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Forord 

Forord 
Forord 
Denne bog er min ph.d.-afhandling, som blev indleveret til bedømmelse den 
31. august 2011 ved Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, og som 
forsvaredes for ph.d.-graden den 5. december 2011. 
 Der er ikke medtaget materiale i afhandlingen efter den 15. juli 2011, og i 
bogudgaven er der alene foretaget et mindre antal tilføjelser mv., herunder af 
stilistisk karakter. 
 Under udarbejdelsen af afhandlingen har jeg fra en række personer og in-
stitutioner modtaget vejledning og støtte. 
 Først og fremmest vil jeg takke min vejleder, professor Jørn Vestergaard, 
for at have været en fast støtte og ydet inspirerende vejledning gennem hele 
forløbet. 
 I forbindelse med mit projekt har jeg haft et studieophold på Institut for 
Menneskerettigheder, og jeg vil gerne takke alle i instituttets forskningsafde-
ling for at have gjort mit ophold særdeles givtigt. 
 Personalet i Juridisk Kontor, Direktoratet for Kriminalforsorgen, takkes 
for god bistand i tilknytning til gennemførelsen af min aktindsigt i nogle af 
kontorets sager. 
 Ligeledes takkes for den økonomiske støtte til projektet, som jeg har mod-
taget fra Justitsministeriets Forskningspulje. 
 Tak til seniorforsker Eva Ersbøll, Institut for Menneskerettigheder, for at 
have deltaget i mit evalueringsseminar, hvor hun fremkom med mange nytti-
ge kommentarer og værdifulde input. 
 Endvidere vil jeg takke medlemmerne af bedømmelsesudvalget: Profes-
sor, dr.jur., Niels Fenger; lektor, lic.jur., Anette Storgaard og professor Ragn-
heidur Bragadóttir.  
 Ligeledes tak til alle i Sankt Peders Stræde 19, 2. sal og 3. sal, for at have 
taget godt imod mig under min ansættelse som ph.d.-stipendiat. En særlig tak 
skal i den forbindelse rettes til adjunkt, ph.d., Linda Kjær Minke, som jeg i 
tilgift har haft mange gode drøftelser med om fængselsforhold. 
 Endelig vil jeg takke min hustru, Birthe, og mine børn, Anna, Peter og Ida, 
for på deres egen måde at have støttet mig undervejs. 

København, januar 2012 
Jakob Schiøler 
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