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Fodlænkeafsoneres holdninger og vurde-
ringer af at afsone med fodlænke  

I 2013 blev alle indsatte i fængsler og arresthuse spurgt om, hvad de mente om forholdene i netop det 

fængsel eller arresthus, som de opholdt sig i. Brugerundersøgelsen blev i 2014 udvidet til også at omfatte 

klienter i tilsyn og beboere på Kriminalforsorgens pensioner. Seneste udvidelse af Kriminalforsorgens Bru-

gerundersøgelse kom i 2015, hvor også fodlænkeafsonere er kommet med i undersøgelsen.1  

Fodlænkeordningen er en frivillig ordning, hvor det i dag som udgangspunkt er alle med en ubetinget dom 

på maksimalt seks måneder, der kan søge om at afsone i hjemmet. Med Lov om fuldbyrdelse af straf på 

bopælen under intensiv overvågning og kontrol (IO), har det siden 2005 været muligt for fængselsdømte at 

afsone i hjemmet med en såkaldt elektronisk fodlænke om anklen. Ordningen er udvidet fra kun at inklude-

re dømte for spirituskørsel til i dag at gælde næsten alle typer af straffe, dog af maksimalt seks måneders 

varighed. Afsoning med fodlænke kan reducere risikoen for at begå ny kriminalitet.2 Foruden en kriminal-

præventiv fordel indebærer fodlænkeafsoning tilmed en økonomisk fordel. En fængselsplads koster mellem 

1200-1900 kroner per døgn, mens prisen for en fodlænkeafsoner er 396 kroner per døgn. I 2015 var der 

dagligt i gennemsnit 405 fodlænkeafsonere.3 

Fodlænkeafsonerne er tidligere blevet spurgt om, hvad de synes om deres afsoningsforhold. Det var i 2010, 

da afsoning med fodlænke omfattede fængselsdømte med straffe af maksimalt fem måneders varighed. 

Allerede dengang var det tydeligt, at fodlænkeafsonerne var positive over for muligheden for at afsone 

med fodlænke, da de angav at have mulighed for at passe arbejde eller uddannelse såvel som at være 

sammen med deres familie. Samtidig opfattede fodlænkeafsonerne også ordningen som en frihedsberøvel-

se. Det blev således opfattet som en belastning, at fodlænkeafsonerne hele tiden skulle tænke på at over-

                                                           
1
 I 2014 søgte i alt 3.102 dømte om tilladelse til at afsone deres dom med fodlænke. Der blev givet 2.686 tilladelser, og 

i alt blev 2.941 afsoninger på bopælen iværksat. 256 blev tilbagekaldt, efter at afsoningen var iværksat. De pågælden-
de blev herefter umiddelbart overført til fængsel eller arresthus til fortsat afsoning. Mulighed for afsoning på bopælen 
med elektronisk overvågning – fodlænke – omfatter personer, der er idømt en straf af fængsel i 6 måneder eller der-
under. Kriminalforsorgen i Frihed fører tilsyn med og står for kontrollen af dømte i fodlænke. Det er en forudsætning 
for at få tilladelse til at udstå straffen på bopælen, at man opfylder en række betingelser, herunder at man har egnet 
bolig, har fået samtykke fra medbeboere over 18 år, samt at det i øvrigt ikke findes uhensigtsmæssigt, at den dømte 
udstår straffen på bopælen. Det er for eksempel uhensigtsmæssigt, at den dømte fodlænkeafsoner på bopælen, hvis 
det vurderes, at den pågældende ikke vil være i stand til at overholde vilkåret om ikke at indtage alkohol, euforiseren-
de stoffer eller andre stoffer, der er forbudt efter den almindelige lovgivning. Dømte med en straf på mere end 30 
dage skal derudover være i arbejde, under uddannelse eller have anden beskæftigelse. I 2014 afsonede dagligt i gen-
nemsnit 366 dømte i fodlænke. 36 % var dømt for vold, mens 23 % var dømt for overtrædelse af færdselsloven.  (Di-
rektoratet for Kriminalforsorgen (2015): Statistik 2014. Justitsministeriet. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Køben-
havn).  
2
 Tanja Tambour Jørgensen (2011): Afsoning i hjemmet – en effektevaluering af fodlænkeordningen. Justitsministeriet. 

København. 
3
 Direktoratet for Kriminalforsorgen (2016): Kriminalforsorgens årsrapport 2015. Justitsministeriet. Direktoratet for 

Kriminalforsorgen. København.  
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holde snævre tidsgrænser for de forskellige former for daglige aktiviteter, ligesom de oplevede store be-

grænsninger for muligheden for at deltage i aktiviteter uden for hjemmet i deres fritid.4 

Formålet med denne del af Kriminalforsorgens brugerundersøgelse er at få viden om, hvad fodlænkeafso-

nere synes om forholdene, der kendetegner denne afsoningsform under IO. Fodlænkeafsonere i samtlige 

IO-afdelinger har deltaget i en spørgeskemaundersøgelse i oktober 2015, hvor fodlænkeafsonerne har vur-

deret rammerne for og forhold omkring deres afsoning. Fodlænkeafsonere, som er en del af en udslusning 

(såkaldt back-door fodlænke), indgår ikke i undersøgelsen.  

Den viden, som Kriminalforsorgen får fra en brugerundersøgelse, kan anvendes både centralt og lokalt. Fra 

et centralt perspektiv kan en brugerundersøgelse belyse fodlænkeafsonernes vurdering af forholdene i de 

enkelte af landets otte IO-afdelinger. Fodlænkeafsonernes tilbagemeldinger kan eksempelvis anvendes som 

en indikator for, hvordan de oplever kontrolbesøg i hjemmet, forholdet til Kriminalforsorgens personale og 

mulighederne for kontakt til IO-afdelingen.  

På et lokalt niveau kan resultaterne fra en brugerundersøgelse anvendes til eksempelvis at identificere om-

råder omkring IO, hvor den enkelte afdeling ser muligheder for at gøre afsoningen bedre og målrette arbej-

det i forhold til fodlænkeafsonernes behov. Dette kan ske ved, at resultaterne bruges som udgangspunkt 

for at undersøge forholdene yderligere og/eller justere forhold der, hvor det er muligt. 

Det er første gang, at Kriminalforsorgen gennemfører en så omfattende brugerundersøgelse blandt fod-

lænkeafsonere. Foruden at være en brugbar temperaturmåling på tilfredsheden blandt denne del af Krimi-

nalforsorgens klienter, er Brugerundersøgelsen 2015 blandt fodlænkeafsonerne et forsøg på at afprøve og 

udvikle et koncept, som kan anvendes i Kriminalforsorgen, således at vurderinger af forholdene under IO 

kan sammenlignes over tid.  

  

                                                           
4
 Tanja Tambour Jørgensen (2011): Afsoning i hjemmet – en effektevaluering af fodlænkeordningen. Justitsministeriet. 

København. 
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Læsevejledning 
Der er tale om en beskrivende rapport, hvor fodlænkeafsonernes svar er gengivet. Rapporten indeholder 

kun i mindre grad analyser af sammenhænge mellem hvilke grupper af fodlænkeafsonere, der er mere eller 

mindre utilfredse med forholdene ved afsoning med fodlænke. Resultaterne kan således ikke bidrage til at 

forklare, hvorfor fodlænkeafsonerne svarer, som de nu engang gør. Det er op til den enkelte IO-afdeling 

selv at vurdere fodlænkeafsonernes svar, eventuelt inddrage fodlænkeafsonerne heri og afgøre, hvor der 

skal følges op. 

Denne rapport omfatter samtlige IO-afdelinger i Kriminalforsorgen. Resultaterne kan læses på afdelingsni-

veau som en hjælp til de enkelte IO-afdelinger. Foruden at undersøge fodlænkeafsonernes tilfredshed med 

en række forhold, har et delformål med undersøgelsen været at undersøge, hvorvidt der er statistisk signi-

fikante forskelle eller ligheder, når fodlænkeafsonernes svar opdeles efter hvilken IO-afdeling, de hører 

under. Som udgangspunkt antages det, at der ikke er forskel på, hvordan fodlænkeafsonerne under én IO-

afdeling opfatter givne forhold anderledes end fodlænkeafsonere fra en anden IO-afdeling. Indsatsen bør 

som udgangspunkt være den samme i samtlige IO-afdelinger. Eventuelle forskelle i fodlænkeafsonernes 

vurderinger indikerer imidlertid, at praksis i de enkelte afdelinger varierer.  

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en undersøgelse af fodlænkeafsonernes oplevelser samt 

deres holdninger og vurderinger. Der er ikke tale om en undersøgelse af objektive forhold. Hvis f.eks. kun 

fem pct. af fodlænkeafsonerne har angivet, at de enten er ’meget tilfredse’ eller blot ’tilfredse’ med, hvor 

ofte de får kontrolbesøg, er det ikke ensbetydende med, at de ud fra et organisatorisk perspektiv får for 

mange kontrolbesøg. Fodlænkeafsonernes svar er så at sige deres egen individuelle vurdering af, om antal-

let af kontrolbesøg er tilfredsstillende. Det betyder stadigvæk, at svarene skal tages alvorligt. Er der f.eks. 

utilfredshed med Kriminalforsorgens undervisningsprogram blandt fodlænkeafsonere i en IO-afdeling, kan 

det være oplagt for afdelingen at undersøge nærmere, hvad denne utilfredshed skyldes.  

Som læser skal man være varsom med at fortage direkte sammenligninger på tværs af afdelingerne. Er 

andelen af utilfredse fodlænkeafsonere større i afdeling A end i afdeling B, er det ikke ensbetydende med, 

at medarbejderne gør et dårligere arbejde i afdeling A. Det kan skyldes en lang række andre forhold, f.eks. 

at selve gruppen af fodlænkeafsonere ikke er ens i de to afdelinger.  

Rapporten indledes med en undersøgelse af, om deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er repræsentati-

ve for hele populationen af fodlænkeafsonere. Rapporten er hovedsageligt bygget op omkring tabeller, der 

viser svarfordelinger. I de fleste af tabellerne vil svarkategorier være slået sammen. Andelen af fodlænkeaf-

sonere, der har svaret ’meget tilfreds’ er f.eks. lagt sammen med andelen af fodlænkeafsonere, der har 

svaret ’tilfreds’. Andelen af fodlænkeafsonere, der har angivet ’utilfreds’ eller ’meget utilfreds’, er ligeledes 

lagt sammen i tabellerne.  

Andelen af fodlænkeafsonere, der har angivet ’ved ikke/ikke relevant’, vil også fremgå af tabellen. Dette 

indikerer, at ikke alle spørgsmål har været lige relevante for fodlænkeafsonerne. Der kan f.eks. være fod-

lænkeafsonere, for hvem det at overholde narkotikaforbuddet ikke er noget, de har haft en mening om, 

fordi de kun har afsonet med fodlænke i kort tid. Andre fodlænkeafsonere kan have valgt at svare ’ved ikke’ 

på spørgsmålet om, hvorvidt de oplever mulighederne for at kunne deltage i fritidsaktiviteter, fordi de ikke 

har egentlige fritidsaktiviteter. 
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Er andelen af tilfredse fodlænkeafsonere lav, er det derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med en tilsva-

rende høj andel af utilfredse fodlænkeafsonere. Det kan derimod skyldes, at andelen af besvarelserne ’ved 

ikke/ikke relevant’ i svarkategorien er høj. Derfor er andelen af ’ved ikke’ medtaget. 

Nedenstående er en læsevejledning til resultaterne af fodlænkeafsonernes besvarelser. De enkelte punkter 

refererer til tabellen nedenfor, som indeholder fiktive resultater.  

1) Tabellens titel. Her fremgår det, hvad tabellen omhandler. Andelen af fodlænkeafsonere er opgjort i 

procent. 

2) IO-Afdelinger. Her er listet de enkelte IO-afdelinger. 

3) Spørgsmålet, som fodlænkeafsonerne er blevet bedt om at svare på.  

4) Opgørelse af andele, der har svaret ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. Som det fremgår af eksemplet, 

har 86 procent af fodlænkeafsonerne med fodlænke i IO-afdeling Nordvestsjælland svaret, at 

reglerne for at afsone med fodlænke enten ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ blev forklaret på en 

forståelig måde. I afdeling Østfyn er den tilsvarende andel 63 procent. I kolonnerne til højre er 

angivet andelen af fodlænkeafsonere, der henholdvis har angivet enten ’I ringe grad’ eller ’slet ikke’, 

samt fodlænkeafsonere der har angivet ’Ved ikke/husker det ikke’. Der er afrundet til hele tal, 

hvorfor kolonnen med ’i alt’ ikke nødvendigvis giver 100 procent, selvom det er angivet. 

5) Her opgøres den samlede andel af fodlænkeafsonere, der har deltaget i undersøgelsen, og som har 

svaret enten ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. I eksemplet har 86 procent af alle fodlænkeafsonere 

svaret, at reglerne enten ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ blev forklaret på en forståelig måde. I rækken 

nedenunder fremgår det, at andelen på 86 procent svarer til 724 personer.  

 
Eksempel: Tabel 5. Fodlænkeafsoneres vurdering af reglerne for afsoning (pct.) 

Tænk tilbage på, da du blev vurderet egnet til at afsone med fodlænke… 

… Blev reglerne for at afsone 
med fodlænke forklaret på 
en forståelig måde? 

I høj 
grad/I 
nogen 
grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/husker det 
ikke 

I alt 

Nordvestsjælland 86 % 10 % 4 % 100 % 

Østfyn 63 % 17 % 20 % 100 % 

Lolland 33 % 50 % 17 % 100 % 

Møn 100 % 0 % 0 % 100 % 

Amager 10 % 20 % 70 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

 
86 % 

 
3 % 12 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (antal) 

724 23 98 845 
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Svarprocent og bortfald 
Spørgeskemaundersøgelsen er blevet gennemført blandt samtlige fodlænkeafsonere, der har afsonet med 

fodlænke i løbet af uge 41 og 42 i september 2015.  

Svarprocenten er opgjort på baggrund af, hvor mange udfyldte spørgeskemaer, der er modtaget fra den 

enkelte afdeling i forhold til, hvor mange fodlænkeafsonere afdelingen i gennemsnit har registreret at have 

i løbet af de to uger, hvor spørgeskemaundersøgelsen er gennemført.  

I tabel 1 er svarprocenten for denne rapport angivet. 304 fodlænkeafsonere har besvaret et spørgeskema. 

81 fodlænkeafsonere har af forskellige årsager ikke besvaret et spørgeskema. Det giver en svarprocent på 

79 for alle IO-afdelinger.  

IO Bornholm har få fodlænkeafsonere. Hver fodlænkeafsoner tæller således som 25 procent af fodlænkeaf-

sonerne. Det betyder, at den enkelte fodlænkeafsoners positive eller negative tilkendegivelser kan betyde 

ekstraordinært meget for, om den enkelte afdeling ”scorer” lavt eller højt på en tilfredshedsskala.  

En høj andel af ’ved ikke’-besvarelser er ligeledes et forhold, som læseren bør være særlig opmærksom på. 

Det stiller særlige krav til tolkningen af resultaterne og det videre arbejde med fodlænkeafsonernes til-

fredshed.  

Tabel 1. Deltagelse og svarprocent fordelt på IO-afdeling (pct.) 

IO-Afdeling 
Antal fodlænkeafsonere som ikke 

har deltaget i undersøgelsen  
Antal deltagende 

fodlænkeafsonere5 
Svarprocent 

IO Bornholm 0 4 100 % 

IO Østjylland 8 31 80 % 

IO Midt- og Vestjylland 11 27 72 % 

IO Sydsjælland og Lol-
land-Falster 

30 49 62 % 

IO Fyn 16 25 61 % 

IO Nordjylland 0 39 100 % 

IO København 9 83 90 % 

IO Syd- og Sønderjyl-
land 

7 46 86 % 

I alt for Intensiv Over-
vågning 

81 304 79 % 

 

Køn, alder og etnicitet 
Når svarprocenten ikke er 100, er det nødvendigt at se på bortfaldet og vurdere, om der er grupper af fod-

lænkeafsonere, der er underrepræsenterede i undersøgelsen, hvormed resultatet risikerer at blive skævt. 

Ved at se på, hvem der har deltaget, er det muligt at vurdere, om disse fodlænkeafsonere i så fald ligner de 

fodlænkeafsonere, man kan forvente, vil deltage. Bortfaldsanalysen kan afdække, om der er grupper, der er 

                                                           
5
 Deltagere i undersøgelsen omfatter respondenter, der som minimum har besvaret ét spørgsmål, der handler om, 

hvor tilfredse de er med et forhold omkring afsoningen eller i hvilken grad, de oplever tilstedeværelsen af et forhold 
relateret til afsoningen.  
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over- eller underrepræsenteret, og resultatet af analysen kan bruges som udgangspunkt for at gennemføre 

en vægtning af data. En eventuel vægtning skal dog foretages med største forsigtighed, da der er tale om 

en form for manipulation af data. Der er ikke præcise regler for, hvornår data bør vægtes, men der bør 

være tale om tilfælde, hvor der er mærkbare over- eller underrepræsentationer, og hvor skævt repræsen-

terede grupper svarer signifikant anderledes. Vægtning risikerer at skævvride andre af undersøgelsens re-

sultater.   

95 procent af deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen er mænd, hvilket svarer til fordelingen blandt samt-
lige registrerede fodlænkeafsonere, jf. tabel 2. 
 
Tabel 2. Fodlænkeafsonere fordelt på køn(pct.) 

 Fordeling blandt deltagere i spørgeskema-
undersøgelsen 

Fordeling blandt samtlige fod-
lænkeafsonere i oktober 20156 

 Antal Procent Procent 

Kvinder 15 5 % 6 % 

Mænd 282 95 % 94 % 

I alt 297 100 % 100 % 

Uoplyst 7   

 

Som det fremgår af tabel 3 er aldersfordelingen blandt klienterne i undersøgelsen stort set den samme som 

blandt alle fodlænkeafsonere.  

Tabel 3. Fodlænkeafsonere fordelt på alder(pct.) 

 Fordeling blandt deltagere i spørgeske-
maundersøgelsen 

Fordeling blandt samtlige fodlæn-
keafsonere i september 20157 

 Antal Procent Procent 

15-20 år 24 8 % 5 % 

21-30 år 105 35 % 37 % 

31-40 år 80 27 % 24 % 

41-50 år 49 16 % 19 % 

51 år eller ældre 40 13 % 15 % 

I alt 298 100 % 100 % 

Uoplyst 6 - - 

 
I undersøgelsen er fodlænkeafsonerne blevet spurgt om, hvor de er født, og hvor deres forældre er født. På 

den baggrund har det været muligt at bestemme, om de er enten etniske danskere, indvandrere eller ef-

                                                           
6
 Udtræk fra Kriminalforsorgens Ledelsesinformation (LIS). 

7
 Udtræk fra Kriminalforsorgens Ledelsesinformation (LIS). 
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terkommere.8 Fordelingen af fodlænkeafsonere ud fra etnisk tilhørsforhold tyder på, at fodlænkeafsonere 

med indvandrerbaggrund er underrepræsenterede i besvarelserne. I undersøgelsen har der således været 

en lavere andel af fodlænkeafsonere med indvandrerbaggrund, end man kunne forvente. Der er dog tale 

om en relativ beskeden forskel på fire procentpoint.  

Samtidig viser en gennemgang af svarene ikke entydige holdningsforskelle sammenlignet med de øvrige 

fodlænkeafsonere. Ved nogle spørgsmål er der en mere positiv holdning og andre steder en mere negativ 

eller en uens holdning blandt fodlænkeafsonerne på tværs af etnisk baggrund. En vægtning af svarene fra 

fodlænkeafsonere med indvandrerbaggrund vil derfor ikke blive foretaget.  

Tabel 4. Fodlænkeafsonere fordelt på etnisk tilhørsforhold (pct.) 

 
Antal Procent 

Fordeling blandt samtli-
ge fodlænkeafsonere 
11. november 20149 

Dansk baggrund 245 82 % 78 % 

Efterkommer af indvan-
drere 

23 8 % 7 % 

Indvandrer 32 11 % 15 % 

I alt 300 100 % 100 % 

I tvivl/ uoplyst 4 - - 

 
Ovenstående bortfaldsanalyse indbefatter de baggrundsforhold, hvor der er sammenlignelige oplysninger 

tilgængelige fra både statistiske data og fra undersøgelsesdata. Det udelukker ikke, at der kan være andre 

baggrundsforhold, som kan påvise en skæv repræsentation.  

Samlet set tyder det således ikke på, at den andel af fodlænkeafsonere, der har deltaget i spørgeskemaun-

dersøgelse, adskiller sig nævneværdigt fra de øvrige fodlænkeafsonere.  

Foruden at indsamle oplysninger om fodlænkeafsonernes køn, alder og etnicitet, er fodlænkeafsonerne 

endvidere blevet bedt om at angive en række andre baggrundsforhold. Opgørelserne af disse baggrunds-

forhold er placeret i bilag til denne rapport.  

 

                                                           
8
 Der er her anvendt den definition, som Danmarks Statistik anvender ved afgrænsning af danskere, indvandrere og 

efterkommere. Etniske danskere er født i Danmark og har mindst én forælder, der ligeledes er født i Danmark. Ind-
vandrere er født uden for Danmark, og mindst én af deres forældre er født uden for Danmark. Efterkommere er født i 
Danmark af forældre, der er født i udlandet. Hvis en ung ikke har svaret på, om han eller hun er født i Danmark, men 
begge forældre er født i Danmark, så er vedkommende registreret som dansker. Hvis begge forældre er født i udlan-
det, er vedkommende registreret som efterkommer. 
9
 Direktoratet for Kriminalforsorgen (2015): Opgørelse af indsatte og Fodlænkeafsoneres etniske baggrund. Direktora-

tet for Kriminalforsorgen. Justitsministeriet. København. 
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Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 
I det følgende vil der være en gennemgang af fodlænkeafsonernes besvarelser opdelt på en række emner, 

som i overskriftform er: 

 Den generelle tilfredshed med at afsone med fodlænke 

 Den første tid med fodlænke 

 Hverdagslivet med fodlænke 

 Åbenhed og reaktioner udefra 

 Kontrol eller støtte? 

 Forholdet til personalet i Kriminalforsorgen 

 Overvejelser om at afsone med fodlænke 

 Når afsoningen ophører 

Både emnerne og de enkelte spørgsmål er blevet til i samarbejde med IO-afdelingerne i 2015. Spørgeske-

maet er undervejs blevet testet blandt fodlænkeafsonere, der er blevet bedt om at vurdere spørgsmålene 

og komme med forslag til ændringer.  

Gennemgangen vil kun inddrage de spørgsmål, der handler om, hvad fodlænkeafsonerne synes om forskel-

lige forhold. Spørgsmål, der omhandler fodlænkeafsonernes baggrund, er ikke relevante i denne beskriven-

de del af afrapporteringen. Derudover er der medtaget en række holdningsspørgsmål om kontrol og støtte i 

afsoningen. Svarene på disse spørgsmål er gengivet, selvom svarene primært er brugbare, når de sættes i 

forhold til andre svar. 

Der er spørgsmål, hvor fodlænkeafsonerne har kunnet svare enten ’i høj grad’, ’i nogen grad’, ’i ringe grad’, 

’slet ikke’ eller ’ved ikke/ikke relevant’. 

Der er ligeledes spørgsmål, hvor svarmulighederne har været ’meget tilfreds’, ’tilfreds’, ’utilfreds’, ’meget 

utilfreds’ eller ’ved ikke/ikke relevant’. 

Fodlænkeafsonere under IO Østjylland har fejlagtigt besvaret en anden version af det spørgeskema, som de 

andre fodlænkeafsonere har besvaret i de andre IO-afdelinger. Da de to versioner af spørgeskemaet kun er 

forskellige på få spørgsmål, er besvarelserne fra IO Østjylland stadigvæk relevante og indgår derfor i data-

materialet, om end der således er enkelte spørgsmål, fodlænkeafsonerne under IO Østjylland ikke har haft 

mulighed for at forholde sig til.  

Den generelle tilfredshed med at afsone med fodlænke 
Fodlænkeafsonerne er blevet spurgt om deres generelle tilfredshed med at afsone med fodlænke. Som det 

fremgår af tabel 5 er næsten samtlige fodlænkeafsonere enten ’tilfredse’ eller ligefrem ’meget tilfredse’ alt 

i alt (96 pct.). Der er tilmed flere, der er ’meget tilfredse’ end ’tilfredse’.   

  



11 
 

Tabel 5. Fodlænkeafsoneres generelle tilfredshed (pct.) 

… Hvor tilfreds er du alt i 
alt med at afsone med 
fodlænke? 

Meget  
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget  

utilfreds 
Ved ikke I alt 

IO Bornholm 33 % 33 % 0 % 0 % 33 % 100 % 
IO Østjylland 65 % 29 % 0 % 0 % 6 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 70 % 30 % 0 % 0 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

51 % 43 % 2 % 4 % 0 % 100 % 

IO Fyn 58 % 38 % 0 % 4 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 65 % 30 % 0 % 0 % 5 % 100 % 
IO København 60 % 38 % 1 % 0 % 1 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 67 % 33 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

61 % 35 % 1 % 1 % 2 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning   
(antal) 

180 103 2 3 6 294 

 

Den første tid med fodlænke 
Det er op til den enkelte at sende en ansøgning om afsoning i hjemmet til Kriminalforsorgen. Dernæst vur-

derer Kriminalforsorgen, om ansøgeren opfylder betingelserne. Betingelserne for at få fodlænke er blandt 

andet, at fodlænkeafsonerens boligforhold rent praktisk tillader, at strafudståelsen kan finde sted under 

overvågning og kontrol. Det er samtidig som udgangspunkt en betingelse, at fodlænkeafsoneren har be-

skæftigelse i form af uddannelse eller arbejde i mindst 20 timer om ugen. Under afsoningen skal den dømte 

opholde sig på bestemte steder på bestemte tidspunkter, som IO fastlægger.   

Et fokuspunkt for undersøgelsen har været at undersøge, hvorvidt reglerne for at afsone med elektronisk 

bliver forklaret på en forståelig måde, inden Kriminalforsorgen vurderer fodlænkeafsonerne egnede til at 

afsone på en sådan måde. I forlængelse heraf er fodlænkeafsonerne i spørgeskemaundersøgelsen desuden 

blevet bedt om at tænke tilbage på tiden omkring egnethedsvurderingen, og om hvad de på det tidspunkt 

gjorde sig af overvejelser.  

Der er ligeledes blevet stillet tre spørgsmål med udgangspunkt i den dag, fodlænken blev påsat. Det drejer 

sig om IO-personalets imødekommenhed, hvorvidt oplysningerne om reglerne for at afsone med fodlænke 

var tilstrækkelige, og om dette første møde gjorde fodlænkeafsonerne positive over for det at afsone med 

fodlænke.  

Langt den overvejende andel af fodlænkeafsonerne er positive, når de bliver bedt om at vurdere, hvorvidt 

reglerne for at afsone med fodlænke blev forklaret på en forståelig måde inden de blev vurderet egnet til at 

afsone med fodlænke, jf. tabel 6.  
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Tabel 6. Fodlænkeafsoneres vurdering af reglerne for at afsone med fodlænke (pct.) 

Tænk tilbage på, da du vurderet egnet til at afsone med fodlænke… 

Blev reglerne for at afsone med 
fodlænke forklaret på en for-
ståelig måde? 

I høj grad/I 
nogen grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/husker 
det ikke 

I alt 

IO Bornholm 75 % 25 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 96 % 4 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

92 % 8 % 0 % 100 % 

IO Fyn 84 % 16 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 90 % 10 % 0 % 100 % 
IO København 95 % 4 % 1 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 98 % 2 % 0 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

94 % 6 % 0 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

283 18 1 302 

 

I forhold til spørgsmålet om fodlænkeafsonerne forud for egnethedsvurdering oplevede, at de ’vidste, hvad 

de gik ind til’, vurderer et stort flertal af fodlænkeafsonerne, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ vidste, 

hvad de gik ind til, jf. tabel 7.  

Tabel 7. Fodlænkeafsoneres tilbageblik på overvejelser omkring afsoningsforløb (pct.) 

Tænk tilbage på, da du blev vurderet egnet til at afsone med fodlænke… 

Vidste du dengang, 
hvad du gik ind til? 

I høj grad/I 
nogen grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/husker 
det ikke 

I alt 

IO Bornholm 75 % 0 % 25 % 100 % 
IO Østjylland 94 % 3 % 3 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 88 % 12 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lol-
land-Falster 

84 % 14 % 2 % 100 % 

IO Fyn 80 % 20 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 89 % 11 % 0 % 100 % 
IO København 90 % 9 % 1 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjyl-
land 

86 % 14 % 0 % 100 % 

I alt for Intensiv Over-
vågning (pct.) 

88 % 11 % 1 % 100 % 

I alt for Intensiv Over-
vågning (antal) 

259 33 4 296 

 

Når fodlænkeafsonerne bliver bedt om at tænke tilbage på den dag, de fik påsat fodlænke, er det tydeligt, 

at et stort flertal opfatter personalet fra Kriminalforsorgen som imødekommende, jf. tabel 8. 
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Tabel 8. Fodlænkeafsoneres vurdering af personalets imødekommenhed ved påsætning af fodlænke (pct.) 

Tænk tilbage på den dag, du fik påsat fodlænke 

Var personalet fra Krimi-
nalforsorgen imødekom-
mende? 

I høj grad/I no-
gen grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/husker 
det ikke 

I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 94 % 6 % 0 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

98 % 0 % 2 % 100 % 

IO Fyn 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 97 % 0 % 3 % 100 % 
IO København 95 % 5 % 0 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 100 % 0 % 0 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

97 % 2 % 1 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (antal) 

292 6 2 300 

 

Et andet element omkring særligt dagen for påsætningen af fodlænken handler om reglerne for at afsone 

med fodlænke, og ikke mindst hvordan fodlænkeafsonerne modtager oplysningerne herom. Igen er flertal-

let af afsonere med fodlænke positive, sådan som det fremgår af tabel 9.  

Tabel 9. Fodlænkeafsoneres vurdering af oplysningerne om reglerne for at afsone med fodlænke i forbindel-
se med påsætning af fodlænke (pct.) 

Tænk tilbage på den dag, du fik påsat fodlænke 

Fik du tilstrækkeligt med 
oplysninger om reglerne 
for at afsone med fod-
lænke? 

I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/husker 
det ikke 

I alt 

IO Bornholm 75 % 25 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 96 % 4 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lol-
land-Falster 

90 % 10 % 0 % 100 % 

IO Fyn 96 % 4 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 95 % 5 % 0 % 100 % 
IO København 90 % 10 % 0 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 100 % 0 % 0 % 100 % 

I alt for Intensiv Over-
vågning (pct.) 

94 % 6 % 0 % 100 % 

I alt for Intensiv Over-
vågning (antal) 

279 18 0 297 

 

Fodlænekafsonernes mere generelle vurdering af det første møde er ligeledes positivt for flertallets ved-

kommende, jf. tabel 10. 94 procent angiver, at det første møde ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ gjorde dem 
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positive over for at afsone med fodlænke. Det skal dog bemærkes, at vi ikke kender fodlænkeafsonernes 

holdning inden, fodlænken blev sat på, og hvad de lægger i betegnelsen ’positiv’. Derfor er det uklart, om 

mødet har gjort dem mere positive.  

Tabel 10. Fodlænkeafsoneres vurdering af at afsone med fodlænke i forbindelse med påsætning af fodlænke 
(pct.) 

Tænk tilbage på den dag, du fik påsat fodlænke 

Gjorde det første møde dig 
positiv over for at afsone 
med fodlænke? 

I høj grad/I no-
gen grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/husker 
det ikke 

I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 84 % 16 % 0 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 77 % 19 % 4 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

83 % 13 % 4 % 100 % 

IO Fyn 80 % 12 % 8 % 100 % 

IO Nordjylland 89 % 9 % 3 % 100 % 

IO København 89 % 9 % 3 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 95 % 0 % 5 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

87 % 10 % 3 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (antal) 

278 13 5 296 

 

Fodlænkeafsonernes vurdering af den første tid med fodlænke vurderes gennemgående positivt. Denne 

vurdering er gennemgående på tværs af de enkelte IO-afdelinger. Der er således ikke statistisk signifikant 

forskel på, hvad fodlænkeafsonere under den ene afdeling svarer sammenlignet med fodlænkeafsonere i 

de andre afdelinger. Dertil kommer, at når fodlænkeafsonernes svar analyseres i forhold til relevante bag-

grundsoplysningerne om fodlænkeafsonerne (se bilagstabeller 1-11), er der ikke baggrundsforhold, der 

umiddelbart kan bidrage til, hvorfor nogle af fodlænkeafsonerne svarer anderledes end andre.  
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Hverdagslivet med fodlænke 
Sammenlignet med at afsone i et fængsel, er fordelen ved at afsone i hjemmet bl.a., at fodlænkeafsonerne i 

højere grad kan bibeholde de væsentlige elementer, der minder om en normal hverdag. Fodlænkeafsoner-

nes oplevelse af hverdagen belyses i det følgende. I udarbejdelsen af spørgsmålene er der hentet inspirati-

on fra en tidligere spørgeskemaundersøgelse blandt fodlænkeafsonere, som er foretaget af Justitsministe-

riets Forskningskontor.10 

Kriminalforsorgen udarbejder et såkaldt aktivitetsskema for den enkelte fodlænkeafsoner forud for afso-

ningen. Heri er der fastsat hvilke tidsrum fodlænkeafsoneren skal være i hjemmet, på sin arbejdsplads eller 

uddannelsesinstitution, deltage i Kriminalforsorgens undervisningsprogram, og hvornår der er mulighed for 

forlade hjemmet for at købe ind eller lignende praktiske gøremål. Aktivitetsskemaet og overholdelsen heraf 

udgør derfor et væsentlig forhold i en hverdag med fodlænke.  

Som det fremgår af tabel 11, angiver 90 procent af fodlænkeafsonerne, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ 

har let ved at forstå aktivitetsskemaet.  

Tabel 11. Fodlænkeafsoneres vurdering aktivitetsskema (pct.) 

Har du let ved at forstå dit 
aktivitetsskema? 

I høj grad/I 
nogen grad 

I ringe grad/slet ikke Ved ikke I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 

IO Østjylland - - - - 

IO Midt- og Vestjylland 100 % 0 % 0 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

91 % 4 % 4 % 100 % 

IO Fyn 83 % 8 % 8 % 100 % 

IO Nordjylland 95 % 5 % 0 % 100 % 

IO København 84 % 12 % 4 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 93 % 2 % 4 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

90 % 6 % 3 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (antal) 

240 17 9 266 

 

Ét er at forstå aktivitetsskemaet, noget andet kan være at overholde det. Når fodlænkeafsonerne spørges 

om dette, viser det sig, at et markant flertal af dem (91 pct.) har let ved at overholde aktivitetsskemaet, jf. 

tabel 12.   

                                                           
10

 Tanja Tambour Jørgensen (2011): Afsoning i hjemmet – en effektevaluering af fodlænkeordningen. Justitsministeriet. 
København.  
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Tabel 12. Fodlænkeafsoneres vurdering af forhold i hverdagen. Aktivitetsskema (pct.) 

Oplever du, at det er let at gøre følgende i din hverdag, mens du afsoner med fodlænke… 

… Overholde dit aktivitetsskema? I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 91 % 8 % 1 % 100 % 

IO Østjylland 90 % 2 % 8 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 97 % 3 % 0 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 94 % 6 % 0 % 100 % 

IO Fyn 93 % 5 % 2 % 100 % 

IO Nordjylland 89 % 6 % 5 % 100 % 

IO København 100 % 0 % 0 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 81 % 0 % 19 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

91 % 5 % 3 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

252 29 10 291 

 

I forbindelse med afsoningen skal fodlænkeafsonerne som udgangspunkt deltage i et undervisningspro-

gram. Undervisningsprogrammet afholdes i den enkelte IO-afdeling, og intentionen med programmet er at 

undervise fodlænkeafsonerne i kriminalitetsforebyggelse. Selve tilrettelæggelsen af programmet er forskel-

ligt sammensat fra IO-afdeling til IO-afdeling. Det er desuden den enkelte IO-afdeling, der vurderer den 

enkelte fodlænkeafsoners behov for at deltage i programmet.  

Som det fremgår af tabel 13, angiver 70 procent af fodlænkeafsonerne, at de har deltaget i undervisnings-

programmet om fodlænke – benævnt som programvirksomhed. I forbindelse med forarbejdet til spørge-

skemaundersøgelsen og den efterfølgende test af spørgeskemaet blandt fodlænkeafsonere opstod der 

imidlertid bekymring for, om ’programvirksomhed’ er et begreb, som fodlænkeafsonerne kan genkende. 

Derfor er spørgsmålet om programvirksomhed blevet til Var undervisningsprogrammet om fodlænke i Kri-

minalforsorgen relevant for dig? 

Blandt dem, som har deltaget i undervisningsprogrammet, angiver 42 procent af fodlænkeafsonerne, at 

programmet ’i høj grad’ eller ’ i nogen grad’ var relevant for dem. Lidt færre nemlig 36 procent af fodlæn-

keafsonerne angiver, at programmet ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ var relevant. En relativ stor andel (22 pct.) 

har ikke en holdning til spørgsmålet.   
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Tabel 11. Fodlænkeafsoneres vurdering af programvirksomhed (pct.) 

  
Var undervisningsprogrammet om fodlænke i Krimi-

nalforsorgen relevant for dig? 

 Andel som angiver 
at have deltaget i 

programmet 

I høj grad/I 
nogen grad 

relevant 

I ringe 
grad/slet ikke 

relevant 
Ved ikke I alt 

IO Bornholm 100 % 50 % 25 % 25 % 100 % 
IO Østjylland 74 % 48 % 13 % 39 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 78 % 38 % 43 % 19 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

63 % 40 % 43 % 17 % 100 % 

IO Fyn 68 % 29 % 53 % 18 % 100 % 
IO Nordjylland 64 % 56 % 28 % 16 % 100 % 
IO København 68 % 31 % 43 % 26 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 75 % 52 % 30 % 18 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

70 % 42 % 36 % 22 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (antal) 

214 86 75 46 207 

 

For at kunne opfylde betingelserne for at afsone med fodlænke, er det bl.a. et krav, at fodlænkeafsonerne 

har beskæftigelse i form af et arbejde eller uddannelse i minimum 20 timer om ugen. Der er dog forhold 

såsom pensionering eller behandling, der gør det muligt at fravige kravet om beskæftigelse. Som det frem-

går af bilagstabel 1, er det 23 procent af fodlænkeafsonerne, der angiver, at de er fritaget for beskæftigelse.   

Blandt de resterende fodlænkeafsonere, der enten er i arbejde eller under uddannelse, angiver 93 procent, 

at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’, har let ved at passe arbejde eller studie i hverdagen, jf. tabel 14. Denne 

tilfredshed er desuden den samme, uanset om det er fodlænkeafsonerne i arbejde eller under uddannelse, 

der svarer.  

Tabel 14. Fodlænkeafsonere i beskæftigelse og deres vurdering af forhold i hverdagen. Arbejde eller studie 
(pct.) 

Oplever du, at det er let at gøre følgende i din hverdag, mens du afsoner med fodlænke… 

… Passe arbejde eller studie? I høj grad/I no-
gen grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 96 % 0 % 4 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 93 % 7 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 91 % 9 % 0 % 100 % 
IO Fyn 86 % 7 % 7 % 100 % 
IO Nordjylland 93 % 3 % 3 % 100 % 
IO København 92 % 6 % 2 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 94 % 3 % 3 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (pct.) 93 % 5 % 2 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (an-
tal) 

200 11 5 216 
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Andre sociale relationer, som fodlænkeafsonerne tager stilling til, handler om kontakten til venner, jf. tabel 

15. Her angiver 64 procent, at det ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er let at holde kontakt til venner.  

Tabel 15. Fodlænkeafsoneres vurdering af forhold i hverdagen. Venner(pct.) 

Oplever du, at det er let at gøre følgende i din hverdag, mens du afsoner med fodlænke… 

… Have kontakt til venner? I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 67 % 33 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 47 % 43 % 10 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 69 % 31 % 0 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 60 % 34 % 6 % 100 % 

IO Fyn 71 % 29 % 0 % 100 % 

IO Nordjylland 65 % 30 % 5 % 100 % 

IO København 67 % 32 % 1 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 70 % 25 % 5 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

64 % 32 % 4 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

186 92 11 289 

 

Som det fremgår af tabel 16 angiver 73 procent af fodlænkeafsonerne, at det ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ 

er let at holde kontakt til familie.  

Tabel 16. Fodlænkeafsoneres vurdering af forhold i hverdagen. Familie (pct.) 

Oplever du, at det er let at gøre følgende i din hverdag, mens du afsoner med fodlænke… 

… Have kontakt til familie? I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 67 % 33 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 73 % 20 % 7 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 71 % 29 % 0 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 74 % 23 % 2 % 100 % 

IO Fyn 68 % 28 % 4 % 100 % 

IO Nordjylland 68 % 24 % 8 % 100 % 

IO København 78 % 19 % 3 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 73 % 23 % 5 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

73 % 23 % 4 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

212 66 11 289 

 

20 procent af fodlænkeafsonerne angiver, at det ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er let at tage sig af sine 

børns aktiviteter i hverdagen. 33 procent angiver ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’. Tæt på halvdelen har der-

imod ikke en holdning til dette spørgsmål. Det kan skyldes, at de ikke har børn. Hvorvidt de har børn, vides 
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imidlertid ikke, men ud fra fodlænkeafsonernes angivelse af familie- og samlivsform kan der gives et indtryk 

af, hvorvidt de har hjemmeboende børn. 29 procent af fodlænkeafsonerne angiver, at de enten bor alene 

med børn eller sammen med en partner og børn (se bilagstabel 7). Hvorvidt der er tale om delebørn frem-

går ikke. Det gør antallet af børn eller deres alder heller ikke. Blandt de fodlænkeafsonere, der bor alene 

med børn, angiver 53 procent, at de ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ har let ved at tage sig af børnenes aktivite-

ter i hverdagen. For fodlænkeafsonere, der bor med partner og børn, udgør den tilsvarende andel 58 pro-

cent (fremgår ikke af tabel).  

Tabel 17. Fodlænkeafsoneres vurdering af forhold i hverdagen. Børns aktiviteter (pct.) 

Oplever du, at det er let at gøre følgende i din hverdag, mens du afsoner med fodlænke… 

… Tage dig af dine børns aktivite-
ter uden for hjemmet? 

I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 50 % 50 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 24 % 24 % 52 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 26 % 35 % 39 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 25 % 34 % 41 % 100 % 

IO Fyn 19 % 24 % 57 % 100 % 

IO Nordjylland 6 % 46 % 49 % 100 % 

IO København 21 % 32 % 47 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 19 % 29 % 52 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

20 % 33 % 47 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

55 89 129 273 

 

Flertallet af fodlænkeafsonerne angiver, at det ikke er let at deltage i egne fritidsaktiviteter i hverdagen. 

Som det fremgår af tabel 18, angiver 54 procent, at det ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ er let at deltage i fri-

tidsaktiviteter. 23 procent angiver ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. Og næsten lige så mange har ikke en 

holdning til dette spørgsmål.  

Fodlænkeafsonernes svar på spørgsmålet om deltagelse i egne fritidsaktiviteter viser desuden, at der er 

forskelle på tværs af IO-afdelingerne. Der, hvor disse forskelle statistisk set henter deres forklaringskraft, er 

ved fordlænkeafsonernes ’ved ikke/ikke relevant’-svar.  43 procent af fodlænkeafsonere under IO Østjyl-

land har ikke en holdning til det at deltage i fritidsaktiviteter. Det kan skyldes, at det ikke er et behov de 

har, men det er usikkert. Det kan blot konstateres, at den tilsvarende andel blandt fodlænkeafsonere under 

f.eks. IO København er væsentlig mindre (9 pct.).  
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Tabel 18. Fodlænkeafsoneres vurdering af forhold i hverdagen. Fritidsaktiviteter (pct.) 

Oplever du, at det er let at gøre følgende i din hverdag, mens du afsoner med fodlænke… 

… Deltage i fritidsaktiviteter? I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 67 % 33 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 20 % 37 % 43 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 26 % 52 % 22 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 30 % 51 % 19 % 100 % 

IO Fyn 8 % 56 % 36 % 100 % 

IO Nordjylland 16 % 61 % 24 % 100 % 

IO København 31 % 60 % 9 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 16 % 56 % 29 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

23 % 54 % 22 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

69 160 66 295 

 

Indkøb af dagligvarer bliver af flertallet af fodlænkeafsonere oplevet som at være let at gøre i hverdagen. 

Således svarer 77 procent af fodlænkeafsonerne ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ til spørgsmålet om indkøb, 

jf. tabel 19. 21 procent svarer, at det ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ er let at klare indkøb af dagligvarer. End-

videre viser det sig, at der er sammenhæng mellem fodlænkeafsonernes alder og deres vurdering af daglig-

vareindkøb. Således vurderer 61 procent af fodlænkeafsonerne under 20 år at have let ved at købe daglig-

varer i hverdagen. For de 31-40-årige udgør denne andel 76 procent. Og for dem som er over 50 år, udgør 

andelen 92 procent (fremgår ikke af tabel). Forhold som køn, etnisk baggrund, beskæftigelsesforhold eller 

samlivs-/familieforhold ser ikke ud til at hænge sammen med fodlænkeafsonernes vurdering af det at købe 

ind i hverdagen.  

Tabel 19. Fodlænkeafsoneres vurdering af forhold i hverdagen. Indkøb (pct.) 

Oplever du, at det er let at gøre følgende i din hverdag, mens du fodlænkeafsoner med fodlænke… 

… Klare indkøb af dagligvarer? I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 67 % 33 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 81 % 13 % 6 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 73 % 27 % 0 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 65 % 33 % 2 % 100 % 

IO Fyn 72 % 28 % 0 % 100 % 

IO Nordjylland 71 % 24 % 5 % 100 % 

IO København 80 % 19 % 1 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 89 % 7 % 4 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

77 % 21 % 3 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

225 61 8 294 
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Ser man på fodlænkeafsonernes svar på spørgsmålet, hvorvidt det er let at sørge for andre ting uden for 

hjemmet, er vurderingen samlet set mere delt. 47 procent angiver, at det i hverdagen ’i ringe grad’ eller 

’slet ikke’ er let at sørge for andre ting uden for hjemmet, jf. tabel 20. Næsten lige så mange angiver, at det 

’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er let.  

På samme måde som med at klare dagligvareindkøb, ser det ud til at de ældre fodlænkeafsonere har lette-

re ved at sørge for andre ting uden for hjemmet end de yngre fodlænkeafsonere, om end forskellen i for-

hold til alder er mindre tydelig. Det er nærliggende at overveje, hvorvidt oplevelsen af disse to forhold også 

er forbundne med alderen blandt normalbefolkningen i det hele taget. På den måde kan det tænkes, at en 

relativt højere andel af yngre personer end ældre personer ikke har så let ved at klare dagvareindkøb, 

grundet mindre erfaring med at planlægge og købe ind i det daglige eller blot har et andet behov for dette. 

Under alle omstændigheder kan det konstateres, at de yngre fodlænkeafsonere sammenlignet med de 

ældre fodlænkeafsonere har tendens til at oplever disse to forhold i hverdagen mindre positivt.  

Tabel 20. Fodlænkeafsoneres vurdering af forhold i hverdagen. Ting uden for hjemmet (pct.) 

Oplever du, at det er let at gøre følgende i din hverdag, mens du fodlænkeafsoner med fodlænke… 

… Sørge for andre ting uden for 
hjemmet? 

I høj grad/I no-
gen grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 33 % 67 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 45 % 48 % 6 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 52 % 48 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 34 % 62 % 4 % 100 % 
IO Fyn 60 % 32 % 8 % 100 % 
IO Nordjylland 29 % 61 % 11 % 100 % 
IO København 49 % 44 % 8 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 58 % 33 % 9 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (pct.) 46 % 47 % 7 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (an-
tal) 

135 139 20 294 

 

Foruden at forholde sig til aktivitetsskemaet, og de enkelte aktiviteter der er beskrevet heri, forholder fod-

lænkeafsonerne sig også til et alkohol- og narkotikaforbud, der er forbundet med afsoningen. 90 procent af 

fodlænkeafsonerne angiver, at det er let at overholde alkoholforbuddet, jf. tabel 21.  
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Tabel 21. Fodlænkeafsoneres vurdering af forhold i hverdagen. Alkoholforbuddet (pct.) 

Oplever du, at det er let at gøre følgende i din hverdag, mens du fodlænkeafsoner med fodlænke… 

… Overholde alkoholforbuddet? I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 90 % 3 % 7 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 89 % 4 % 6 % 100 % 
IO Fyn 80 % 8 % 12 % 100 % 
IO Nordjylland 92 % 3 % 5 % 100 % 
IO København 84 % 4 % 12 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 98 % 2 % 0 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

90 % 3 % 7 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

261 10 19 290 

 

Sammenlignet med spørgsmålet om at overholde alkoholforbuddet, angiver færre fodlænkeafsonere, at 

det er let at overholde narkotikaforbuddet (83 procent), jf. tabel 22. Det skyldes, at relativt flere har angivet 

ikke at have en holdning til spørgsmålet, herunder at de for dem ikke er relevant. 

Tabel 22. Fodlænkeafsoneres vurdering af forhold i hverdagen. Narkotikaforbuddet (pct.) 

Oplever du, at det er let at gøre følgende i din hverdag, mens du fodlænkeafsoner med fodlænke… 

… Overholde narkotikaforbud-
det? 

I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 87 % 3 % 10 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 92 % 0 % 8 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 85 % 4 % 11 % 100 % 
IO Fyn 75 % 8 % 17 % 100 % 
IO Nordjylland 81 % 0 % 19 % 100 % 
IO København 76 % 4 % 20 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 89 % 0 % 11 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

83 % 3 % 14 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

238 8 41 287 

 

Der er forhold i en hverdag med fodlænke, der i større eller mindre grad ikke minder om en hverdag uden 

fodlænke. I tabel 23 er de ti forhold i hverdagen, der er gennemgået ovenfor, rangordnet efter, hvor stor en 

andel af fodlænkeafsonerne, der har svaret ’i høj grad’. I selve beregningen er ’ved ikke/ikke relevant’-

svarene udeladt. Det er således kun fodlænkeafsonere, der har angivet at have en holdning til de enkelte 

forhold, der er medregnet.  Dermed viser den opgjorte andel mere tydeligt, hvad der er let og mindre let i 

hverdagen. 
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Som det fremgår af tabellen, er dét at overholde narkotika- og alkoholforbuddet, det som flest fodlænkeaf-

sonere finder let at gøre i hverdagen. Derimod er deltagelse i fritidsaktiviteter, det som færrest har let ved 

at gøre i hverdagen.  

Tabel 23. Fodlænkeafsoneres vurdering af forhold i hverdagen, der er lettest eller sværest at gøre. Listet 
efter, hvor stor en andel, der har angivet ’i høj grad’ (antal og pct.) 

Oplever du, at det er let at gøre følgende i din hverdag, mens du fodlænkeafsoner med fodlænke… 

Forhold: Antal Procent 

Overholde narkotikaforbuddet 222 90 % 
Overholde alkoholforbuddet 241 89 % 
Passe arbejde eller studie 164 67 % 
Overholde aktivitetsskema 133 47 % 
Have kontakt til familie 128 46 % 
Klare indkøb af dagligvarer 105 37 % 
Have kontakt til venner 90 32 % 
Tage sig af sine børns fritidsaktiviteter 27 19 % 
Sørge for andre ting uden for hjemmet 47 17 % 
Deltage i fritidsaktiviteter 25 11 % 
 

Samlet set tyder fodlænkeafsonernes svar på spørgsmålene om hverdagen på, at afsoningen ikke gør det 

besværlig at passe arbejde eller studie, men at der er andre gøremål uden for hjemmet, som er besværlige. 

Her er det især de ikke-vilkårsbestemte gøremål, som relativt mange fodlænkeafsonere finder vanskelige at 

tage sig af i hverdagen.  

Tydeligt er det, at fodlænkeafsonerne ikke synes at have vanskeligt ved at overholde vilkårene for afsoning 

med fodlænke, herunder at overholde tiderne i aktivitetsskemaet samt at overholde alkohol- og narkotika-

forbuddet.  

Åbenhed og reaktioner udefra 
Endnu et aspekt af en hverdag med fodlænke handler om de sociale relationer, som fodlænkeafsonerne 

sammenlignet med fængselsafsonere har lettere ved at opretholde. Afsoning med fodlænke forudsætter, 

at andre voksne personer på bopælen bliver oplyst om, at afsoningen finder sted. Dertil kommer eventuel 

arbejdsgiver eller uddannelsessted. Det betyder samtidig, at fodlænkeafsonerne ikke nødvendigvis oplyser 

egne børn, kæreste, øvrig familie, venner, kollegaer og studiekammerater om afsoningen.  

Fodlænkeafsonernes åbenhed omkring deres afsoning bliver belyst i det følgende. Efterfølgende vil der 

være oplysninger om de reaktioner, som fodlænkeafsonerne bliver mødt med, når de fortæller andre om 

deres afsoning.  

34 procent af fodlænkeafsonerne har fortalt enten nogle eller alle deres børn, at de afsoner med fodlænke, 

jf. tabel 24. En mindre andel (20 pct.) af fodlænkeafsonerne har ikke fortalt det til børnene. 46 procent har 

af forskellige årsager ikke fundet spørgsmålet relevant. Det kan hænge sammen med, at de ikke har børn 

eller børn, der er gamle nok til at forstå situationen.  
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Tabel 24. Personer som fodlænkeafsonerne har fortalt om afsoningen. Egne børn (pct.) 

Har du fortalt til følgende (nogle eller alle), at du fodlænkeafsoner med fodlænke… 

… Dine børn? 
Ja Nej Ikke relevant I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 23 % 15 % 62 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 54 % 13 % 33 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 33 % 24 % 42 % 100 % 

IO Fyn 41 % 9 % 50 % 100 % 

IO Nordjylland 33 % 22 % 44 % 100 % 

IO København 30 % 21 % 49 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 30 % 27 % 43 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

34 % 20 % 46 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

91 55 125 271 

 

72 procent af fodlænkeafsonerne angiver, at de har fortalt om afsoningen til deres partner. Stort set ingen 

af dem (3 pct.) har undladt at fortælle det til partneren. De resterende 25 procent, som ikke har fundet 

spørgsmålet relevant dækker formentlig over, at de ikke har en partner.  

Tabel 25. Personer som fodlænkeafsonerne har fortalt om afsoningen. Partner (pct.) 

Har du fortalt til følgende (nogle eller alle), at du fodlænkeafsoner med fodlænke… 

… Din partner? 
Ja Nej Ikke relevant I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 78 % 0 % 22 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 68 % 4 % 28 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 87 % 0 % 13 % 100 % 

IO Fyn 63 % 0 % 38 % 100 % 

IO Nordjylland 71 % 3 % 26 % 100 % 

IO København 74 % 3 % 23 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 53 % 11 % 36 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

72 % 3 % 25 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

199 9 70 278 

 

Som det fremgår af tabel 26, angiver 80 procent af fodlænkeafsonerne, at de har fortalt om afsoningen til 

nogle eller alle øvrige familiemedlemmer. 16 procent har ikke fortalt om afsoningen til den øvrige familie.  
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Tabel 26. Personer som fodlænkeafsonerne har fortalt om afsoningen. Øvrig familie(pct.) 

Har du fortalt til følgende (nogle eller alle), at du fodlænkeafsoner med fodlænke… 

… Øvrig familie? 
Ja Nej Ikke relevant I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 84 % 10 % 6 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 83 % 17 % 0 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 80 % 18 % 2 % 100 % 

IO Fyn 92 % 4 % 4 % 100 % 

IO Nordjylland 79 % 13 % 8 % 100 % 

IO København 76 % 18 % 6 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 75 % 23 % 2 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

80 % 16 % 4 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

231 45 13 289 

 

87 procent af fodlænkeafsonerne angiver, at de har fortalt til nogle eller alle deres venner, at de afsoner 

med fodlænke, jf. tabel 27.  

Tabel 27. Personer som fodlænkeafsonerne har fortalt om afsoningen. Venner (pct.) 

Har du fortalt til følgende (nogle eller alle), at du fodlænkeafsoner med fodlænke… 

… Venner? 
Ja Nej Ikke relevant I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 90 % 0 % 10 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 96 % 4 % 0 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 85 % 13 % 2 % 100 % 

IO Fyn 100 % 0 % 0 % 100 % 

IO Nordjylland 89 % 11 % 0 % 100 % 

IO København 80 % 17 % 2 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 82 % 16 % 2 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

87 % 11 % 2 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

255 32 7 294 

 

Et flertal af fodlænkeafsonerne (62 pct.) angiver, at de har fortalt om afsoningen til kollegaer eller studie-

kammerater. 
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Tabel 28. Personer som fodlænkeafsonerne har fortalt om afsoningen. Kollegaer/studiekammerater (pct.) 

Har du fortalt til følgende (nogle eller alle), at du fodlænkeafsoner med fodlænke… 

… Kollegaer/studiekammerater? 
Ja Nej Ikke relevant I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 82 % 4 % 14 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 48 % 26 % 26 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 63 % 22 % 15 % 100 % 

IO Fyn 61 % 13 % 26 % 100 % 

IO Nordjylland 65 % 12 % 24 % 100 % 

IO København 57 % 28 % 16 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 60 % 26 % 14 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

62 % 20 % 18 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

170 56 49 275 

 

Fodlænkeafsonerne er generelt åbne om deres afsoning. For de fodlænkeafsonerne for, hvem det er rele-

vant at have nogen at fortælle det til, er det et flertal, der har fortalt om afsoningen. Det viser sig, at fod-

lænkeafsonernes åbenhed ikke er entydig. Fokuseres der udelukkende på svarfordelingerne blandt de fod-

lænkeafsonere, der har svaret ’ja’ eller ’nej’ til spørgsmålene, er partnerne, dem der hyppigst hører om 

afsoningen, jf. tabel 29. At partnere, som fodlænkeafsonerne oftere bor sammen med, skal informeres, 

bidrager hertil. Dertil kommer, at selve fodlænken vil være vanskelig at skjule i et parforhold. Lidt færre 

fodlænkeafsonere har fortalt om afsoningen til venner eller i hvert fald nogle af dem. Færrest af fodlæn-

keafsonerne har fortalt børnene om afsoningen.  

Tabel 29. Personer som fodlænkeafsonerne har fortalt om afsoningen. Listet efter, hvor stor en andel, der 
har angivet ’Ja’ (antal og pct.) 

Har du fortalt til følgende (nogle eller alle), at du fodlænkeafsoner med fodlænke… 

 Antal Procent 

Partner 199 96 % 

Venner 255 89 % 

Øvrig familie 231 84 % 

Kollegaer/studiekammerater 170 75 % 

Egne børn 91 62 % 

 

I det omfang, fodlænkeafsonerne har fortalt om afsoningen, har de i langt de fleste tilfælde fået positive 

reaktioner. Der fremgår af tabel 30 til 34, der viser, hvorvidt børn, partner, øvrig familie, venner og kollega-

er/studiekammerater har reageret positivt eller negativt på, at de afsoner med fodlænke frem for at afsone 

i fængsel. Den måde, hvorpå spørgsmålet er stillet, har lagt op til, at fodlænkeafsonerne forholder sig over-

ordnet til hele perioden fra de fortæller, at de skal afsone med fodlænke og den dag de deltager i spørge-

skemaundersøgelsen. 
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80 procent af fodlænkeafsonerne angiver, at de har fået positive reaktioner fra deres børn på, at de afsoner 

med fodlænke frem for at afsone i fængsel, jf. tabel 30.  

Tabel 30. Fodlænkeafsoneres vurderinger af andres reaktioner på, at de afsoner med fodlænke frem for 
fængsel. Egne børn (pct.) 

Hvordan har reaktionen været, når du har fortalt, at du afsoner med fodlænke i stedet for at skulle i 
fængsel… 

… Dine børn? 
Meget positivt/ 

positivt 

Hverken 
positivt eller 

negativt 

Meget nega-
tivt/negativt 

Ikke rele-
vant 

I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 83 % 0 % 17 % 0 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 92 % 8 % 0 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

100 % 0 % 0 % 0 % 100 % 

IO Fyn 88 % 13 % 0 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 58 % 33 % 0 % 8 % 100 % 
IO København 64 % 32 % 0 % 5 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 83 % 17 % 0 % 0 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

80 % 17 % 1 % 2 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (antal) 

71 15 1 2 89 

 

80 procent af fodlænkeafsonerne angiver, at de har fået positive reaktioner fra deres partner på, at de af-

soner med fodlænke frem for at afsone i fængsel, jf. tabel 31.  

Tabel 31. Fodlænkeafsoneres vurderinger af andres reaktioner på, at de afsoner med fodlænke frem for 
fængsel. Din partner (pct.) 

Hvordan har reaktionen været, når du har fortalt, at du afsoner med fodlænke i stedet for at skulle i 
fængsel… 

… Din partner? 
Meget positivt/ 

positivt 

Hverken 
positivt eller 

negativt 

Meget nega-
tivt/negativt 

Ikke rele-
vant 

I alt 

IO Bornholm 67 % 33 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 65 % 25 % 10 % 0 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 94 % 6 % 0 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

92 % 5 % 0 % 3 % 100 % 

IO Fyn 87 % 0 % 7 % 7 % 100 % 
IO Nordjylland 64 % 28 % 8 % 0 % 100 % 
IO København 81 % 12 % 6 % 2 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 75 % 17 % 4 % 4 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

80 % 13 % 5 % 2 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (antal) 

156 26 9 4 195 

 



28 
 

77 procent af fodlænkeafsonerne angiver, at de har fået positive reaktioner fra (noget af eller hele) deres 

øvrige familie på, at de afsoner med fodlænke frem for at afsone i fængsel, jf. tabel 32.  

Tabel 32. Fodlænkeafsoneres vurderinger af andres reaktioner på, at de afsoner med fodlænke frem for 
fængsel. Øvrig familie (pct.) 

Hvordan har reaktionen været, når du har fortalt, at du afsoner med fodlænke i stedet for at skulle i 
fængsel… 

… Øvrig familie? 
Meget positivt/ 

positivt 

Hverken 
positivt eller 

negativt 

Meget nega-
tivt/negativt 

Ikke rele-
vant 

I alt 

IO Bornholm 67 % 33 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 58 % 27 % 15 % 0 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 95 % 0 % 0 % 5 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

86 % 8 % 3 % 3 % 100 % 

IO Fyn 86 % 14 % 0 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 67 % 30 % 3 % 0 % 100 % 
IO København 80 % 13 % 5 % 2 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 73 % 18 % 6 % 3 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

77 % 16 % 5 % 2 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (antal) 

177 37 11 4 229 

 

78 procent af fodlænkeafsonerne angiver, at de har fået positive reaktioner fra (nogle af eller alle) deres 

venner på, at de afsoner med fodlænke frem for at afsone i fængsel, jf. tabel 33.  

Tabel 33. Fodlænkeafsoneres vurderinger af andres reaktioner på, at de afsoner med fodlænke frem for 
fængsel. Øvrig familie (pct.) 

Hvordan har reaktionen været, når du har fortalt, at du afsoner med fodlænke i stedet for at skulle i 
fængsel… 

… Venner? 
Meget positivt/ 

positivt 

Hverken 
positivt eller 

negativt 

Meget nega-
tivt/negativt 

Ikke rele-
vant 

I alt 

IO Bornholm 33 % 67 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 58 % 38 % 4 % 0 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 81 % 15 % 0 % 4 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

93 % 5 % 0 % 3 % 100 % 

IO Fyn 88 % 8 % 0 % 4 % 100 % 
IO Nordjylland 72 % 22 % 3 % 3 % 100 % 
IO København 77 % 17 % 2 % 5 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 81 % 16 % 0 % 3 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

78 % 17 % 1 % 3 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (antal) 

198 44 3 8 253 
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77 procent af fodlænkeafsonerne angiver, at de har fået positive reaktioner fra (nogle af eller alle) deres 

kollegaer eller studiekammerater, at de afsoner med fodlænke frem for at afsone i fængsel, jf. tabel 34.  

Tabel 34. Fodlænkeafsoneres vurderinger af andres reaktioner på, at de afsoner med fodlænke frem for 
fængsel. Kollegaer/studiekammerater (pct.) 

Hvordan har reaktionen været, når du har fortalt, at du afsoner med fodlænke i stedet for at skulle i 
fængsel… 

… Kollegaer/ 
studiekammerater? 

Meget positivt/ 
positivt 

Hverken 
positivt eller 

negativt 

Meget nega-
tivt/negativt 

Ikke rele-
vant 

I alt 

IO Bornholm 33 % 67 % 0 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 61 % 35 % 0 % 4 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 82 % 9 % 0 % 9 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

93 % 3 % 0 % 3 % 100 % 

IO Fyn 93 % 0 % 0 % 7 % 100 % 

IO Nordjylland 73 % 27 % 0 % 0 % 100 % 

IO København 74 % 16 % 5 % 5 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 76 % 20 % 0 % 4 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

77 % 18 % 1 % 4 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (antal) 

131 30 2 7 170 

 

Overordnet set har reaktionerne på fodlænkeafsonernes åbenhed været positiv, og det gælder både perso-

ner i og uden for familien. Ser man udelukkende på andelene, der har angivet, at reaktionerne har været 

’meget positive’, sådan som det fremgår af tabel 35, angiver flest fodlænkeafsonere, at de meget positive 

reaktioner kommer fra partnere. 56 procent af fodlænkeafsonerne angiver således, at deres partner har 

reageret ’meget positivt’ på, at de afsoner med fodlænke frem for fængsel.  

Tabel 35. Omverdenens reaktioner på, at fodlænkeafsonerne afsoner med fodlænke frem for fængsel. Listet 
efter, hvor mange der har svaret ’meget positivt’ (antal og pct.) 

Hvordan har reaktionen været, når du har fortalt, at du afsoner med fodlænke i stedet for at skulle i 
fængsel… 

Relevante personer: Antal Procent 

Partner 107 56 % 

Egne børn 46 53 % 

Venner 120 49 % 

Øvrig familie 110 49 % 

Kollegaer/studiekammerater 77 47 % 

 

I arbejdsgruppen bag undersøgelsesdesignet har der været en bekymring for, at reaktioner fra pårørende 

mv. ændrer sig i løbet af afsoningstiden i mere negativ retning. Denne bekymring kan ikke hverken bekræf-

tes eller afvises, da fodlænkeafsonerne er blevet spurgt på et givent tidspunkt i løbet af deres afsoning. De 
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er heller ikke blevet bedt om at tænke tilbage til tiden, da de fortalte om, at de skulle afsone med fodlæn-

ke. Et mere retvisende billede kunne være blevet tegnet, hvis fodlænkeafsonerne både var blevet spurgt i 

begyndelse af deres afsoning og ved afslutningen. Sammenholder man svarerne fra fodlænkeafsonere, der 

har afsonet i kortere tid med svarerne fra fodlænkeafsonere, der har afsonet i længere tid, tyder det imid-

lertid ikke på forskelle i svarene. Hvorvidt reaktionerne er positive eller negative har således ikke noget at 

gøre med, hvor lang tid afsoningen har varet.  

Endelig skal det bemærkes, at fodlænkeafsonere i én IO-afdeling ikke oplever reaktionerne anderledes end 

fodlænkeafsonerne i andre IO-afdelinger, og at dette gælder uanset, hvem reaktionerne kommer fra.  

Kontrol eller støtte? 
Tilsynet med fodlænkeafsonerne har to formål: at støtte og vejlede fodlænkeafsonerne i at opnå et krimi-

nalitetsfrit liv og kontrollere, at fodlænkeafsonerne overholder vilkårene for at afsone i hjemmet. Kriminal-

forsorgen har pligt til både at støtte (og vejlede) og kontrollere fodlænkeafsonerne. Dette afsnit vil berøre 

svarene på de spørgsmål, der har handlet om kontrol og for så vidt støtte.  

Som det fremgår af tabel 36 er fodlænkeafsonerne delte i spørgsmålet om, hvorvidt de føler sig overvåget i 

hverdagen.  

Tabel 36. Fodlænkeafsoneres vurdering af, om de føler sig overvåget i hverdagen (pct.). 

Føler du dig overvåget i hverdagen? 
I høj grad/I nogen grad I ringe grad/slet ikke I alt 

IO Bornholm 50 % 50 % 100 % 

IO Østjylland 63 % 37 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 59 % 41 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 43 % 57 % 100 % 

IO Fyn 44 % 56 % 100 % 

IO Nordjylland 38 % 62 % 100 % 

IO København 46 % 54 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 60 % 40 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (pct.) 49 % 51 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (antal) 147 150 297 

 

Fodlænkeafsonerne er endvidere blevet spurgt, hvor ofte de inden for de sidste 14 dage har fået kontrolbe-

søg enten i hjemmet, på deres arbejdsplads eller uddannelsessted. I Vejledning om fuldbyrdelse af straf på 

bopælen under intensiv overvågning og kontrol (vejledning om strafudståelse på bopælen) fremgår det, at 

der som minimum foretages 1-3 ugentlige uanmeldte kontrolbesøg på fodlænkeafsonerens bopæl.11  

Som det fremgår af tabel 37, angiver fodlænkeafsonerne én procent, svarende til fire personer, at de inden 

for de sidste 14 dage ikke har fået kontrolbesøg. Tre af de fire fodlænkeafsonere, der ikke har haft kontrol-

besøg inden for de sidste 14 dage har haft fodlænke i under to uger. 10 procent af fodlænkeafsonerne an-

                                                           
11

 Derudover skal der foretages kontrolopringninger til bopæl, arbejdsplads eller uddannelsessted mindst én gang 
ugentlig. Brugerundersøgelsen indeholder dog ikke spørgsmål om fodlænkeafsonernes holdninger til kontrolopring-
ningerne.  
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giver, at de har haft kontrolbesøg. De resterende fodlænkeafsonere angiver således, at de inden for de 

sidste 14 dage har fået to eller flere kontrolbesøg.  

Fodlænkeafsonerne oplever hyppigheden af kontrolbesøgene forskelligt alt efter, hvilken IO-afdeling, de 

hører under. Det tyder på, at praksis for gennemførelse af kontrolbesøg er forskellig. F.eks. angiver 55 pro-

cent af fodlænkeafsonerne under IO Sydsjælland og Lolland-Falster, at de inden for de sidste 14 dage har 

haft fire eller flere kontrolbesøg. For fodlænkeafsonere under IO Syd- og Sønderjylland er den tilsvarende 

andel ni procent.  

Tabel 37. Fodlænkeafsoneres vurdering af, hvor ofte de få kontrolbesøg (pct.). 

Hvor ofte har du fået kontrolbesøg 
enten i hjemmet eller på arbejds-
pladsen/uddannelsesstedet inden 
for de sidste 14 dage? 

Har ikke fået 
kontrolbesøg 

En enkelt 
gang 

To 
gange 

Tre 
gange 

Fire gange 
eller mere 

I alt 

IO Bornholm 0 % 0 % 25 % 50 % 25 % 100 % 

IO Østjylland 0 % 13 % 37 % 37 % 13 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 0 % 4 % 33 % 30 % 33 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 0 % 6 % 17 % 21 % 55 % 100 % 

IO Fyn 0 % 8 % 24 % 20 % 48 % 100 % 

IO Nordjylland 3 % 8 % 35 % 27 % 27 % 100 % 

IO København 1 % 10 % 37 % 24 % 28 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 5 % 23 % 50 % 14 % 9 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

1 % 10 % 34 % 24 % 30 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

4 31 101 72 89 297 

 

Kriminalforsorgens medarbejdere kan kort tid forinden varsle et kontrolbesøg. Der vil typisk være tale om 

et varsel på 5-10 minutter, der ikke er tilstrækkelig tid til at skjule et eventuelt alkohol- eller narkotikafor-

brug, men nok til at fodlænkeafsoneren eksempelvis kan få tøj på og møde Kriminalforsorgens personale 

mere værdigt. Som det fremgår af tabel 38, angiver 47 procent af fodlænkeafsonerne, at de ’næsten altid’ 

ringes op inden et kontrolbesøg. Samtidig tyder det på, at der er forskellig praksis IO-afdelingerne imellem, 

da f.eks. 89 procent af fodlænkeafsonerne under IO Midt- og Vestjylland angiver, at de ’næsten altid’ bliver 

ringet op inden et kontrolbesøg, hvorimod den tilsvarende andel blandt fodlænkeafsonere under IO Nord-

jylland og IO Syd- og Sønderjylland er hhv. fem og syv procent.  
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Tabel 38. Fodlænkeafsoneres vurderinger af, hvor ofte de bliver ringet op inden et kontrolbesøg (pct.) 

 Hvor ofte bliver du ringet 
op inden et kontrolbesøg? Næsten altid  Nogle gange Sjældent Aldrig I alt 

IO Bornholm 75 % 25 % 0 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 48 % 10 % 13 % 29 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 89 % 4 % 7 % 0 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

13 % 28 % 15 % 45 % 100 % 

IO Fyn 84 % 16 % 0 % 0 % 100 % 

IO Nordjylland 5 % 8 % 8 % 79 % 100 % 

IO København 81 % 14 % 1 % 4 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 7 % 24 % 17 % 52 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

47 % 16 % 8 % 29 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (antal) 

141 47 24 86 298 

 

86 procent af fodlænkeafsonerne angiver, at de er tilfredse med, hvor ofte de får kontrolbesøg, jf. tabel 39. 

Der er imidlertid forskelle imellem IO–afdelingerne på, hvor tilfredse fodlænkeafsonerne er med antallet af 

kontrolbesøg. Selvom hovedparten af fodlænkeafsonerne er tilfredse, er der blandt fodlænkeafsonere un-

der IO Østjylland en overvægt af utilfredse fodlænkeafsonere (35 pct.), når det gælder hyppigheden af kon-

trolbesøg sammenlignet med fodlænkeafsonere under IO Syd- og Sønderjylland. Her er ingen af fodlæn-

keafsonerne utilfredse med, hvor ofte de får kontrolbesøg. 

Tabel 39. Fodlænkeafsoneres vurdering af antallet af kontrolbesøg (pct.) 

Er du tilfreds med, hvor ofte du 
får kontrolbesøg? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/meget 
utilfreds 

Ved ikke I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 61 % 35 % 3 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 96 % 4 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 87 % 11 % 2 % 100 % 
IO Fyn 96 % 4 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 82 % 11 % 8 % 100 % 
IO København 84 % 5 % 11 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 93 % 0 % 7 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

86 % 9 % 6 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

255 26 17 298 

 

Som et supplement bør det nævnes, at der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvor ofte de har oplevet at 

have kontrolbesøg i løbet af de sidste 14 dage, hvor ofte de bliver ringet op inden et kontrolbesøg, og om 

de er tilfredse med, hvor ofte de får kontrolbesøg (fremgår ikke af tabel). Derimod viser det sig, at der 

blandt de 21-30-årige er en overvægt af fodlænkeafsonere (16 pct.), der er utilfredse med, hvor ofte de får 

kontrolbesøg. Blandt de 41-50-årige og de fodlænkeafsonere, der er 51 år eller ældre, har hhv. to procent 
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og ingen angivet at være utilfredse med, hvor ofte, de får kontrolbesøg. Da fodlænkeafsonernes alder ikke i 

sig selv hænger sammen med, hvor ofte de oplever kontrolbesøg, kan det derfor tyde på, at der blandt de 

ældre fodlænkeafsonere er større forståelse for eller accept af kontrolbesøg.  

Fodlænkeafsonerne er blevet spurgt om, hvordan de oplever de forskellige former for kontrol, som er for-

bundet med afsoningen, dvs. kontrolbesøg i hjemmet, urinprøve, at skulle blæse i alkoholmeter samt kon-

trolbesøg på arbejdsplads eller på uddannelsessted.  

84 procent af fodlænkeafsonerne angiver, at kontrolbesøg i hjemmet ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ har været 

ubehageligt, jf. tabel 40.  

Tabel 40. Fodlænkeafsoneres vurdering af kontrolbesøg i hjemmet (pct.). 

Har det været ubehageligt at blive kontrolleret på følgende måder? 

Kontrolbesøg i hjemmet? 
I ringe grad/slet ikke  

I høj grad/I nogen 
grad 

Ved ik-
ke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 90 % 6 % 3 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 85 % 15 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 87 % 13 % 0 % 100 % 
IO Fyn 88 % 12 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 76 % 22 % 3 % 100 % 
IO København 78 % 20 % 2 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 91 % 9 % 0 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

84 % 15 % 1 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

249 43 4 296 

 

Fodlænkeafsonerne skal aflægge udåndingsprøve med alkoholmeter ved kontrolbesøg, hvis Kriminalforsor-

gen skønner, at det er nødvendigt. Hertil kommer, at der er fodlænkeafsonere, der også kan blive pålagt at 

aflægge urinprøve. Som det fremgår af tabel 41, angiver 21 procent af fodlænkeafsonerne, at de har ugent-

lig urinprøvekontrol. Selvom det umiddelbart tyder på, at der er forskelle i svarene fra fodlænkeafsonerne 

IO-afdelingerne imellem, er disse forskelle ikke statistiske signifikante. 

Tabel 41. Andelen af fodlænkeafsonere, der angiver, at de har ugentlig urinprøvekontrol (antal og pct.) 

 Antal Procent 

IO Bornholm 1 25 % 
IO Østjylland - - 
IO Midt- og Vestjylland 6 22 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 11 24 % 
IO Fyn 4 16 % 
IO Nordjylland 7 19 % 
IO København 10 13 % 
IO Syd- og Sønderjylland 17 38 % 

I alt for Intensiv Overvågning 56 21 % 
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Som det fremgår af tabel 42 angiver 59 procent af fodlænkeafsonerne, at det at aflægge urinprøve ikke har 

været ubehageligt. At hele 28 procent ikke har en holdning til dette forhold, kan hænge sammen med, at 

de ikke har aflagt urinprøve, eller kun har aflagt meget få urinprøver.  

Eventuelle forskelle blandt fodlænkeafsonernes oplevelse af urinprøvekontrol IO-afdelingerne imellem, 

skyldes, at der i nogle af IO-afdelingerne er relativt store andele, der ikke har en holdning til spørgsmålet, 

og altså ikke, at de er mere negativt indstillet til dette end i andre IO-afdelinger.  

Tabel 42. Fodlænkeafsoneres vurdering af urinprøvekontrol (pct.). 

Har det været ubehageligt at blive kontrolleret på følgende måder? 

Urinprøve? 
I ringe grad/slet ikke  

I høj grad/I nogen 
grad 

Ved ik-
ke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 50 % 0 % 50 % 100 % 
IO Østjylland 66 % 14 % 21 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 67 % 8 % 25 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 80 % 9 % 11 % 100 % 
IO Fyn 42 % 25 % 33 % 100 % 
IO Nordjylland 56 % 19 % 25 % 100 % 
IO København 40 % 14 % 46 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 78 % 7 % 16 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

59 % 13 % 28 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

170 37 79 286 

 
Et markant flertal af fodlænkeafsonerne (89 pct.) finder det ikke ubehageligt, at de som en del af kontrollen 
skal blæse i alkoholmeter, jf. tabel 43.  
 
Tabel 43. Fodlænkeafsoneres vurdering af at blæse i alkoholmeter (pct.). 

Har det været ubehageligt at blive kontrolleret på følgende måder? 

Blæse i alkoholmeter? 
I ringe grad/slet ikke  

I høj grad/I 
nogen grad 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 90 % 7 % 3 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 92 % 8 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 96 % 4 % 0 % 100 % 
IO Fyn 92 % 8 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 86 % 14 % 0 % 100 % 
IO København 82 % 17 % 1 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 96 % 4 % 0 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

89 % 10 % 1 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

264 29 2 295 
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Et stort flertal af fodlænkeafsonerne (89 pct.) finder det ikke ubehageligt, at de bliver kontrolleret på deres 
arbejdsplads eller uddannelsessted, jf. tabel 44.  
 
Tabel 44. Fodlænkeafsoneres vurdering af at blive kontrolleret på arbejde eller studie (pct.). 

Har det været ubehageligt at blive kontrolleret på følgende måder? 

Kontrol på arbejde eller studie? I ringe grad/slet 
ikke  

I høj grad/I no-
gen grad 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 90 % 7 % 3 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 92 % 8 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 96 % 4 % 0 % 100 % 
IO Fyn 92 % 8 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 86 % 14 % 0 % 100 % 
IO København 82 % 17 % 1 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 96 % 4 % 0 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (pct.) 89 % 10 % 1 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (antal) 264 29 2 295 

 

I forlængelse heraf er fodlænkeafsonerne også blevet bedt om at vurdere, hvorvidt kontrolbesøgene hjæl-

per dem med at overholde vilkårene for afsoningen. Til det angiver 59 procent af fodlænkeafsonerne ’i høj 

grad’ eller ’i nogen grad’, jf. tabel 45. Selvom der således er fodlænkeafsonere, som ikke finder kontrollen 

ubehagelig, er den positive vurdering af kontrollens betydning mindre udbredt.  

Tabel 45. Fodlænkeafsoneres vurdering af, om kontrolbesøgene hjælper dem med at overholde vilkår (pct.). 

Hjælper kontrolbesøgene dig med at 
overholde dine vilkår? 

I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 50 % 50 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 58 % 19 % 23 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 78 % 19 % 4 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 66 % 28 % 6 % 100 % 
IO Fyn 44 % 44 % 12 % 100 % 
IO Nordjylland 46 % 29 % 26 % 100 % 
IO København 59 % 22 % 19 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 60 % 24 % 16 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (pct.) 59 % 26 % 15 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (antal) 175 76 46 297 

 

Afsonere med fodlænke er også blevet bedt om at angive, hvorvidt de oplever afsoning med fodlænke som 

støtte eller som kontrol. Denne opfattelse er ikke et forhold, hvor det f.eks. er positivt, hvis afsoningen med 

fodlænke forbindes mere med støtte frem for kontrol eller omvendt.  

Klienterne er blevet bedt om at forholde sig til en model, som vist i figur 1., og spurgt: Oplever du afsonin-

gen med fodlænke som støtte eller som kontrol? 
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Figur 1. Afsoning med fodlænke som støtte eller kontrol. 
Mest støtte  Lige meget af hver  Mest kontrol 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 
 

 

Spørgsmålet er oprindeligt tænkt som, at det kunne være med til at indfange forskellige opfattelser blandt 

fodlænkeafsonerne, som endvidere kunne tænkes at have indflydelse på vurderingen af afsoningen med 

fodlænke.  

Det skal kort bemærkes, at andelen af fodlænkeafsonere, der opfatter afsoningen med fodlænke som støt-

te frem for kontrol er mindre end andelen, der opfatter afsoningen som kontrol frem for støtte, jf. figur 2. 

Det skal dog også bemærkes. at andelen af fodlænkeafsonere, der opfatter afsoningen som lige meget støt-

te og kontrol, udgør den største andel. 

Figur 2. Oplever fodlænkeafsonerne afsoningen som støtte eller kontrol? Fordelt på IO-afdeling (pct.)

 
Sammenkører man svarerne fra fodlænkeafsonerne i forhold til, om de opfatter afsoningen med fodlænke 

som støtte eller kontrol, og svarene i forhold til, om kontrollen hjælper dem med at overholde deres vilkår, 

er der en tydelig sammenhæng. 79 procent af de fodlænkeafsonere, der opfatter afsoningen som støtte 

frem for kontrol, mener også at kontrollen hjælper dem med at overholde deres vilkår. Den tilsvarende 

andel blandt dem, der opfatter afsoningen som kontrol frem for støtte er 39 procent. Denne gruppe fod-
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IO Midt- og Vestjylland 
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I alt for Intensiv Overvågning 

Mest støtte Overvejende støtte Lige meget af hver Overvejende kontrol Mest kontrol 
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lænkeafsonere, som forholder sig kritisk over for den del af afsoningen, der handler om kontrol udgør sam-

let 12 procent af fodlænkeafsonerne. 

Fodlænkeafsonernes opfattelse af IO-afdelingernes kontrol er ikke entydig. Langt fra alle fodlænkeafsonere 

forbinder en hverdag med fodlænke, og det at være underlagt uanmeldte kontrolbesøg, med overvågning. 

De fleste opfatter kontrollen som noget, der hjælper dem med at overholde vilkårene for afsoningen. Alli-

gevel er der samtidig en relativ stor andel, der ikke gør. Fodlænkeafsonerne er i det hele taget meget delte, 

hvad angår deres opfattelse af afsoningen med fodlænke som værende enten kontrol eller støtte, eller lige 

meget af hvert. Man skal imidlertid være varsom med – ud fra spørgeskemaundersøgelsen – at forklare 

disse forskellige opfattelser blandt fodlænkeafsonerne. Noget tyder godt nok på, at IO-afdelingerne har 

forskellig praksis i forhold til at udøve kontrollen. Denne praksis kan dog ikke udelukkende forklare, hvorfor 

der f.eks. er fodlænkeafsonere i nogle afdelinger, som er mere utilfredse med antallet af kontrolbesøg end 

andre.   

Forholdet til personalet fra Kriminalforsorgen 
Fodlænkeafsonerne har taget stilling til en række forhold omkring det personale, der først og fremmest 

møder dem under hjemmebesøg.  

Det kan være en fordel for fodlænkeafsonerne, hvis de personer, der skal udføre kontrollen, er det samme 

så ofte som muligt. Er der færre personer at forholde sig til for den enkelte fodlænkeafsoner, kan det lette 

relationsarbejdet, herunder at øge fodlænkeafsonernes lyst til at åbne sig i forhold til relevante problema-

tikker. Derfor har det været af betydning for arbejdsgruppen bag Brugerundersøgelsen at belyste dette 

aspekt.  

Fodlænkeafsonerne er delte i deres oplevelse af, hvorvidt personalet fra Kriminalforsorgen, som fodlæn-

keafsonerne møder, er det samme. Som det fremgår af tabel 46, angiver 46 procent af fodlænkeafsonerne, 

at personalet ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er det samme ved hvert kontrolbesøg. En tilsvarende andel 

angiver, det kun ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ er det samme personale.  

Som det også fremgår af tabellen, er der forskelle på fodlænkeafsonernes svar på tværs af IO-adelingerne. 

Således angiver 77 procent af fodlænkeafsonerne under IO Midt- og Vestjylland, at personalet er det sam-

me ved hvert kontrolbesøg. Blandt fodlænkeafsonere under IO Sydsjælland og Lolland-Falster er den tilsva-

rende andel 32 procent.  
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Tabel 46. Fodlænkeafsoneres vurdering af, hvorvidt personalet er det samme ved hvert kontrolbesøg. For-
delt på IO-afdeling (pct.). 

Dit forhold til personalet fra Kriminalforsorgen 

Er personalet fra Kriminalforsor-
gen det samme ved hvert kon-
trolbesøg? 

I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 0 % 75 % 25 % 100 % 

IO Østjylland 60 % 40 % 0 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 77 % 19 % 4 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 32 % 68 % 0 % 100 % 

IO Fyn 63 % 33 % 4 % 100 % 

IO Nordjylland 44 % 50 % 6 % 100 % 

IO København 37 % 46 % 17 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 45 % 39 % 16 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

46 % 45 % 9 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

134 132 26 292 

 

Et andet forhold, der kan tænkes at have betydning for relationsarbejdet, er fodlænkeafsonernes oplevelse 

af måden, hvorpå Kriminalforsorgens personale taler. Stort set samtlige fodlænkeafsonere angiver at være 

tilfredse med måden, personalet fra Kriminalforsorgen taler med dem på, jf. tabel 47.  

Tabel 47. Fodlænkeafsoneres vurdering af måden personalet fra Kriminalforsorgen taler med dem på. For-
delt på IO-afdeling (pct.). 

Dit forhold til personalet fra Kriminalforsorgen 

Er du tilfreds med måden, perso-
nalet fra Kriminalforsorgen taler 
med dig på? 

I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 97 % 3 % 0 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 96 % 0 % 4 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 94 % 6 % 0 % 100 % 
IO Fyn 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 97 % 0 % 3 % 100 % 
IO København 92 % 7 % 1 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 98 % 0 % 2 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

95 % 3 % 1 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

285 10 4 299 
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For at indfange hvorvidt fodlænkeafsonerne også oplever kontrolbesøgene som andet end egentlig kontrol 

af vilkårene, nemlig støtte, er fodlænkeafsonerne blevet spurgt, om de oplever at modtage hjælp fra Krimi-

nalforsorgens personale, når de vel at mærke har brug for det. Som det fremgår af tabel 48, angiver 78 

procent af fodlænkeafsonerne, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ modtager hjælp. 15 procent har angivet 

’ved ikke/ikke relevant’, hvilket tyder på, at de ikke har haft et behov for hjælp, eller at de ikke ved, at de 

kan få hjælp i det hele taget.  

Tabel 48. Fodlænkeafsoneres vurdering af hjælp fra Kriminalforsorgens personale. Fordelt på IO-afdeling 
(pct.). 

Dit forhold til personalet fra Kriminalforsorgen 

Modtager du hjælp fra persona-
let fra Kriminalforsorgen, når du 
har brug for det? 

I høj grad/I nogen 
grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 

IO Østjylland 90 % 0 % 10 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 85 % 4 % 11 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 72 % 13 % 15 % 100 % 

IO Fyn 64 % 8 % 28 % 100 % 

IO Nordjylland 75 % 8 % 17 % 100 % 

IO København 79 % 9 % 12 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 78 % 2 % 20 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

78 % 7 % 15 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

230 20 45 295 

88 procent af fodlænkeafsonerne oplever, at personalet fra Kriminalforsorgen har tid at tale med dem, jf. 
tabel 49.  
 
Tabel 49. Fodlænkeafsoneres vurdering af, hvorvidt Kriminalforsorgens personale har tid til at tale med 
dem. Fordelt på IO-afdeling (pct.). 

Dit forhold til personalet fra Kriminalforsorgen 

Oplever du, at personalet fra Kriminal-
forsorgen har tid til at snakke med 
dig? 

I høj grad/I no-
gen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 94 % 3 % 3 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 93 % 4 % 4 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 83 % 11 % 6 % 100 % 
IO Fyn 88 % 12 % 0 % 100 % 
IO Nordjylland 89 % 3 % 8 % 100 % 
IO København 88 % 7 % 5 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 87 % 9 % 4 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (pct.) 88 % 7 % 5 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (antal) 263 21 14 298 
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Fodlænkeafsonerne er blevet spurgt om, hvorvidt de og personalet taler om den kriminalitet, de har begå-

et. Hertil svarer 26 procent af fodlænkeafsonerne, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ taler om den krimi-

nalitet, de har begået, jf. tabel 50. Det skal dog bemærkes, at der ikke er de samme krav om, at der bliver 

talt om den begåede kriminalitet på samme måde som blandt tilsynsklienter under Kriminalforsorgen i fri-

hed. Derfor kan man ikke forvente, at en højere andel af fodlænkeafsonerne angiver, at der bliver talt om 

kriminalitet. Spørgsmålet er tænkt som et supplement i forhold til at se, om der i IO-afdelingerne er forskel-

lig praksis i den støttende del af kontrolbesøget. En sådan forskel ses imidlertid ikke.  

Tabel 50. Fodlænkeafsoneres vurdering af, hvorvidt Kriminalforsorgens personale taler om kriminalitet med 
dem.  Fordelt på IO-afdeling (pct.). 

Dit forhold til personalet fra Kriminalforsorgen 

Taler du og personalet fra Kriminalfor-
sorgen om den kriminalitet, du har begå-
et? 

I høj grad/I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

IO Bornholm 75 % 25 % 0 % 100 % 
IO Østjylland - - - - 
IO Midt- og Vestjylland 28 % 72 % 0 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 24 % 74 % 2 % 100 % 
IO Fyn 12 % 76 % 12 % 100 % 
IO Nordjylland 25 % 61 % 14 % 100 % 
IO København 28 % 68 % 4 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 25 % 68 % 7 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (pct.) 26 % 68 % 6 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (antal) 68 180 15 263 

 

Flertallet af fodlænkeafsonerne angiver, at de altid eller næsten altid kan få kontakt til IO, når de har brug 

for det, jf. tabel 51.   

Tabel 51. Fodlænkeafsoneres vurderinger af mulighederne for at få kontakt til IO (pct.) 

 Kan du få kontakt til In-
tensiv overvågning, når du 
har brug for det? 

Altid/ 
Næsten altid  

Nogle 
gange 

Sjældent Aldrig 
Ved ikke/ 

ikke relevant 
I alt 

IO Bornholm 75 % 0 % 0 % 25 % 0 % 100 % 

IO Østjylland - - - - - - 

IO Midt- og Vestjylland 67 % 19 % 0 % 0 % 15 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-
Falster 

79 % 11 % 2 % 0 % 9 % 100 % 

IO Fyn 67 % 13 % 4 % 0 % 17 % 100 % 

IO Nordjylland 69 % 10 % 3 % 0 % 18 % 100 % 

IO København 78 % 13 % 4 % 0 % 5 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 86 % 5 % 2 % 0 % 7 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (pct.) 

76 % 11 % 3 % 0 % 10 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvåg-
ning (antal) 

204 30 7 1 26 268 
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Fodlænkeafsonernes vurdering af personalet fra Kriminalforsorgen er gennemgående positiv på tværs af 

IO-afdelingerne. Det gælder i forhold til måden, personalet taler med fodlænkeafsonerne på, om der er 

hjælp at få, om der er tid til at få talt sammen, og om fodlænkeafsonerne kan få kontakt til IO. At fodlæn-

keafsonerne således vurderer personalet positivt, gør sig gældende, selvom langt fra alle fodlænkeafsoner-

ne oplever, at det er det samme personale, der dukker op i forbindelse med kontrolbesøg, eller at der bliver 

talt om den kriminalitet, fodlænkeafsonerne har begået.  

Overvejelser om at afsone med fodlænke 
Det er en udbredt opfattelse, at ordningen med elektronisk fodlænke som alternativ afsoningsform, er en 

succes, fordi forskning viser et signifikant lavere tilbagefald til ny kriminalitet for fodlænkeafsonere sam-

menlignet med fængselsafsonere.12 Dertil kommer, at ordningen sammenlignet med afsoning i fængsel 

opfattes som værende mindre indgribende, ikke har de samme negative konsekvenser og er billigere. På 

den baggrund har det været relevant at spørge fodlænkeafsonerne om deres holdninger og vurderinger af 

at afsone med fodlænke sammenlignet med at afsone i et fængsel.  

På spørgsmålet Synes du afsoning med fodlænke er en mildere eller en strengere straf end afsoning i fæng-

sel (også selvom du ikke har erfaring med at afsone i fængsel)?, angiver flertallet (64 pct.) af fodlænkeafso-

nerne, at der er  tale om en ’meget mildere’ eller en ’mildere’ straf, jf. figur 3. 11 procent af fodlænkeafso-

nerne angiver, at de opfatter straffen ’strengere’ eller ’meget strengere’ end fængsel.  

                                                           
12

 Tanja Tambour Jørgensen m.fl. (2015): Præventive effekter af straf og andre tiltag over for lovovertrædere – en 
forskningsoversigt. Justitsministeriets Forskningskontor. København. 
http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2015/Resociali
seringsrapport %20 %202015.pdf 
  

http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2015/Resocialiseringsrapport%20%202015.pdf
http://justitsministeriet.dk/sites/default/files/media/Arbejdsomraader/Forskning/Forskningsrapporter/2015/Resocialiseringsrapport%20%202015.pdf
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Figur 3. Oplever fodlænkeafsonerne afsoning med fodlænke som en mildere eller en strengere straf end 

fængsel? Fordelt på IO-afdeling (pct).

 

Opdeles fodlænkeafsonerne efter, om de tidligere har afsonet en dom med fodlænke, er der ikke hold-

ningsforskelle blandt dem, der aldrig har afsonet med fodlænke, dem som har afsonet en enkelt gang med 

fodlænke eller dem som har afsonet flere gange med fodlænke. Ser man derimod på holdningen blandt 

fodlænkeafsonere, der har afsonet i et fængsel, er der forskelle. 21 procent af de fodlænkeafsonere, der 

angiver, at de har afsonet flere gange i et fængsel, angiver at afsoning med fodlænke er en ’strengere’ eller 

’meget strengere’ straf end fængsel. Den tilsvarende andel blandt dem, som ikke har afsonet i et fængsel 

eller som angiver, at de har afsonet en enkelt gang i et fængsel er fem procent. Ser man derimod på hold-

ningerne blandt de fodlænkeafsonere, der både har afsonet med fodlænke og har afsonet i fængsel, og 

sammenligner med svarene fra alle andre fodlænkeafsonere, er der imidlertid ikke forskel.  

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

IO Bornholm 

IO Østjylland 

IO Midt- og Vestjylland 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 

IO Fyn 

IO Nordjylland 

IO København 

IO Syd- og Sønderjylland 

I alt for Intensiv Overvågning 

Meget mildere Mildere Hverken mildere eller strengere Strengere Meget strengere 



43 
 

Tabel 52. Fodlænkeafsoneres vurdering af, om de vil afsone med fodlænke frem for fængsel. Fordelt på IO-
afdeling (pct.). 

Hvis du blev idømt samme straflængde 
igen, ville du så søge om at afsone med 
fodlænke frem for fængsel? 

Nej Ja I alt 

IO Bornholm 0 % 100 % 100 % 

IO Østjylland 7 % 93 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 0 % 100 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 9 % 91 % 100 % 

IO Fyn 16 % 84 % 100 % 

IO Nordjylland 0 % 100 % 100 % 

IO København 4 % 96 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 5 % 95 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (pct.) 5 % 95 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (antal) 15 277 292 

 

Som det fremgår af tabel 53, angiver hovedparten af fodlænkeafsonerne (96 pct.), at de ikke har fortrudt, 

at de i sin tid valgte at afsone med fodlænke.  

Tabel 53. Fodlænkeafsoneres vurdering af, om de har fortrudt at afsone med fodlænke. Fordelt på IO-
afdeling (pct.). 

Har du fortrudt, at du valgte at afsone 
med fodlænke? Ja Nej I alt 

IO Bornholm 25 % 75 % 100 % 

IO Østjylland 6 % 94 % 100 % 

IO Midt- og Vestjylland 0 % 100 % 100 % 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 9 % 91 % 100 % 

IO Fyn 4 % 96 % 100 % 

IO Nordjylland 3 % 97 % 100 % 

IO København 1 % 99 % 100 % 

IO Syd- og Sønderjylland 2 % 98 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (pct.) 4 % 96 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning (antal) 11 285 296 

 

Fire ud af de 11 fodlænkeafsonere, der har fortrudt, at de valgte at afsone med fodlænke, ville en anden 

gang søge at afsone med fodlænke frem for fængsel.  
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Når afsoningen ophører 
Klienterne har angivet, i hvor høj grad de ønsker at leve et liv uden kriminalitet. Som det fremgår af figur 4, 

svarer 87 procent af klienterne ’i høj grad’ til spørgsmålet. Det er vanskeligt at forestille sig, at der er fod-

lænkeafsonere eller andre, der ønsker et liv med kriminalitet. Når der alligevel er klienter, som svarer ’i 

nogen grad’, ’I ringe grad’ eller ’slet ikke’ kan det hænge sammen med, at de er i tvivl om, hvorvidt det også 

er muligt, men hvor de alligevel ikke benytter svarmuligheden ’ved ikke’.  

Figur 4. Klienternes ønske om at opnå en kriminalitetsfri tilværelse (pct.) 

 

Ser man på et andet tilsvarende spørgsmål om klienternes forventninger til fremtiden: I hvor høj grad tror 

du, at du kommer til at leve et liv uden kriminalitet?, er det stadigvæk flertallet af klienterne, der svarer ’i 

høj grad’, jf. figur 5. Der er dog tale om en markant mindre andel i forhold til, hvor mange der ønsker en 

kriminalitetsfri tilværelse.   

  

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

IO Bornholm 

IO Østjylland 

IO Midt- og Vestjylland 

IO Sydsjælland og Lolland-Falster 

IO Fyn 

IO Nordjylland 

IO Hovedstaden 

IO Syd- og Sønderjylland 

I alt for Intensiv Overvågning 

I høj grad I nogen grad I ringe grad Slet ikke Ved ikke 



45 
 

Figur 5. Fodlænkeafsonernes forventninger til at opnå en kriminalitetsfri tilværelse (pct.) 

 

I forlængelse af de to ovenstående spørgsmål er fodlænkeafsonernes holdning til afsoningens rolle i forhold 

til at leve et liv uden kriminalitet interessant. 

Som det fremgår af tabel 54 angiver 70 procent, at afsoningen med fodlænke ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ 
har forbedret deres muligheder for at leve et liv uden kriminalitet.  
 
 Tabel 54. Fodlænkeafsoneres vurdering af, om afsoning med fodlænke har forbedret mulighederne for at 
opnå en kriminalitetsfri tilværelse (pct.) 

… Har din afsoning med fodlænke 
forbedret dine muligheder for at 
leve et liv uden kriminalitet? 

I høj grad/ 
I nogen grad 

I ringe grad/ 
slet ikke 

Ved ikke I alt 

IO Bornholm 100 % 0 % 0 % 100 % 
IO Østjylland 65 % 19 % 16 % 100 % 
IO Midt- og Vestjylland 81 % 12 % 8 % 100 % 
IO Sydsjælland og Lolland-Falster 68 % 13 % 19 % 100 % 
IO Fyn 67 % 25 % 8 % 100 % 
IO Nordjylland 53 % 33 % 14 % 100 % 
IO København 77 % 14 % 9 % 100 % 
IO Syd- og Sønderjylland 73 % 16 % 11 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(pct.) 

70 % 18 % 12 % 100 % 

I alt for Intensiv Overvågning 
(antal) 

203 51 35 289 
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Opsummering 
Som det fremgår af undersøgelsens resultater, viser Brugerundersøgelsen en udbredt tilfredshed med en 

lang række af de forhold, der gælder for fodlænkeafsonerne.  

Først og fremmest er fodlænkeafsonerne blevet spurgt om deres generelle tilfredshed med at afsone med 

fodlænke. Næsten samtlige fodlænkeafsonere er enten ’tilfredse’ eller ligefrem ’meget tilfredse’ alt i alt (96 

pct.). Der er tilmed flere, der er ’meget tilfredse’ end ’tilfredse’.   

I tiden op til og på selve dagen, hvor fodlænken påsættes, vurderes Kriminalforsorgen og ikke mindst per-

sonalet positivt. F.eks. angiver 94 procent af fodlænkeafsonerne, at regler for at afsone med fodlænke blev 

forklaret på en forståelig måde, da de blev erklæret egnede til at afsone med fodlænke. 97 procent af fod-

lænkeafsonerne oplevede, at personalet fra Kriminalforsorgen var imødekommende den dag, de fik påsat 

fodlænken.  

Når fodlænkeafsonerne vurderer deres hverdag med fodlænke, er flertallet positive. De angiver, at de kan 

forstå og overholde det aktivitetsskema, der er med til at sætte rammerne for hverdagen. Dertil kommer, 

at f.eks. 93 procent af fodlænkeafsonerne angiver, at de kan passe arbejde eller studie. Og hovedparten af 

fodlænkeafsonerne oplever at kunne holde kontakt til venner, familie og klare dagligvareindkøb. Endelig 

bliver forbuddet om alkohol og narkotika ikke oplevet som et problem for fodlænkeafsonerne. Der er dog 

relativt mange af fodlænkeafsonerne, der angiver, at det er vanskeligt at klare andre gøremål end dagligva-

reindkøb uden for hjemmet, passe egne fritidsaktiviteter og tage del i deres børns aktiviteter uden for 

hjemmet.  

De fodlænkeafsonere, der har deltaget i Kriminalforsorgens programvirksomhed, er delte i spørgsmålet om, 

hvorvidt programmet er relevant for dem.  

Hvad angår fodlænkeafsonernes åbenhed om, at de bærer fodlænke, tyder det på, at langt de fleste har 

fortalt om afsoningen til børn, partner, venner, øvrig familie, kollegaer/studiekammerater. Ikke desto min-

dre viser det sig, at det er forsvindende få, der oplever negative reaktioner på, at de afsoner med fodlænke 

frem for at skulle i fængsel. F.eks. angiver mere end halvdelen af fodlænkeafsonerne, at reaktionerne fra 

partner og børn ikke blot har været positive, men tilmed ’meget positive’.  

Kriminalforsorgens kontrol gennem Intensiv Overvågning opleves forskelligt af fodlænkeafsonerne. 51 pro-

cent af fodlænkeafsonerne angiver, at de ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ føler sig overvågede i hverdagen. Det 

er ligeledes forskelligt, hvor ofte fodlænkeafsonerne oplever, at de får kontrolbesøg i hjemmet. Dertil 

kommer, at der er store forskelle på, om de oplever at blive varslet kort forinden et kontrolbesøg. Den langt 

overvejende andel af fodlænkeafsonerne udtrykker dog tilfredshed med, hvor ofte de får kontrolbesøg. 

Ligesom det kun er et mindretal, der synes, at kontrolbesøgene er ubehagelige. Om end 59 procent ople-

ver, at kontrolbesøgene er med til at hjælpe dem med at overholde vilkårene for afsoning, er det mere end 

hver fjerde, der oplever, at det ikke har en effekt. 

Forholdet til personalet vurderes gennemgående positivt af fodlænkeafsonerne. Således angiver 95 pro-

cent, at de er tilfredse med måden, personalet fra Kriminalforsorgen taler til dem på, og det er få som ople-

ver, at de ikke kan få hjælp, når de har brug for det. Kontrolbesøgene bærer dog præg af, at fodlænkeafso-
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nerne langt fra altid oplever, at personalet fra Kriminalforsorgen er det samme ved hvert kontrolbesøg. 

Flertallet angiver, at de altid eller næsten altid kan få kontakt til IO, når de har brug for det.   

96 procent af fodlænkeafsonerne har ikke fortrudt, at de har valgt at afsone med fodlænke. Og 95 procent 

angiver, at de, hvis de bliver idømt samme straf igen, ville søge om at afsone med fodlænke frem for fæng-

sel.  

Den positive holdning fortsætter, når overvejelserne går på afsoningens ophør. Næsten alle har et ønske og 

en forventning om en kriminalitetsfri tilværelse. 70 procent angiver tilmed, at afsoningen med fodlænke ’i 

høj grad’ eller ’i nogen grad’ har forbedret deres muligheder for at leve et liv uden kriminalitet. 

Når det gælder en lang række forhold omkring afsoning med fodlænke, er der ikke de store forskelle fod-

lænkeafsonerne imellem, når deres svar bliver opgjort på, hvilken IO-afdeling de hører under. Om en fod-

lænkeafsoner afsoner med fodlænke i den ene IO-afdeling frem for den anden, vil derfor ikke blive oplevet 

væsentligt forskelligt. Der er dog nogle forskelle. Oplevelsen af, hvor ofte fodlænkeafsonerne oplever kon-

trolbesøg, varierer fra IO-afdeling til IO-afdeling. Der er desuden forskelle på, hvorvidt fodlænkeafsonerne 

oplever at blive varslet inden kontrolbesøg, og om de oplever, at personalet er det samme ved hvert kon-

trolbesøg. Det indikerer, at praksis for gennemførelse af kontrolbesøg ikke er ensartet i IO. Brugerundersø-

gelsen kan imidlertid ikke være mere præcis i forhold til at forklare, hvordan denne forskellighed i praksis 

udfolder sig.  
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Bilagstabeller 

Bilagstabel 1. Fodlænkeafsoneres angivelse af beskæftigelsesart i forbindelse med afsoningen (pct.) 

 Antal Procent 

Arbejde (herunder hjemmearbejde) 140 48 % 
Under uddannelse eller i praktik (her-
under selvstudie) 

84 29 % 

Fritaget for arbejde og uddannelse 
(pensionering, behandling eller afsoner 
dom på max 30 dage) 

66 23 % 

I alt 290 100 % 

I tvivl/uoplyst 14 - 

 

Bilagstabel 2. Andel fodlænkeafsonere, der angiver forskellige typer af behandling i forbindelse med afso-
ningen (antal og pct.) 

 Antal Procent 

Alkoholistbehandling 32 11 % 
Stofmisbrugsbehandling 39 13 % 
Psykiatrisk behandling 9 3 % 
Behandling for ludomani 2 1 % 
Sexologisk behandling 1 1 % 
Behandling ved Dialog mod vold 1 1 % 

Andet 11 4 % 

 

Bilagstabel 3. Fodlænkeafsoneres angivelse af den kriminalitetstype, de afsoner for (antal og pct.) 

 Antal Procent 

Tyveri, indbrud, hæleri eller anden berigel-
seskriminalitet 

47 16 % 

Vold eller røveri 78 26 % 
Narkokriminalitet 31 10 % 
Sædelighedskriminalitet 4 1 % 
Færdselslovskriminalitet 75 25 % 
Andet 44 15 % 
Flere kriminalitetstyper 20 7 % 

I alt 299 100 % 

Uoplyst 5 - 
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Bilagstabel 4. Fodlænkeafsoneres angivelse af om de tidligere har afsonet en dom med fodlænke (antal og 
pct.) 

 Antal Procent 

Har én gang tidligere afsonet en 
dom med fodlænke 

54 18 % 

Har flere gange afsonet en dom 
med fodlænke 

17 6 % 

Har ikke tidligere afsonet en dom 
med fodlænke 

231 77 % 

I alt 302 100 % 

Uoplyst 2 - 

 

Bilagstabel 5. Fodlænkeafsoneres angivelse af om de tidligere har afsonet en dom i fængsel (antal og pct.) 

 Antal Procent 

Har én gang tidligere afsonet en 
dom i fængsel 

60 20 % 

Har flere gange afsonet en dom i 
fængsel 

108 36 % 

Har ikke tidligere afsonet en dom i 
fængsel 

134 44 % 

I alt 302 100 % 

Uoplyst 2 - 

 

Bilagstabel 6. Fodlænkeafsoneres angivelse af, hvor lang tid de har afsonet med fodlænke (antal og pct.) 

 Antal Procent 

Under 2 uger 73 24 % 
2 uger og op til 1 måned 68 23 % 
1 måned og op til 2 måneder 88 29 % 
2 måneder og op til 3 måneder 42 14 % 
3 måneder og op til 4 måneder 20 7 % 
4 måneder og op til 5 måneder 4 1 % 
5 måneder og op til 6 måneder 4 1 % 

I alt 299 100 % 

Uoplyst 5 - 

 
Bilagstabel 7. Fodlænkeafsoneres angivelse af samlivs-/familieforhold (antal og pct.) 

 Antal Procent 

Alene uden børn 97 32 % 

Alene med børn 17 6 % 

Med partner uden børn 60 20 % 

Med partner med børn 69 23 % 

Med forældre 33 11 % 

Med anden familie eller venner 18 6 % 

Andet 6 2 % 

I alt 300 100 % 

Uoplyst 4 - 



50 
 

Bilagstabel 8. Fodlænkeafsoneres angivelse af størrelsen af egen bolig (antal og pct.) 

 Antal Procent 

25 kvadratmeter eller mindre 6 2 % 
26-50 kvadratmeter 25 8 % 
51-75 kvadratmeter 64 21 % 
76-100 kvadratmeter 87 29 % 
101-150 kvadratmeter 66 22 % 
151 kvadratmeter eller mere 42 14 % 
Ved ikke 10 3 % 

I alt 300 100 % 

Uoplyst 4 - 

 

Bilagstabel 9. Fodlænkeafsoneres angivelse af, hvorvidt de har mulighed for at bevæge sig udenfor f.eks. på 
altan, terrasse eller have, når de er hjemme (antal og pct.) 

 Antal Procent 

Har muligheder for at bevæge sig 
udenfor 

234 78 % 

Har ikke muligheder for at bevæge sig 
udenfor 

57 19 % 

Ved ikke 10 3 % 

I alt 301 100 % 

Uoplyst 3 - 

 
Bilagstabel 10. Andel fodlænkeafsonere, der angiver forskellige typer af indtægt (antal og pct.) 

 Antal Procent 

Løn fra arbejde eller indtægt fra egen 
virksomhed 

129 42 % 

Arbejdsløshedsdagpenge 10 3 % 
Sygedagpenge 11 4 % 
Kontanthjælp, fleksydelse, starthjælp 74 24 % 
Revalidering 3 1 % 
SU eller SVU 39 13 % 
Førtidspension 29 10 % 
Folkepension eller efterløn 8 3 % 
Ikke fast indkomst 6 2 % 
Andet 6 2 % 

 
Bilagstabel 11. Fodlænkeafsoneres angivelse af uddannelsesniveau (antal og pct.) 

 Antal Procent 

Ikke afsluttet 9. klasse 53 18 % 
Afsluttet 9. eller 10. klasse 113 39 % 
Afsluttet gymnasial uddannelse 24 8 % 
Afsluttet erhvervsrettet faglig uddannelse 79 27 % 
Afsluttet en videregående uddannelse 21 7 % 

I alt 290 100 % 

Uoplyst/ved ikke 14 - 

 


