, at den type ægte-
skab, som unge mænd med ikke-vestlige baggrunde i 
høj grad indgik, før 24-års-reglen blev indført – hvor de 
eller deres forældre typisk fandt en ægtefælle til manden 
i forældrenes oprindelsesland – ikke på samme måde 
som andre ægteskaber får mænd til at ændre adfærd. 
Internationale studier har fx vist, at der kan være andre 
forventninger til kønsroller i denne type af ægteskaber, 
ligesom det kan spille ind, at kvinden ved familiesam-
menføringen har et begrænset socialt netværk i Dan-
mark.
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Fakta om studiet

Det kan være svært at sammenligne kriminaliteten 
blandt gifte og ugifte mænd alene af den grund, at 
mændene selv er med til at vælge, om, hvornår og i 
nogle tilfælde med hvem de vil giftes. Det kan således 
tænkes, at der er forskelle på gifte og ugifte mænd, 
som man ikke umiddelbart kan se i data, og disse 
forskelle kan også betyde noget for kriminalitetsrisi-
koen i grupperne. Gifte og ugifte mænd er altså ikke 
direkte sammenlignelige. Den internationale forsk-
ning på området har gjort mange forsøg på at løse 
denne udfordring.

Dette studie løser udfordringen ved som det første 
af sin art at bruge data fra umiddelbart før og efter 
en regel, som ændrede på visse unge mænds ægte-
skabstilbøjelighed. Regelændringen er indførelsen af 
24-års-reglen i 2002, som primært betød noget for 
unge mænd med ikke-vestlige baggrunde. 

Før indførelsen af reglen kunne disse unge mænd gif-
te sig frit, hvilket de typisk gjorde i et andet land (ofte 
forældrenes oprindelsesland), hvorefter de søgte om 
familiesammenføring til Danmark. Men 24-års-reg-

len begrænsede netop denne type familiesammen-
føring, fordi begge ægtefæller herefter skulle være 
mindst 24 år, før parret kunne søge om familiesam-
menføring til Danmark. 

Efter indførelsen af 24-års-reglen findes dermed en 
gruppe af unge ikke-vestlige mænd, som statistisk set 
ville have giftet sig ifølge den ’gamle’ model, hvis det 
kunne have ladet sig gøre at finde en ægtefælle. Disse 
mænd – altså før og efter indførelsen af 24-års-reglen 
– må således i udgangspunktet forventes at være sam-
menlignelige og have samme tilbøjelighed til at ville 
giftes efter den ’gamle’ model. Men reglen giver en 
forskel i deres faktiske ægteskabstilbøjelighed, og det 
er denne forskel, som forskerne bag studiet udnytter.

Da der er tydelige udviklinger i ægteskabstilbøjelig-
hed generelt over årene, også blandt etniske danskere, 
renses resultaterne i studiet også for denne generelle 
udvikling, som den kommer til udtryk blandt etnisk 
danske mænd med samme alder og på samme tids-
punkt. De etnisk danske mænd blev nemlig stort set 
ikke ramt af 24-års-reglen. 
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