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Brugerundersøgelsen 2015 – Samlet rapport 

Formålet med Brugerundersøgelsen 2015 er at få viden om afsoningsmiljøet i Kriminalforsorgens institutio-

ner.  Dette er gjort ved at lade indsatte i fængsler og arresthuse deltage i en spørgeskemaundersøgelse i 

september 2015, hvor de indsatte har vurderet rammerne for og forhold under deres ophold.  

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

et centralt perspektiv kan en brugerundersøgelse belyse de indsattes vurdering af institutionsforholdene på 

tværs af Kriminalforsorgens institutioner. De indsattes tilbagemeldinger kan eksempelvis anvendes som en 

indikator for, hvordan udbuddet af uddannelses- og behandlingstilbud vurderes relevant og vedkommende 

for forskellige grupper af indsatte, ligesom man eksempelvis kan sammenligne de indsattes vurdering af 

afsoningsmiljøet over tid. 

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

delinger, hvor relationer mellem indsatte og ansatte synes særligt velfungerende eller, hvor en given ind-

sats modtages og vurderes mere tilfredsstillende end på andre sammenlignelige afdelinger. Herefter kan 

den indsamlede viden bruges som udgangspunkt for at undersøge forholdene yderligere og/eller justere 

forhold, dér hvor det er muligt. 

Brugerundersøgelsen 2015 er en opfølgning på Brugerundersøgelsen 2013 og Brugerundersøgelsen 2014. 

Det er dermed tredje gang, at Kriminalforsorgen gennemfører en så omfattende brugerundersøgelse, hvor 

samtlige indsatte har haft mulighed for at deltage. Foruden at give en brugbar temperaturmåling på til-

fredsheden blandt de indsatte, er brugerundersøgelsen 2015 således en videreudvikling af konceptet med 

at vurdere de indsattes tilfredshed i Kriminalforsorgen. Hovedparten af de spørgsmål, der blev stillet i 2013 

og 2014 er gentaget i 2015.  

Brugerundersøgelsen 2015 har haft et særligt fokus på oplevelsen af sammenhæng i klientforløb. Kriminal-

forsorgen vil i 2016 offentliggøre en særskilt rapport, der belyser pensionsbeboernes, de indsattes og til-

synsklienternes oplevelser af sammenhæng i klientforløb. En sådan rapport vil indeholde mere komplekse 

analyser af forskelle og sammenhænge i klienternes svar.  

Kriminalforsorgen vil desuden i 2016 offentliggøre en mere omfattende rapport, der belyser hvilke forhold i 

fængsler og arresthuse, der øger eller mindsker tilfredsheden blandt de indsatte i det hele taget. 
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Læsevejledning 
Der er tale om en beskrivende delrapport, hvor de indsattes svar er gengivet. Delrapporten indeholder ikke 

analyser af sammenhænge mellem hvilke grupper af indsatte, der er mere eller mindre (u)tilfredse med 

forhold i institutionen. Resultaterne kan således ikke bruges til at forklare, hvorfor de indsatte svarer, som 

de nu engang gør. Det er op til den enkelte institution selv at vurdere de indsattes svar, eventuelt inddrage 

de indsatte heri og afgøre, hvor der skal følges op jævnfør vejledningen for resultatkontrakten 2016.  

Der er udarbejdet en delrapport for hvert fængsel og fire delrapporter for arresthusene i hvert kriminalfor-

sorgsområde. I delrapporterne for fængslerne kan nogle resultater læses på afdelingsniveau. Delrapporter-

ne for arresthusene vil være opdelt på de enkelte arresthuse i de fire kriminalforsorgsområder. Der er des-

uden udarbejdet en særskilt rapport for Københavns fængsler. 

Denne rapport er hovedsageligt bygget op omkring tabeller, der viser svarfordelinger. De enkelte resultater 

er således ikke kommenteret undervejs i delrapporten. I de fleste af tabellerne vil svarkategorier være slået 

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

der har svaret ’tilfreds’. 

Resultaterne opgøres som udgangspunkt efter, hvilket regime, de indsatte sidder i, og helt overordnet for 

Kriminalforsorgen. 

Andelen af indsatte, der har angivet ’ved ikke/ikke relevant’, vil også fremgå af tabellerne. Dette indikerer, 

at ikke alle spørgsmål har været lige relevante for de indsatte. Der kan f.eks. være varetægtsarrestanter, for 

hvem fælles opholdsrum ikke er noget, de har haft en mening om, fordi de ikke har haft adgang hertil. An-

dre indsatte kan have valgt at svare ’ved ikke/ikke relevant’ på spørgsmålet om, hvorvidt de er tilfredse 

med psykiateren, fordi de ikke har mødt vedkommende. 

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om en undersøgelse af de indsattes oplevelser samt deres hold-

ninger og vurderinger. Der er altså tale om en undersøgelse af subjektive forhold. Er der blandt de indsatte 

f.eks. utilfredshed med en bestemt personalegruppe, er det ikke ensbetydende med, at denne personale-

gruppe udfører sit arbejde dårligt. Det kan i lige så høj grad skyldes, at der træffes, for nogle indsatte, upo-

pulære men rigtige beslutninger til gavn for flertallet af de indsatte. 

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

af utilfredse indsatte større i lukket regime end i åbent regime, er det ikke ensbetydende med, at persona-

let i lukket regime gør et dårligere arbejde. Det kan skyldes en lang række andre forhold, f.eks. at gruppen 

af indsatte ikke er ens i de to regimer.  
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Resultater fra spørgeskemaundersøgelsen 
I det følgende vil der være en gennemgang af de indsattes besvarelser opdelt på en række områder.  

Der er spørgsmål, hvor de indsatte 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’. 

De fleste steder er tabellerne opdelt efter, hvilket regime de indsatte, som har deltaget, sidder i, hvilket vil 

sige: 

1) Lukket regime 
2) Åbent regime 
3) Arrest (indsatte i arresthuse og indsatte på arrestafdelinger i fængsler). 

Endvidere er resultaterne fra Brugerundersøgelsen 2014 opgjort i forlængelse af de enkelte tabeller, så det 

er muligt at sammenligne resultaterne fra 2015 med 2014. Det forudsætter dog, at det spørgsmål, resulta-

ter hviler på, har været stillet både i 2014 og i 2015.  

I forhold til spørgsmålene om mobning, trusler, vold, seksuel chikane og seksuelle overgreb, er resultaterne 

endvidere fordelt på køn. 

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

enkelte institution i forhold til, hvad gennemsnitsbelægget har været i den uge, hvor spørgeskemaundersø-

gelse er gennemført.  

Spørgeskemaer, der bærer præg af at være mangelfuldt besvaret, indgår ikke i undersøgelsesmaterialet.   

Lav svarprocent og en høj andel af ved ikke-besvarelser er forhold, som læseren bør være særligt opmærk-

som på. Og det stiller særlige krav til tolkningen af resultaterne og det videre arbejde med de indsattes 

tilfredshed.  

En lav svarprocent kan skyldes flere ting. Der kan f.eks. være indsatte, der ikke kan besvare spørgeskemaet 

på grund af manglende læse- og/eller sprogkundskaber. Spørgeskemaet er oversat til engelsk, polsk, ru-

mænsk, litauisk samt arabisk. Der er indsatte, der ikke kan læse nogen af ovennævnte sprog, og der har 

været indsatte uden læsekundskaber på eget sprog. Andelen af udenlandske statsborgere er gengivet i 

tabel 1. 

At svarprocenten er lav betyder ikke, at resultaterne er ubrugelige for den enkelte institution. Det er dog et 

forhold, der er værd at holde sig for øje, når resultaterne vurderes i forhold til, hvorvidt de indsattes svar på 

undersøgelsestidspunktet repræsenterer alle indsatte i institutionen. En lav svarprocent betyder, at få ind-

sattes positive eller negative tilkendegivelser kan betyde ekstraordinært meget for det samlede resultat for 

institutionen/afdelingen. I et arresthus eller på en afdeling, hvor kun 10 indsatte har svaret, vil en enkelt 

indsat således tælle som 10 procent af de indsatte. Dermed vil en enkelt indsats svar have relativ stor be-

tydning for, om den enkelte afdeling eller arresthus ”scorer” lavt eller højt på en tilfredshedsskala.  
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I tabel 1 er svarprocenten for denne delrapport angivet. Som det fremgår, er svarprocenten 64, hvilket er 

uændret i forhold til året før. 

Tabel 1. Antal indsatte, svarprocent og andel udenlandske statsborgere for de enkelte afdelinger (pct.) 

Institution/Afdeling 
Antal indsatte (gen-

nemsnitsbelæg) 

Andel udenlandske stats-
borgere blandt indsatte 

(gennemsnitsbelæg)1 

Deltagende 
indsatte2 

Svarprocent 

Lukket regime - - 465 - 

Åbent regime - - 733 - 

Arrest - - 897 - 

Kriminalforsorgen i 
alt  

3.281 27  % 2.095 64  % 

Kan ikke placeres i 
forhold til regime 

  2  

 

Køn, alder og etnicitet 
Når svarprocenten under alle omstændigheder ikke er 100, er det nødvendigt at se på bortfaldet og vurde-

re, om der er klientgrupper, 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 klienter i så fald ligner 

de klienter, man kan forvente, vil deltage. Bortfaldsanalysen kan afdække, om der er grupper, der er 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 repræsenterede 

grupper svarer signifikant anderledes. Vægtning risikerer at skævvride andre af undersøgelsens resultater.   

Knap 96 procent af de indsatte, der har deltaget i undersøgelsen er mænd, hvilket svarer til fordelingen 
blandt samtlige indsatte på det tidspunkt, hvor undersøgelsen er gennemført, jf. tabel 2. 
 
Tabel 2. Køn (pct.) 

 Fordeling blandt deltagere i spørgeskemaun-
dersøgelsen 

Fordeling blandt samtlige 
indsatte i undersøgelsesugen3 

 Antal Procent Procent 

Kvinder 93  5  % 4  % 

Mænd 1.980 96  % 96  % 

Kriminalforsorgen i alt 2.073 100  % 100  % 

Uoplyst 24   

 

                                                           
1
 Indsatte uden statsborgerskab i Danmark, Grønland eller Færøerne. 

2
 Deltagere i undersøgelsen omfatter respondenter, der som minimum har besvaret ét spørgsmål, der handler om, 

hvor tilfredse de er med et forhold på institutionen eller i hvilken grad de oplever tilstedeværelsen af et forhold på 
institutionen.  
3
 Udtræk fra Ledelsesinformation (LIS). Særkørsel. 
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Som det fremgår af tabel 3 er aldersfordelingen blandt de indsatte i undersøgelsen stort set den samme 

som blandt alle indsatte i fængsler og arresthuse.  

Tabel 3. Alder (pct.) 

 Fordeling blandt deltagere i spørgeskema-
undersøgelsen 

Fordeling blandt samtlige ind-
satte i undersøgelsesugen4 

 Antal Procent Procent 

15-20 år 146 7  % 7  % 

21-30 år 739 36  % 37  % 

31-40 år 568 28  % 28  % 

41-50 år 408 20  % 19  % 

51 år eller ældre 198 10  % 9  % 

Kriminalforsorgen i alt 2.059 100  % 100  % 

Uoplyst 38   

 

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

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

terkommere.5 I gruppen af indvandrere indgår også udlændinge uden fast bopæl i Danmark f.eks. turister.  

Fordelingen af indsatte ud fra etnisk tilhørsforhold tyder på, at indsatte med indvandrerbaggrund er under-

repræsenterede, jf. tabel 4. I undersøgelsen har der således været en lavere andel af indsatte med indvan-

drerbaggrund, end man kunne forvente. Der er dog tale om en relativ beskeden forskel på fire procentpo-

int. 

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

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

uens holdning blandt de indsatte på tværs af etnisk baggrund. En vægtning af svarene fra indsatte med 

indvandrerbaggrund vil derfor ikke blive foretaget.  

  

                                                           
4
 Udtræk fra Ledelsesinformation (LIS). Særkørsel. 

5
 Der er her gået ud fra 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. 



7 
 

Tabel 4. Etnisk baggrund (pct.) 

 Fordeling blandt deltagere i spørgeskemaun-
dersøgelsen 

Fordeling blandt samtlige ind-
satte i undersøgelsesugen6 

 Antal Procent Procent 

Dansk baggrund 1.325 64  % 59 % 

Efterkommer af ind-
vandrere 

178 9  % 10 % 

Indvandrer 560 27  % 31 % 

Kriminalforsorgen i alt 2.063 100  % 100 % 

Uoplyst 34  
 

 

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.  

 

  

                                                           
6
 Opgjort 10.11.2015. Særkørsel baseret på data, der indgår i:  Direktoratet for Kriminalforsorgen (2016): Opgørelse af 

indsatte og klienters etniske baggrund. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Justitsministeriet. København (forventet 
offentliggørelse foråret 2016). 
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Modtagelse og indsættelse 
De indsatte er blevet spurgt om en række forhold, der relaterer sig til den første tid i institutionen. Der er 

anvendt tre spørgsmål til at afdække de indsattes vurderinger af forholdene omkring modtagelse og ind-

sættelse. Spørgsmålene handler om fængselsbetjentenes imødekommenhed, oplysninger til de indsatte om 

behandling og beskæftigelse samt generelle oplysninger om forholdene på institutionen.  

Fængselsbetjentenes imødekommenhed ved indsættelse er et forhold som flertallet (65 pct.) af de indsatte 

vurderer positivt, jf. tabel 5. Der er imidlertid forskel på de indsattes vurdering alt efter, hvilket regime der 

er tale om. Andelen af Indsatte i lukket regime, der vurderer betjentene positivt ved indsættelse, er mindre 

(57 pct.) sammenlignet med indsatte i åbent regime og i arresthuse og på arrestafdelinger.  

Ser man på forholdet vedrørende modtagelse og indsættelse, der handler om oplysninger om behandling 

og beskæftigelse, er de indsatte mere ligeligt fordelte i deres vurdering. Således angiver 52 procent af de 

indsatte, at de ’i høj grad’ eller ’i  nogen grad’ fik de oplysninger om behandling og beskæftigelse, som de 

havde behov for, jf. tabel 6. Vurderingen af oplysninger om behandling og beskæftigelse vurderes imidlertid 

mindre positivt (47 pct.) blandt indsatte i lukket regime sammenlignet med indsatte i åbent regime (59 

pct.). 

En mindre andel af de indsatte mener at have fået dækket deres behov for generelle oplysninger om for-

hold i institutionen, idet 48 procent angiver ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’, jf. tabel 7.  

De indsatte i lukket regime har gennemgående en relativt mere negativ vurdering af indsættelses- og mod-

tagelsesforholdene sammenlignet med indsatte i andre regimer. Denne tendens gjorde sig ligeledes gæl-

dende i Brugerundersøgelsen 2013.  

I 2014 (og i 2013) var der en tydelig tendens til, at indsatte i lukket regime gennemgående gav en relativ 

mere negativ vurdering af indsættelses- og modtagelsesforholdene sammenlignet med indsatte i andre 

regimer. Med undtagelse af de indsattes vurderinger af de generelle oplysninger, fortsætter denne tendens 

også i 2015.  

Fra 2014 til 2015 er der sket en stigning i andelen af indsatte der vurderer indsættelses- og modtagelses-

forholdene positivt. Denne stigning er først og fremmest båret frem af en positiv udvikling i vurderingen 

blandt indsatte i lukket regime.   
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Tabel 5. Indsattes vurdering af fængselsbetjentenes imødekommenhed ved indsættelse. Fordelt på årstal og 
regime (pct.) 
Var fængselsbetjentene imødekommende 
ved din indsættelse? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 57 % 38 % 6 % 100 % 
Åbent regime 69 % 28 % 3 % 100 % 
Arrest 65 % 30 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 65 % 31 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.322 634 87 2.043 
 

2014 Lukket regime 48 % 48 % 4 % 100 % 
Åbent regime 67 % 31 % 2 % 100 % 
Arrest 63 % 33 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 61 % 36 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.435 841 81 2.357 

 
Tabel 6. Indsattes vurdering af oplysninger om behandling og beskæftigelse ved indsættelse. Fordelt på 
årstal og regime (pct.) 
Fik du de oplysninger om behandling og 
beskæftigelse, som du havde behov for? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 47 % 48 % 5 % 100 % 
Åbent regime 59 % 39 % 2 % 100 % 
Arrest 50 % 48 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 52 % 44 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.067 904 64 2.035 
 

2014 Lukket regime 39 % 57 % 3 % 100 % 
Åbent regime 54 % 43 % 3 % 100 % 
Arrest 49 % 48 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 48 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.126 1.126 76 2.328 

 
Tabel 7. Indsattes generelle vurdering af oplysninger om forholdene på institutionen ved indsættelse. For-
delt på årstal og regime (pct.) 
Fik du generelt de oplysninger om for-
holdene i fængslet eller arresthuset, som 
du havde behov for? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 44 % 51 % 5 % 100 % 
Åbent regime 50 % 46 % 4 % 100 % 
Arrest 49 % 48 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 48 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 979 965 73 2.017 
 

2014 Lukket regime 36 % 62 % 2 % 100 % 
Åbent regime 50 % 48 % 2 % 100 % 
Arrest 48 % 49 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 46 % 52 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.056 1.196 59 2.311 
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Beskæftigelse 
De indsatte er blevet bedt om at vurdere, hvorvidt deres ønsker for beskæftigelse er opfyldt. Det er gjort 

ved, at de indsatte har svaret på et mere generelt spørgsmål om, hvorvidt de opfatter, at det de beskæfti-

ger sig med på institutionen, er meningsfuldt.7 Derudover er der fire mere specifikke spørgsmål om, hvor-

vidt deres ønsker opfyldes, hvad angår arbejde, uddannelse, misbrugsbehandling og anden behandling (for 

eksempel det kognitive færdighedsprogram eller anger management). 

Som det fremgår af tabel 8, angiver lidt over halvdelen (56 pct.), at det de beskæftiger sig med er menings-

fuldt. For indsatte i åbent regime er der dog tale om 68 procent, hvilket er en større andel end for indsatte i 

andre regimer.  

47 procent af de indsatte angiver, at deres ønsker for arbejde (i høj grad eller i nogen grad) bliver opfyldt, jf. 

tabel 9. 

I forhold til uddannelse mener 29 procent af de indsatte, at deres ønsker for uddannelse opfyldes, jf. tabel 

10. Langt flere indsatte (48 pct.) mener således ikke, at deres ønsker for uddannelse opfyldes.  

Hvad angår de indsattes vurdering af mulighederne for misbrugsbehandling, som det fremgår af tabel 11, 

angiver 38 procent, at deres ønsker opfyldes.  

26 procent af de indsatte mener, at deres ønsker for anden behandling bliver opfyldt. Det er en mindre 

andel end andelen af indsatte, der har angivet, at deres ønsker kun ’i ringe grad’ eller ’slet ikke opfyldes’ (29 

pct.).  

Ser man på de indsattes vurdering af de specifikke beskæftigelsesmuligheder som arbejde, uddannelse og 

forskellige former for behandling, er det gennemgående, at indsatte i lukket regime, udgør den største an-

del af indsatte, der vurderer de enkelte dele negativt. Når det handler om arbejde, er der imidlertid ikke 

nævneværdig forskel på, hvad de indsatte i lukket regime svarer, og hvad de indsatte i arresthuse og på 

arrestafdelinger svarer. Hvad angår misbrugsbehandling eller anden behandling end misbrugsbehandling, 

er det forhold, som indsatte i arresthuse og på arrestafdelingerne angiver ikke at have en holdning til.  

I forhold til resultaterne fra Brugerundersøgelsen 2014 er de indsattes vurderinger af beskæftigelse gene-

relt set mere positiv. Her er der størst fremgang at spore blandt indsatte i arresthuse og på arrestafdelin-

ger.  

Sammenlignet med 2014 er der i forhold til de indsattes ønsker om misbrugsbehandling sket en fremgang 

på fire procentpoint, når det gælder andelen af indsatte, der er positive. Det bør i den forbindelse fremhæ-

ves, at der er sket en markant forøgelse af indsatte i åbent regime, der mener, at deres ønsker for mis-

brugsbehandling opfyldes.  Til gengæld er der færre indsatte i åbent regime i 2015, der mener, at deres 

ønsker for arbejde og deres ønsker for uddannelse bliver opfyldt sammenlignet med 2014.  

  

                                                           
7
 For en nærmere analyse af beskæftigelsen henvises til Brugerundersøgelsen 2014 – Indsattes holdninger og vurde-

ringer af mulighederne for beskæftigelse i fængsler og arresthuse. Direktoratet for Kriminalforsorgen. Oktober 2015.  
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Tabel 8. Indsattes samlede vurdering af beskæftigelse på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Synes du samlet set, at det, du beskæfti-
ger dig med her, er meningsfuldt? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 53 % 43 % 4 % 100 % 
Åbent regime 68 % 26 % 6 % 100 % 
Arrest 48 % 41 % 11 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 56 % 36 % 8 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.143 738 158 2.039 
 

2014 Lukket regime 53 % 44 % 3 % 100 % 
Åbent regime 68 % 29 % 3 % 100 % 
Arrest 43 % 47 % 10 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 53 % 40 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.256 950 149 2.355 

 
Tabel 9. Indsattes vurdering af mulighederne for arbejde på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Opfyldes dine ønsker for arbejde? I høj grad/ I 

nogen grad 
I ringe 

grad/slet ikke 
Ved ikke/ ikke 

relevant 
I alt 

2015 Lukket regime 43 % 47 % 10 % 100 % 
Åbent regime 54 % 35 % 12 % 100 % 
Arrest 43 % 46 % 11 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 47 % 42 % 11 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 934 839 218 1.991 
 

2014 Lukket regime 42 % 52 % 6 % 100 % 
Åbent regime 57 % 34 % 9 % 100 % 
Arrest 42 % 46 % 11 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 47 % 44 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.081 1.011 210 2.302 

 
Tabel 10. Indsattes vurdering af mulighederne for uddannelse på institutionen. Fordelt på årstal og regime 
(pct.) 
Opfyldes dine ønsker for uddannelse? I høj grad/ I 

nogen grad 
I ringe 

grad/slet ikke 
Ved ikke/ ikke 

relevant 
I alt 

2015 Lukket regime 27 % 57 % 17 % 100 % 
Åbent regime 37 % 37 % 26 % 100 % 
Arrest 24 % 51 % 24 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 29 % 48 % 23 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 562 915 449 1.926 
 

2014 Lukket regime 26 % 62 % 12 % 100 % 
Åbent regime 40 % 38 % 22 % 100 % 
Arrest 24 % 50 % 27 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 29 % 49 % 22 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 660 1.096 487 2.243 

 

  



12 
 

Tabel 11. Indsattes vurdering af mulighederne for misbrugsbehandling på institutionen. Fordelt på årstal og 
regime (pct.) 
Opfyldes dine ønsker for misbrugsbehand-
ling? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 36 % 26 % 38 % 100 % 
Åbent regime 45 % 19 % 36 % 100 % 
Arrest 33 % 17 % 49 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 38 % 20 % 42 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 713 373 790 1.876 
 

2014 Lukket regime 32 % 29 % 39 % 100 % 
Åbent regime 37 % 16 % 47 % 100 % 
Arrest 33 % 18 % 49 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 34 % 20 % 46 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 750 445 1.012 2.207 

 
Tabel 12. Indsattes vurdering af mulighederne for anden behandling på institutionen. Fordelt på årstal og 
regime (pct.) 
Opfyldes dine ønsker for anden behand-
ling (for eksempel det kognitive færdig-
hedsprogram eller anger management)? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 29 % 38 % 33 % 100 % 
Åbent regime 34 % 22 % 44 % 100 % 
Arrest 16 % 29 % 54 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 26 % 29 % 46 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 477 534 844 1.855 
 

2014 Lukket regime 24 % 40 % 36 % 100 % 
Åbent regime 33 % 19 % 48 % 100 % 
Arrest 14 % 31 % 55 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 23 % 29 % 48 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 493 632 1.049 2.174 
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Fritid, indkøb og mad  
De indsatte er blevet bedt om at forholde sig til den del af deres dagligdag, der handler om mulighederne 

for at træne og dyrke sport og i det hele taget bruge fritiden på en meningsfuld måde. Derudover er de 

blevet spurgt om indkøbsmuligheder, samt det at spise tilfredsstillende, både hvad angår kvalitet og kvanti-

tet.  

Flere indsatte i 2015 sammenlignet 2014 er tilfredse med mulighederne for at træne og dyrke sport. I 2014 

angav et mindretal på 35 procent af de indsatte, at de var tilfredse med mulighederne for at træne og dyrke 

sport. Som det fremgår af tabel 13, er den tilsvarende andel i 2015 40 procent. Det ændrer dog ikke ved, at 

der i 2015 fortsat er flere indsatte, der angiver at være utilfredse med mulighederne for at træne og dyrke 

sport. At der er relativt flere negative indsatte end sidste år, skyldes, at flere indsatte i lukket regime og i 

særdeleshed i åbent regime har angivet, at de er ’utilfredse’ eller ligefrem ’meget utilfredse’ med mulighe-

derne for at træne og dyrke sport.  

Flertallet af de indsatte (om end faldende i forhold til 2014) oplever ikke, at deres muligheder for at aktive-

re sig i fritiden generelt er tilfredsstillende. Som det også fremgår af tabel 14, er det blandt de indsatte i 

arresthuse eller på arrestafdelinger, at der er er størst utilfredshed at spore.  

De indsattes oplevelse af udvalget af varer i købmandens butik har ændret sig i og med, at andelen af til-

fredse indsatte er blevet mindre. Blandt indsatte i lukket regime og blandt indsatte i arresthuse og på ar-

restafdelinger er der flere tilfredse end utilfredse, jf. tabel 15. Omvendt er det for indsatte i åbent regime, 

at utilfredsheden er størst.  

Hvor mere end halvdelen af de indsatte er tilfredse med udvalget af varer, er der væsentlig færre (29 pct.), 

der er tilfredse med priserne, som det fremgår af tabel 16. Ligesom med de indsattes vurdering af udvalget, 

er det blandt de indsatte i åbent regime, hvor utilfredsheden er størst.  

Umiddelbart er der tilfredshed med maden, hvad angår kvaliteten af maden og størrelsen på portionerne. 

Som det fremgår af tabel 17 svarer 52 procent af de indsatte således, at de er ’tilfredse’ eller ’meget tilfred-

se’ med kvaliteten af maden. En tilsvarende andel vurderer ligeledes størrelsen på portionerne positivt, jf. 

tabel 18.  

Der er imidlertid forskel på, om de indsatte sidder i fængsel (både lukket og åbent regime) eller om de sid-

der i arresthus eller er på en arrestafdeling. For de indsatte, der som hovedregel selv skal tilberede og ser-

vere maden, er der måske tale om en vurdering af egne evner i et køkken. Her er tilfredsheden markant 

mere positiv sammenlignet med svarene fra indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger. Indsatte i åbent 

regime svarer stort set det samme som indsatte i lukket regime.  

De indsattes vurderinger af mulighederne for fritid, indkøb og mad har ikke ændret sig betragteligt fra 2014 

til 2015. De indsatte i lukket regime er dog blevet mere tilfredse med købmandens priser. Til gengæld er 

tilfredsheden med kvaliteten af maden og størrelsen på portionerne faldet blandt de indsatte i åbent regi-

me.  
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Tabel 13. Indsattes vurdering af mulighederne for at træne og dyrke sport på institutionen. Fordelt på årstal 
og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med mulighederne for at 
træne og dyrke sport? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 42 % 50 % 7 % 100 % 
Åbent regime 41 % 52 % 8 % 100 % 
Arrest 39 % 53 % 8 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 40 % 52 % 8 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 818 1.055 154 2.027 
 

2014 Lukket regime 32 % 61 % 6 % 100 % 
Åbent regime 37 % 54 % 9 % 100 % 
Arrest 35 % 56 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 35 % 57 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 821 1.331 200 2.352 

 
Tabel 14. Indsattes vurdering af mulighederne for at aktivere sig i fritiden på institutionen. Fordelt på årstal 
og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med de muligheder, du 
generelt har for at aktivere dig i din fritid? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 38 % 56 % 6 % 100 % 
Åbent regime 39 % 54 % 7 % 100 % 
Arrest 32 % 59 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 36 % 57 % 8 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 716 1.141 153 2.010 
 

2014 Lukket regime 32 % 65 % 3 % 100 % 
Åbent regime 41 % 54 % 5 % 100 % 
Arrest 30 % 61 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 34 % 60 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 782 1.384 142 2.308 

 
Tabel 15. Indsattes vurdering af udvalget af varer i institutionens butik. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med udvalget af varer i 
fængslet eller arresthusets butik? 

Meget til-
freds/tilfred

s 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ der 
er ingen butik 

I alt 

2015 Lukket regime 56 % 40 % 4 % 100 % 
Åbent regime 44 % 54 % 2 % 100 % 
Arrest 54 % 41 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 51 % 45 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.043 919 68 2.030 
 

2014 Lukket regime 57 % 42 % 1 % 100 % 
Åbent regime 44 % 56 % 1 % 100 % 
Arrest 55 % 41 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 52 % 46 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.212 1.077 57 2.346 
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Tabel 16. Indsattes vurdering af priserne på varer i institutionens butik. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med prisen på varerne i 
fængslet eller arresthusets butik? 

Meget til-
freds/tilfred

s 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke I alt 

2015 Lukket regime 38 % 59 % 3 % 100 % 
Åbent regime 20 % 78 % 2 % 100 % 
Arrest 31 % 65 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 29 % 68 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 575 1.373 62 2.010 
 

2014 Lukket regime 31 % 68 % 2 % 100 % 
Åbent regime 24 % 75 % 1 % 100 % 
Arrest 31 % 65 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 29 % 69 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 664 1.602 57 2.323 

 
Tabel 17. Indsattes vurdering af kvaliteten af maden på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med kvaliteten af ma-
den? 

Meget til-
freds/tilfred

s 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ der 
er ingen butik 

I alt 

2015 Lukket regime 66 % 25 % 8 % 100 % 

Åbent regime 61 % 28 % 11 % 100 % 

Arrest 38 % 60 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 52 % 41 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.035 816 128 1.979 
 

2014 Lukket regime 61 % 32 % 8 % 100 % 
Åbent regime 65 % 22 % 12 % 100 % 
Arrest 41 % 56 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 53 % 40 % 7 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.229 916 160 2.305 

 
Tabel 18. Indsattes vurdering af størrelsen på madportionerne på institutionen. Fordelt på årstal og regime 
(pct.) 
Hvor tilfreds er du med størrelsen på porti-
onerne? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke I alt 

2015 Lukket regime 59 % 28 % 13 % 100 % 
Åbent regime 59 % 24 % 17 % 100 % 
Arrest 45 % 51 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 53 % 37 % 10 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.013 707 198 1.918 
 

2014 Lukket regime 57 % 29 % 14 % 100 % 
Åbent regime 62 % 19 % 19 % 100 % 
Arrest 45 % 51 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 53 % 36 % 11 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.189 800 246 2.235 
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Familie, venner og besøgsforhold 
Med indførelsen af børneansvarlige blandt personalet i 2013 i Kriminalforsorgen er der kommet mere fokus 

på indsatte med børn.  I Brugerundersøgelsen 2014 er der tilføjet spørgsmål om personalets støtte og hjælp 

til indsatte med børn. 

I første omgang er der spurgt bredt ind til, hvorvidt personalet giver den indsatte støtte og hjælp, som de 

har behov for i forhold til børn eller stedbørn.8 Kun svar  fra indsatte med børn og/eller stedbørn under 18 

år er medtaget. Som det fremgår af tabel 19 angiver 39 procent af de indsatte, at personalet ’i høj grad’ 

eller ’i nogen grad’ giver de indsatte den støtte og hjælp, der er behov for i forhold til børnene. Lidt flere 

(44 pct.) svarer ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’.  

Fra 2014 til 2015 er andelen af indsatte, der oplever at få støtte og hjælp i forhold til børnene steget, hvil-

ket skyldes, at de indsatte i lukket regime svarer mere positivt end året forinden. Der er dog fortsat flere 

indsatte, der svarer ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ end, der er indsatte, der svarer ’i nogen grad’ eller ’i høj 

grad’. 

Blandt de indsatte i lukket regime var der i 2014 relativt færre, som oplevede at få den støtte og hjælp i 

forhold til børnene, der er behov for. Forskelle på tværs af regime, der anes i 2015, er ikke statistisk signifi-

kant, og kan derfor bero på tilfældigheder. 

Derudover har de indsatte ligesom i 2014 vurderet besøgsforholdene, dvs. omfanget af og mulighederne 

for besøg, længden af besøgstider, rejsetiden for de pårørende samt de fysiske rammer, hvor besøg fore-

går.  

Halvdelen af de indsatte er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med det antal gange om ugen, de kan få besøg, 

jf. tabel 20. To næsten tilsvarende andele (46 procent) er tilfredse med henholdsvis længden af besøgsti-

derne og indretningen samt faciliteter i besøgsafdelingerne, jf. tabel 21 og tabel 23. Andelen af tilfredse 

indsatte er derimod lavere (37 pct.), når det gælder vurderingen af de pårørendes rejsetid til institutionen, 

sådan som det fremgår af tabel 22.  

Blandt indsatte i åbent regime er der gennemgående mere tilfredshed med besøgsforholdene sammenlig-

net med indsatte i lukket regime. Indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger adskiller sig fra de andre ind-

satte i både lukket og åbent regime ved, at de forhold vedr. kontakt til familie og venner samt selve besøgs-

forholdene, er forhold, som de oftere ikke har en holdning til, dvs. at de har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 

Det hænger givetvis sammen med, at indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger i langt højere grad er om-

fattet af brev- og besøgskontrol.  

I forhold til resultaterne fra Brugerundersøgelsen 2014 er de indsattes vurdering af besøgsforholdene  på 

tværs af regimer for så vidt ikke entydigt ændret. Således er tilfredsheden med antallet af besøg og læng-

den af besøgstiderne steget. Derimod er den statistiske usikkerhed for stor, når det gælder ændringer i 

tilfredsheden med pårørendes rejsetid og tilfredsheden med besøgsfaciliteter. Ændringerne kan derfor 

                                                           
8
 For en nærmere analyse af de børneansvarlige henvises der til Brugerundersøgelsen 2014 – Holdninger og vurderin-

ger blandt indsatte forældre i fængsler og arresthuse. Børneansvarligordningen. Direktoratet for Kriminalforsorgen 
Juni 2015.  
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skyldes tilfældigheder. Samlet set er det tydeligt, at holdninger til disse forhold er faldet mere positivt ud 

først og fremmest blandt indsatte i lukket regime.  

Tabel 19. Indsattes vurdering af personalets støtte og hjælp i forhold til børn. Fordelt på årstal og regime 
(pct.)  
Giver personalet dig den støtte og hjælp, du 
har behov for i forhold til dine børn eller 
stedbørn? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet 

ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 36 % 48 % 15 % 100 % 
Åbent regime 45 % 41 % 15 % 100 % 
Arrest 35 % 46 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 39 % 44 % 17 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 365 416 157 938 

      
2014 Lukket regime 26 % 61 % 12 % 100 % 

Åbent regime 41 % 44 % 16 % 100 % 
Arrest 32 % 50 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 33 % 51 % 16 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 377 573 179 1.129 

 

Tabel 20. Indsattes vurdering af besøgsforholdene. Antallet af besøg. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med det antal gange om 
ugen, du kan få besøg? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 59 % 27 % 14 % 100 % 
Åbent regime 65 % 21 % 14 % 100 % 
Arrest 32 % 49 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 50 % 34 % 16 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 999 682 321 2002 
 

2014 Lukket regime 43 % 39 % 18 % 100 % 
Åbent regime 66 % 24 % 10 % 100 % 
Arrest 30 % 44 % 26 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 45 % 37 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.031 845 431 2.307 
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Tabel 21. Indsattes vurdering af besøgsforholdene. Længden af besøgstider. Fordelt på årstal og regime 
(pct.) 
Hvor tilfreds er du med længden af besøgs-
tiderne? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 52 % 33 % 14 % 100 % 
Åbent regime 65 % 22 % 13 % 100 % 
Arrest 27 % 54 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 46 % 38 % 16 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 921 761 312 1.994 
 

2014 Lukket regime 41 % 41 % 18 % 100 % 
Åbent regime 67 % 23 % 10 % 100 % 
Arrest 28 % 47 % 25 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 44 % 38 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.001 873 423 2.297 

 

Tabel 22. Indsattes vurdering af besøgsforholdene. Pårørendes rejsetid. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med rejsetiden til 
fængslet for dine børn, familie, kæreste, 
venner? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 34 % 51 % 15 % 100 % 
Åbent regime 39 % 46 % 15 % 100 % 
Arrest 36 % 39 % 25 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 37 % 44 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (an-
tal) 

723 876 374 1.973 

 
2014 Lukket regime 27 % 56 % 17 % 100 % 

Åbent regime 36 % 55 % 9 % 100 % 
Arrest 35 % 35 % 30 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 33 % 47 % 20 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 757 1.064 458 2.279 

 
Tabel 23. Indsattes vurdering af besøgsforholdene. Besøgsfaciliteter. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med indretningen og 
faciliteterne, der hvor du får besøg? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 50 % 36 % 14 % 100 % 
Åbent regime 47 % 37 % 17 % 100 % 
Arrest 44 % 34 % 23 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 46 % 35 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (an-
tal) 

913 696 371 1.980 

 
2014 Lukket regime 40 % 44 % 17 % 100 % 

Åbent regime 50 % 38 % 12 % 100 % 
Arrest 41 % 31 % 29 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 43 % 36 % 20 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 990 827 465 2.282 
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Kontakt til pårørende 

Foruden mulighederne for besøg af pårørende, har de indsatte muligheder for at holde telefonisk kontakt 

til familie venner og venner. Knap halvdelen af de indsatte er tilfredse med mulighederne for telefonisk 

kontakt., jf. tabel 24.  

Mulighederne for pårørendekontakt bliver vurderet forskelligt alt efter, hvilket regime de indsatte sidder i. 

Dette ses tydeligt ved, at de indsatte i åbent regime er mest tilfredse med mulighederne for telefonisk kon-

takt (82 pct.) sammenlignet med indsatte i lukket regime (60 pct.) og indsatte i arresthus og på arrestafde-

linger (15 pct.).  

Tilfredsheden med mulighederne for kontakt til pårørende via telefon er en smule anderledes i 2015 end i 

2014. Navnlig andelen af indsatte i lukket regime, der er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med mulighederne 

for kontakt via telefon er steget fra 48 procent til 60 procent. Blandt indsatte i åbent regime og i arresthuse 

og på arrestafdelinger er der sket et mindre fald i tilfredsheden.  

Tabel 24. Indsattes vurdering af kontaktforholdene via telefon. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med mulighederne for 
generelt at have telefonisk kontakt til dine 
børn, familie, kæreste og venner? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 60 % 32 % 7 % 100 % 
Åbent regime 82 % 11 % 6 % 100 % 
Arrest 15 % 65 % 20 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 49 % 39 % 12 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 982 774 249 2.005 
Hvor tilfreds er du med mulighederne for 
at have kontakt til dine børn, familie, 
kæreste, venner via telefon? 
2014 Lukket regime 48 % 45 % 7 % 100 % 

Åbent regime 86 % 10 % 4 % 100 % 
Arrest 21 % 65 % 15 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 42 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.121 980 218 2.319 
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Kontakt til offentlige myndigheder 
Foruden kontakt til pårørende, har de indsatte i større eller i mindre grad mulighed for kontakt til offentlige 

myndigheder ved hjælp af internettet. De indsatte er i første omgang blevet bedt om at forholde sig til, 

hvorvidt de har mulighed for at bruge internettet, når de skal have oplysninger fra eller give oplysninger til 

offentlige myndigheder om f.eks. bolig, sundhed, økonomi, familieforhold eller uddannelse. Dernæst er de 

indsatte blevet bedt om at forholde sig til, hvorvidt de har mulighed for at få hjælp til brug af internettet.  

I tabel 25 ses fordelingen af de indsattes vurderinger af muligheder for at bruge internettet til kontakt til 

offentlige myndigheder. Flertallet af de indsatte (64 pct.) angiver, at de ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ har 

mulighed for at bruge internettet til at tage kontakt til offentlige myndigheder. Lidt færre (55 pct.) angiver, 

at de ’i ringe grad eller ’slet ikke’ har mulighed for at få hjælp til at bruge internettet til kontakt til offentlige 

myndigheder, jf. tabel 26.  

Blandt indsatte i åbent regime er der en større andel af indsatte, der oplever at have mulighed for at kunne 

bruge internettet til kontakt med offentlige myndigheder og få hjælp hertil (46 pct.) sammenlignet med 

indsatte i lukket regime (10 og 17 pct.) og indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger (3 og 8 pct.). 

En sammenligning af svarene fra de indsatte i 2014 med svarene i 2015 tyder ikke på statistiske signifikante 

ændringer i vurderingen af disse forhold. 

Tabel 25. Indsattes vurdering af mulighederne for at bruge internettet til at have kontakt til offentlige myn-
digheder. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Har du mulighed for at bruge internettet, når 
du skal have kontakt til offentlige myndighe-
der? 

I høj grad/ 
I nogen 

grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 10 % 77 % 13 % 100 % 
Åbent regime 46 % 44 % 10 % 100 % 
Arrest 3 % 74 % 23 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 20 % 64 % 16 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 402 1297 326 2.025 
 

2014 Lukket regime 9 % 79 % 11 % 100 % 
Åbent regime 42 % 47 % 11 % 100 % 
Arrest 4 % 72 % 24 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 18 % 66 % 16 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 408 1.537 384 2.329 
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Tabel 26. Indsattes vurdering af mulighederne for at få hjælp til at bruge internettet. Fordelt på årstal og 
regime (pct.) 
Har du mulighed for at få hjælp til at bruge 
internettet, når du skal have kontakt til 
offentlige myndigheder? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 17 % 66 % 16 % 100 % 
Åbent regime 44 % 38 % 18 % 100 % 
Arrest 8 % 63 % 29 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 23 % 55 % 22 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 457 1110 444 2.011 
      
2014 Lukket regime 15 % 71 % 14 % 100 % 

Åbent regime 42 % 39 % 20 % 100 % 
Arrest 8 % 62 % 30 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 21 % 57 % 23 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 478 1.309 528 2.315 
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Rettigheder og inddragelse 
Rettigheder og inddragelse er en samlebetegnelse for de indsattes opfattelse af deres rolle i bl.a. sagsbe-

handlingsarbejdet på institutionen. Der vil blandt de indsatte være forskellige opfattelser af, hvor meget de 

bør inddrages, og hvor meget personalet skal bestemme.  

De indsatte er blevet spurgt, hvorvidt de er tilfredse med svartiden på anmodningssedler, forklaringer på 

afslag på anmodninger, relevante informationer på afdelingen, om de forstår de beslutninger, der bliver 

truffet om dem, hvorvidt de er inddraget i handleplansarbejdet, om der bliver lyttet til dem, samt hvorvidt 

de har mulighed for at praktisere deres religion på institutionen. 

Endelig er de indsatte blevet spurgt om, hvad de synes om talsmandsordningen.  

Som det fremgår af tabel 27, er 45 procent af de indsatte ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med den tid, der 

går fra, at de afleverer en anmodningsseddel, til de får svar. En næsten lige så stor andel er ’utilfredse’ eller 

’meget utilfredse’. 

I forhold til de forklaringer, de indsatte får på afslag på anmodninger, er det knap halvdelen af de indsatte, 

der er ’utilfredse’ eller ’meget utilfredse’, jf. tabel 28. Når det gælder dette spørgsmål, er der en forholdsvis 

større andel af de indsatte, der ikke har en holdning til afslag, hvilket kan hænge sammen med, at der i 

denne gruppe er en overvægt af indsatte, der ikke har erfaringer med afslag på anmodninger.  

På baggrund af de indsatte svar, jf. tabel 29-34, er det gennemgående indtryk, at flere indsatte vurderer 

rettigheder og inddragelse positivt end negativt.  

Således angiver halvdelen af de indsatte, at de ’i nogen grad’ eller ’i høj grad’ får information om vigtige 

ting på deres afdeling, der påvirker deres hverdag, og næsten lige så mange af de indsatte angiver, at de 

forstår de beslutninger, der tages om dem.  

51 procent af de indsatte angiver, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er med til at udarbejde deres hand-

leplan, hvilket  er relativt højere end den andel af de indsatte (30 pct.), der har angivet ’i ringe grad’ eller 

’slet ikke’.  

54 procent af de indsatte angiver, at de synes, at personalet lytter til deres mening.  

43 procent af de indsatte mener, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er tilfredse med talsmandsordningen.  

Endelig angiver 42 procent af de indsatte, at de har mulighed for at praktisere deres religion, hvis de gerne 

vil. En næsten tilsvarende andel (42 pct.) har ikke en holdning til spørgsmålet.  

De indsattes vurderinger af inddragelse og rettigheder er forskellige på tværs af regimer, således at de ind-

satte i åbent regime i større grad er mere positive, eller mindre negative om man vil, end indsatte i lukket 

regime. Blandt indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger er der en større andel, der har svaret ’ved ik-

ke/ikke relevant’.  

Når det gælder spørgsmålet om mulighederne for at praktisere religion, er der ikke nævneværdige forskel 

le på tværs af regimer, når det gælder andelene, der har svaret positivt. Derimod er det blandt indsatte i 

lukket regime, at den største andel svarer negativt (22 pct.) sammenlignet med indsatte i åbent regime (14 
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pct.) og indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger (16  %). I forhold til spørgsmålet om at praktisere religi-

on, er det både blandt indsatte i åbent regime, at der findes den relativ højeste andel af indsatte, der angi-

ver ’ved ikke/ikke relevant’. 

I forhold til Brugerundersøgelsen 2014 er der blandt alle indsatte ikke sket ændringer i de indsattes vurde-

ringer af rettigheder og inddragelse, som er statistisk signifikante. Undtaget herfra er, at indsatte i arrest-

huse og på arrestafdelinger, der er mere tilfredse i 2015 sammenlignet med 2014. Derudover er tilfredshe-

den med forklaringerne på afslag på anmodninger i samme periode faldet blandt indsatte i åbent regime. 

Og ses der udelukkede på de indsatte i lukket regime oplever de i højere grad, at personalet lytter til deres 

mening, og at de er tilfredse med talsmandsordningen.  

Tabel 27. Indsattes vurdering af svartid på anmodningssedler. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med den tid der går, fra 
du afleverer en anmodningsseddel, til du 
får svar? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ik-
ke/ikke rele-

vant 

I alt 

2015 Lukket regime 41 % 53 % 7 % 100 % 
Åbent regime 43 % 45 % 12 % 100 % 
Arrest 50 % 39 % 11 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 45 % 44 % 11 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 904 869 210 1.983 

      
2014 Lukket regime 36 % 57 % 7 % 100 % 

Åbent regime 47 % 40 % 13 % 100 % 

Arrest 44 % 41 % 15 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 43 % 45 % 12 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 992 1.026 283 2.301 

 
Tabel 28. Indsattes vurdering af forklaring på afslag på anmodninger. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med den forklaring, du 
får på afslag på anmodninger? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 29 % 59 % 13 % 100 % 
Åbent regime 24 % 54 % 22 % 100 % 
Arrest 28 % 41 % 31 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 27 % 49 % 24 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (an-
tal) 

527 972 469 1.968 

 
2014 Lukket regime 25 % 63 % 13 % 100 % 

Åbent regime 29 % 49 % 21 % 100 % 
Arrest 28 % 39 % 33 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 28 % 48 % 24 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 635 1.098 554 2.287 
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Tabel 29. Indsattes vurdering af information på afdelingen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Får du information om vigtige ting på afde-
lingen, der påvirker din hverdag? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 51 % 41 % 8 % 100 % 
Åbent regime 57 % 33 % 9 % 100 % 
Arrest 44 % 41 % 15 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 50 % 38 % 11 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 993 759 227 1.979 
 

2014 Lukket regime 48 % 46 % 6 % 100 % 
Åbent regime 60 % 31 % 8 % 100 % 
Arrest 40 % 43 % 17 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 40 % 12 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.112 922 270 2.304 

 
Tabel 30. Indsattes vurdering af beslutningerne, der bliver truffet om dem. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Forstår du de beslutninger, der bliver taget 
om dig her? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 45 % 49 % 6 % 100 % 
Åbent regime 56 % 37 % 7 % 100 % 
Arrest 46 % 39 % 15 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 49 % 40 % 10 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 979 800 201 1.980 
 

2014 Lukket regime 42 % 53 % 5 % 100 % 
Åbent regime 55 % 38 % 8 % 100 % 
Arrest 46 % 39 % 15 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 42 % 10 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.093 968 231 2.292 

 
Tabel 31. Indsattes vurdering af inddragelse i handleplansarbejdet. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Er du med til at lave din handleplan? I høj grad/ I 

nogen grad 
I ringe 

grad/slet ikke 
Ved ikke/ ikke 

relevant 
I alt 

2015 Lukket regime 59 % 34 % 7 % 100 % 
Åbent regime 69 % 22 % 9 % 100 % 
Arrest 32 % 34 % 34 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 51 % 30 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 998 587 373 1958 
 

2014 Lukket regime 53 % 39 % 8 % 100 % 
Åbent regime 69 % 21 % 10 % 100 % 
Arrest 30 % 34 % 35 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 31 % 21 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.102 711 472 2.285 
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Tabel 32. Indsattes vurdering af, hvorvidt personalet lytter til de indsattes mening. Fordelt på årstal og re-
gime (pct.) 
Synes du, at personalet lytter til din me-
ning? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 51 % 43 % 6 % 100 % 
Åbent regime 62 % 33 % 6 % 100 % 
Arrest 49 % 37 % 14 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 54 % 37 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.070 726 177 1.973 
 

2014 Lukket regime 43 % 52 % 5 % 100 % 
Åbent regime 60 % 35 % 5 % 100 % 
Arrest 50 % 37 % 13 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 51 % 40 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.180 916 200 2.296 

 
Tabel 33. Indsattes vurdering af talsmandsordningen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Er du tilfreds med talsmandsordningen? I høj grad/ I 

nogen grad 
I ringe 

grad/slet ikke 
Ved ikke/ ikke 

relevant 
I alt 

2015 Lukket regime 46 % 34 % 20 % 100 % 
Åbent regime 51 % 27 % 23 % 100 % 
Arrest 35 % 26 % 39 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 43 % 28 % 29 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 845 549 573 1.967 

      
2014 Lukket regime 41 % 43 % 16 % 100 % 

Åbent regime 56 % 23 % 21 % 100 % 
Arrest 35 % 25 % 40 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 43 % 29 % 28 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 964 640 624 2.228 

 
Tabel 34. Indsattes vurdering af muligheder for at praktisere religion. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Har du mulighed for at praktisere din 
religion, hvis du gerne vil? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 44 % 20 % 36 % 100 % 
Åbent regime 40 % 14 % 46 % 100 % 
Arrest 43 % 16 % 41 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 42 % 16 % 42 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 826 315 822 1.963 
 

2014 Lukket regime 44 % 26 % 30 % 100 % 
Åbent regime 42 % 9 % 49 % 100 % 
Arrest 39 % 17 % 44 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 41 % 17 % 42 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 939 385 962 2.286 
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Indretning og faciliteter 
For de indsatte kan de fysiske rammer fylde meget i hverdagen – og for nogen mere end for andre. I Bru-

gerundersøgelsen er de indsatte blevet bedt om at vurdere indretningen af cellen, de fælles opholdsrum, 

badeforhold, toiletforhold samt udendørsområder. 

Med undtagelse af de fælles opholdsrum på afdelingerne, er flertallet af de indsatte ’tilfredse’ eller ’meget 

tilfredse’ med de fysiske rammer, hvilket fremgår af tabel 35-39. Ved alle spørgsmål vedrørende fysiske 

forhold gælder det, at andelen af tilfredse er større end andelen af utilfredse. Navnlig indretningen af cel-

len, bade- og toiletforhold samt de udendørsområder vurderes positivt af de indsatte, hvor henholdsvis 64, 

59 , 62 samt 58 procent af de indsatte er tilfredse hermed.  

48 procent af de indsatte angiver, at de er tilfredse med de fælles opholdsrum. For indsatte i åbent eller i 

lukket regime er denne andel højere (hhv. 53 og 59 pct.) end for indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger 

(37 pct.), for hvem adgangen til fælles områder som regel er begrænset. Det er givet, at dette samtidig også 

forklarer, hvorfor så stor en andel af de indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger angiver ’ved ikke/ikke 

relevant’.  

Samme mønster går igen, hvad angår de indsattes vurdering af udendørsområder. Her forholder de indsat-

te i åbent regime (77 pct.) sig dog ikke blot mere positivt sammenlignet med de indsatte i arresthuse og på 

arrestafdelinger (43 pct.). De er ligeledes mere positive i forhold til de indsatte i lukket regime (59 pct.).   

Ser man på de indsattes vurdering af udendørsområder, er tilfredsheden samlet set steget i forhold til 

2014. Her er det tilfredsheden blandt indsatte i lukket regime og blandt indsatte i åbent regime, der i høje-

re grad er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse. Endelig er tilfredsheden med badeforholdene i lukket regime 

steget fra 2014 til 2015.   

Tabel 35. Indsattes vurdering af indretningen af cellen på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med indretningen af cel-
len? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 62 % 37 % 1 % 100 % 
Åbent regime 61 % 37 % 3 % 100 % 
Arrest 67 % 29 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 64 % 34 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.292 680 52 2.024 
     
2014 Lukket regime 60 % 38 % 1 % 100 % 

Åbent regime 60 % 39 % 1 % 100 % 
Arrest 67 % 30 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 63 % 35 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.488 819 47 2.354 
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Tabel 36. Indsattes vurdering af de fælles opholdsrum på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med de fælles op-
holdsrum på din afdeling? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 59 % 36 % 4 % 100 % 
Åbent regime 53 % 44 % 3 % 100 % 
Arrest 37 % 35 % 28 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 38 % 14 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (an-
tal) 

946 763 275 1.984 

 
2014 Lukket regime 55 % 41 % 3 % 100 % 

Åbent regime 51 % 45 % 3 % 100 % 
Arrest 35 % 40 % 25 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 45 % 42 % 13 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.052 973 293 2.318 

 
Tabel 37. Indsattes vurdering af badeforholdene på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med badeforholdene 
på din afdeling? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 64 % 35 % 1 % 100 % 
Åbent regime 51 % 48 % 1 % 100 % 
Arrest 64 % 34 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 59 % 39 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (an-
tal) 

1199 789 31 2.019 

 
2014 Lukket regime 57 % 42 % 1 % 100 % 

Åbent regime 55 % 43 % 1 % 100 % 
Arrest 63 % 36 % 1 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 59 % 40 % 1 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.386 938 28 2.352 

 
Tabel 38. Indsattes vurdering af toiletforholdene på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med toiletforholdene på 
din afdeling? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 67 % 32 % 1 % 100 % 
Åbent regime 55 % 44 % 1 % 100 % 
Arrest 65 % 33 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 62 % 37 % 1 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.255 747 25 2.027 
 

2014 Lukket regime 62 % 37 % 1 % 100 % 
Åbent regime 57 % 42 % 1 % 100 % 
Arrest 63 % 36 % 1 % 100 % 
Kriminalforsorgen i alt (pct.) 61 % 38 % 1 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.435 897 25 2.357 
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Tabel 39. Indsattes vurdering af de udendørs områder på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med de udendørs om-
råder på din afdeling? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 59 % 38 % 3 % 100 % 
Åbent regime 77 % 21 % 2 % 100 % 
Arrest 43 % 50 % 7 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 58 % 37 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.179 750 87 2.016 
 

2014 Lukket regime 51 % 44 % 4 % 100 % 
Åbent regime 73 % 25 % 2 % 100 % 
Arrest 37 % 56 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 52 % 43 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.223 1.012 107 2.342 
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Forholdet til personalet 
De indsatte er blevet bedt om at vurdere forholdet til fængselsbetjentene, adgangen til andet personale, og 

hvor tilfredse de er med de enkelte personalegrupper.  

Forholdet til fængselsbetjentene 

Af tabel 40-44 fremgår det, at flertallet af de indsatte vurderer forholdet til fængselsbetjentene positivt. 

Således angiver 78 procent af de indsatte, at de generelt har god kontakt til fængselsbetjentene på afdelin-

gen. For indsatte i lukket regime er den tilsvarende andel mindre (71 pct.) sammenlignet med indsatte i de 

andre regimer. I 2015 er denne forskel dog markant mindre sammenlignet med 2014.   

58 procent af samtlige indsatte angiver, at de har god kontakt til den fængselsbetjent, der er deres kon-

taktperson. Blandt de indsatte i åbent regime er der den største andel af indsatte, der oplever at have en 

sådan god kontakt (66 pct.). Og den tilsvarende andel er mindre blandt indsatte i arresthuse og på arrestaf-

delinger (50 pct.). For indsatte i arresthuse og på arrestafdelingers vedkommende gælder det imidlertid, at 

mere end hver femte har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 

70 procent af de indsatte angiver, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ modtager hjælp fra fængselsbetjen-

tene, når de har brug for det.  

Endeligt angiver 70 pct. af de indsatte, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er tilfredse med måden, hvorpå 

fængselsbetjentene taler med de indsatte på. 

Ser man bort fra spørgsmålet om de indsattes forhold til deres kontaktpersoner, udgør de positivt stemte 

indsatte i lukket regime en mindre andel sammenlignet med indsatte i åbent regime og indsatte i arresthu-

se og på arrestafdelinger, når det handler om de indsattes forhold til fængselsbetjentene.  

Da de indsatte blev stillet de samme spørgsmål i 2014, var vurderingen ligeledes positiv, og der er overord-

net set ikke sket ændringer på de enkelte områder i 2015 med undtagelse af de indsattes vurdering af den 

generelle kontakt til fængselsbetjentene på afdelingen. Her er der sket en mindre bedring, hvilket skyldes, 

at de indsatte i lukket regime er blevet mere positive. Forholdet til fængselsbetjentene bærer i det hele 

taget præg af, at de indsatte i lukket regime svarer mere positivt i 2015 end i 2014.  

Tabel 40. Indsattes vurdering af kontaktperson. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Har du god kontakt til den fængselsbetjent, 
der er din kontaktperson? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 60 % 33 % 7 % 100 % 
Åbent regime 66 % 27 % 7 % 100 % 
Arrest 50 % 28 % 22 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 58 % 29 % 13 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.160 579 267 2.006 
 

2014 Lukket regime 50 % 43 % 7 % 100 % 
Åbent regime 67 % 28 % 5 % 100 % 
Arrest 50 % 29 % 21 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 55 % 32 % 12 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.291 746 290 2.327 
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Tabel 41. Indsattes generelle vurdering af fængselsbetjentene på afdelingen. Fordelt på årstal og regime 
(pct.) 
Har du generelt god kontakt til fængsels-
betjentene på din afdeling? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 71 % 26 % 3 % 100 % 
Åbent regime 81 % 16 % 3 % 100 % 
Arrest 80 % 17 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 78 % 19 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.573 375 62 2.010 
 

2014 Lukket regime 61 % 36 % 3 % 100 % 
Åbent regime 81 % 17 % 2 % 100 % 
Arrest 78 % 18 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 75 % 22 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.748 510 79 2.337 

 
Tabel 42. Indsattes vurdering af hjælp fra fængselsbetjentene. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Modtager du hjælp fra fængselsbetjentene, 
når du har brug for det? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 64 % 33 % 3 % 100 % 
Åbent regime 72 % 24 % 4 % 100 % 
Arrest 71 % 25 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 70 % 27 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.406 534 73 2.013 
 

2014 Lukket regime 54 % 42 % 4 % 100 % 
Åbent regime 73 % 23 % 4 % 100 % 
Arrest 70 % 25 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 67 % 29 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.564 664 98 2.326 

 
Tabel 43. Indsattes vurdering af fængselsbetjentenes måde at tale med de indsatte på. Fordelt på årstal og 
regime (pct.) 
Er du tilfreds med måden, fængselsbetjen-
tene taler med de indsatte på? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 62 % 33 % 4 % 100 % 
Åbent regime 72 % 25 % 3 % 100 % 
Arrest 73 % 24 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 70 % 27 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.411 535 65 2.011 
 

2014 Lukket regime 56 % 41 % 3 % 100 % 
Åbent regime 75 % 23 % 2 % 100 % 
Arrest 71 % 25 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 69 % 28 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.593 660 72 2.325 
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Adgangen til andet personale 

Foruden at forholde sig til fængselsbetjentene er de indsatte blevet bedt om at vurdere adgangen til den 

del af personalet, der ikke er fængselsbetjente: Socialrådgivere, sygeplejersker, læger, psykologer, psykiate-

re, religiøse forkyndere samt uddannelsesvejledere. Flertallet af de indsatte angiver, at de ’i høj grad’ eller i 

’i nogen grad’ har mulighed for at tale med en socialrådgiver (72 pct.), en sygeplejerske (71 pct.), en læge 

(62 pct.) eller en religiøs forkynder (51 pct.), jf. tabel 44.  

I forhold til de indsattes mulighed for at tale med en psykolog eller en psykiater er det lidt over en tredjedel 

af de indsatte, der angiver ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. I den forbindelse skal det understreges, at betrag-

telige andele af de indsatte svarer ’ved ikke/ikke relevant’.  

49 pct. af de indsatte oplever at have adgang til en uddannelsesvejleder. Også her er der en relativ stor 

andel af indsatte, der ikke har en holdning hertil (28 pct.). 

Sammenlignes de indsattes svar fra 2015 med svarene fra 2014, tyder det på, at relativt flere indsatte ople-

ver at have mulighed for at tale med en socialrådgiver og en psykolog i 2015. 

Tabel 44. Indsattes vurdering af adgangen til andet personale end fængselsbetjentene. Fordelt på faggrup-
per (pct.) 
Har du muligheder for at tale med/blive set af 
en… 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Socialrådgiver 72 % 20 % 8 % 100 % 
Sygeplejerske 71 % 22 % 7 % 100 % 
Læge 62 % 30 % 8 % 100 % 
Psykolog 37 % 27 % 36 % 100 % 
Psykiater 34 % 28 % 38 % 100 % 
Religiøs forkynder 51 % 18 % 30 % 100 % 
Uddannelsesvejleder 49 % 23 % 28 % 100 % 

      
2014 Socialrådgiver 65 % 25 % 11 % 100 % 

Sygeplejerske 68 % 23 % 8 % 100 % 
Læge 61 % 32 % 7 % 100 % 
Psykolog 33 % 30 % 37 % 100 % 
Psykiater 31 % 29 % 40 % 100 % 
Religiøs forkynder 51 % 18 % 31 % 100 % 

 Uddannelsesvejleder 46 % 25 % 29 % 100 % 

Generelle vurderinger af personalegrupper 

Tabellerne 45-55 belyser de indsattes vurdering af en række personalegrupper i kriminalforsorgen: 

- Fængselsbetjente 

- Socialrådgivere 

- Læger 

- Sygeplejersker 

- Psykologer 

- Psykiatere 

- Religiøse forkyndere 

- Værkmestre 
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- Lærere 

- Behandlere 

- Uddannelsesvejledere 

Et flertal på 75 procent af de indsatte angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med fængselsbetjen-

tene alt i alt, jf. tabel 45. Samtidig er fængselsbetjentene den personalegruppe, som flest indsatte har en 

klar holdning til. Blot tre procent har svaret ’ved ikke’/’ikke relevant’. 22 procent af de indsatte er ’utilfred-

se’ eller ’meget utilfredse’.  

Vurderingerne af andre personalegrupper end fængselsbetjentene er præget af, at en større andel er ’til-

fredse’ eller ’meget tilfredse’ end ’utilfredse’ eller ’meget utilfredse’.  

Det gælder i særdeleshed for socialrådgivere, sygeplejersker, religiøse forkyndere, værkmestre, lærere, 

behandlere, uddannelsesvejledere og i ringe grad for læger, psykologer og psykiatere. Det skal understre-

ges, at en relativ stor andel (mere end hver tredje) af de indsatte ikke har en tydelig holdning til psykologer, 

psykiatere, religiøse forkyndere, lærere, behandlere og uddannelsesvejledere, i og med at de indsatte har 

svaret ’ved ikke/ikke relevant’. Når andelen af ’ved ikke/ikke relevant’ er så høj, hænger det i flere tilfælde 

sammen med, at indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger i højere grad svarer ’ved ikke/ikke relevant’. 

Derimod er der en tendens til, at indsatte i lukket regime er mindst tilbøjelige til at til at svare ’ved ikke/ikke 

relevant’ i forhold til vurdering af andre personalegrupper end fængselsbetjentene. For netop de indsatte i 

lukket regime er der gennemgående mere utilfredshed med personalegrupperne.  

Sammenlignet med Brugerundersøgelsen 2014 er der ikke sket væsentlige ændringer i de indsattes vurde-

ringer af personalet. Den eneste statistisk signifikante ændring gælder de indsattes vurderinger af social-

rådgiverne. Her er tilfredsheden steget fra 57 procent i 2014 til 63 procent i 2015. Opdeles de indsatte end-

videre på regime, ses der lidt flere ændringer fra 2014 til 2015. Blandt indsatte i lukket regime er tilfreds-

heden med fængselsbetjentene, socialrådgiveren og uddannelsesvejlederen vokset fra 2014 til 2015. For 

indsatte i åbent regime er tilfredsheden med den religiøse forkynder og læreren faldet fra 2014 til 2015. Til 

gengæld er tilfredsheden med behandleren steget. Endelig er tilfredsheden med socialrådgiveren og med 

værkmesteren steget blandt indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger.  

Tabel 45. Indsattes vurdering af fængselsbetjente på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med fæng-
selsbetjentene her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 65 % 30 % 4 % 100 % 
Åbent regime 76 % 21 % 3 % 100 % 
Arrest 78 % 18 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 75 % 22 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (an-
tal) 

1.482 438 68 1.988 

 
2014 Lukket regime 59 % 38 % 3 % 100 % 

Åbent regime 79 % 19 % 2 % 100 % 
Arrest 77 % 19 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 73 % 24 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.689 544 67 2.300 
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Tabel 46. Indsattes vurdering af socialrådgiver på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med socialrådgi-
veren her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 61 % 32 % 7 % 100 % 
Åbent regime 65 % 28 % 7 % 100 % 
Arrest 63 % 17 % 20 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 63 % 24 % 13 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.253 476 257 1.986 
 

2014 Lukket regime 53 % 39 % 9 % 100 % 
Åbent regime 60 % 31 % 9 % 100 % 
Arrest 58 % 21 % 21 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 57 % 29 % 14 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.317 657 329 2.303 

 
Tabel 47. Indsattes vurdering af læge på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med lægen her? Meget til-

freds/tilfreds 
Util-

freds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 42 % 47 % 11 % 100 % 
Åbent regime 47 % 34 % 19 % 100 % 
Arrest 49 % 33 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 47 % 36 % 17 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 931 723 336 1.990 
 

2014 Lukket regime 46 % 46 % 9 % 100 % 
Åbent regime 45 % 37 % 18 % 100 % 
Arrest 50 % 31 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 47 % 37 % 16 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.086 843 377 2.306 

 
Tabel 48. Indsattes vurdering af sygeplejerske på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med sygeplejer-
sken her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 60 % 33 % 7 % 100 % 
Åbent regime 60 % 27 % 13 % 100 % 
Arrest 50 % 23 % 28 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 56 % 26 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.100 524 357 1.981 
 

2014 Lukket regime 62 % 31 % 7 % 100 % 
Åbent regime 63 % 27 % 10 % 100 % 
Arrest 47 % 20 % 33 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 56 % 25 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.276 576 446 2.298 
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Tabel 49. Indsattes vurdering af psykolog på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med psykologen 
her? 

Meget til-
freds/tilfred

s 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 36 % 25 % 38 % 100 % 
Åbent regime 22 % 20 % 59 % 100 % 
Arrest 17 % 14 % 69 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 23 % 18 % 59 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 446 359 1.153 1.958 
 

2014 Lukket regime 32 % 25 % 43 % 100 % 
Åbent regime 20 % 18 % 62 % 100 % 
Arrest 19 % 15 % 66 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 22 % 19 % 59 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 508 420 1.340 2.268 

 
Tabel 50. Indsattes vurdering af psykiater på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med psykiateren 
her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 31 % 27 % 42 % 100 % 
Åbent regime 22 % 21 % 57 % 100 % 
Arrest 17 % 14 % 69 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 22 % 19 % 59 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 433 374 1.142 1.949 
 

2014 Lukket regime 29 % 25 % 46 % 100 % 
Åbent regime 22 % 20 % 59 % 100 % 
Arrest 16 % 15 % 69 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 21 % 19 % 60 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 470 428 1.360 2.258 

 
Tabel 51. Indsattes vurdering af religiøs forkynder på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med den religiø-
se forkynder (f.eks. præst og imam) her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 51 % 18 % 32 % 100 % 
Åbent regime 37 % 13 % 50 % 100 % 
Arrest 44 % 10 % 46 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 43 % 13 % 44 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 838 247 862 1.947 
 

2014 Lukket regime 47 % 19 % 34 % 100 % 
Åbent regime 43 % 9 % 47 % 100 % 
Arrest 43 % 10 % 47 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 44 % 12 % 44 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 999 276 997 2.272 
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Tabel 52. Indsattes vurdering af værkmester på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med værkmeste-
ren her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 54 % 24 % 22 % 100 % 
Åbent regime 61 % 14 % 25 % 100 % 
Arrest 45 % 19 % 36 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 53 % 18 % 29 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.033 357 573 1.963 
 

2014 Lukket regime 53 % 28 % 18 % 100 % 
Åbent regime 64 % 13 % 22 % 100 % 
Arrest 39 % 18 % 43 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 51 % 19 % 31 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.151 425 695 2.271 

 
Tabel 53. Indsattes vurdering af lærer på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med læreren her? Meget til-

freds/tilfreds 
Utilfreds/Meget 

utilfreds 
Ved ikke/ikke 

relevant 
I alt 

2015 Lukket regime 53 % 19 % 29 % 100 % 
Åbent regime 46 % 13 % 41 % 100 % 
Arrest 47 % 14 % 39 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 14 % 38 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 934 283 737 1.954 
 

2014 Lukket regime 48 % 22 % 29 % 100 % 
Åbent regime 53 % 10 % 37 % 100 % 
Arrest 44 % 12 % 44 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 14 % 38 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.088 317 866 2.271 

 
Tabel 54. Indsattes vurdering af behandler på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med behandleren 
her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 44 % 20 % 36 % 100 % 
Åbent regime 51 % 15 % 35 % 100 % 
Arrest 37 % 12 % 51 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 43 % 15 % 42 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 845 283 819 1.947 
 

2014 Lukket regime 43 % 22 % 36 % 100 % 
Åbent regime 47 % 11 % 41 % 100 % 
Arrest 38 % 11 % 50 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 42 % 14 % 44 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 965 314 1.000 2.279 
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Tabel 55. Indsattes vurdering af uddannelsesvejleder. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med uddannel-
sesvejleder her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 47 % 23 % 30 % 100 % 
Åbent regime 47 % 18 % 35 % 100 % 
Arrest 24 % 15 % 61 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 37 % 18 % 45 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 723 346 873 1.942 

      
2014 Lukket regime 35 % 31 % 34 % 100 % 

Åbent regime 50 % 15 % 35 % 100 % 
Arrest 23 % 16 % 61 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 35 % 20 % 46 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 786 445 1.043 2.274 
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Forholdet til medindsatte 
På samme måde som de indsatte har forholdt sig til fængselsbetjentene, har de også forholdt sig til deres 

medindsatte; generelt set, i forhold til at modtage hjælp, og måden hvorpå de indsatte taler til hinanden 

på. Derudover er de indsatte blevet bedt om at forholde sig til, om de kan tale med en fængselsbetjent 

uden at blive kaldt stikker.  

86 procent af de indsatte angiver, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ generelt har god kontakt til de andre 

indsatte, jf. tabel 56.  

Tilsvarende mener 74 procent af de indsatte, at de både modtager hjælp fra de andre indsatte, når de har 

brug for det, og 75 procent at de er tilfredse med måden, de indsatte taler til hinanden på, jf. tabel 57 og 

58.  

Flertallet (64 procent) mener, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ kan tale med en fængselsbetjent uden at 

blive kaldt stikker, jf. tabel 59. 17 procent svarer derimod ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’. 19 procent er i tvivl.  

De indsattes vurderinger af forholdet til medindsatte er præget af, at særligt indsatte i arresthuse og på 

arrestafdelinger ikke i så høj grad har en holdning til medindsatte sammenlignet med indsatte i lukket og 

åbent regime. Det tyder imidlertid på, at forholdet de indsatte imellem i de lukkede regimer er knapt så 

positivt som blandt de indsatte i åbent regime. Særligt risikoen for at blive kaldt stikker er der langt flere 

indsatte i lukket regime, der ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ tilkendegiver.  

Sammenlignet med 2014 er der blandt samtlige indsatte en lille positiv fremgang, hvad angår de indsattes 

vurdering af, hvordan de taler til hinanden på. En fremgang, der kan tillægges en højere positiv vurdering 

blandt indsatte i åbent regime.  

Tabel 56. Indsattes generelle vurdering af kontakten til de andre indsatte. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Har du generelt god kontakt til de andre 
indsatte? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 86 % 13 % 2 % 100 % 
Åbent regime 90 % 7 % 3 % 100 % 
Arrest 82 % 13 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 86 % 11 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.751 224 69 2.044 

      
2014 Lukket regime 80 % 18 % 2 % 100 % 

Åbent regime 90 % 7 % 2 % 100 % 
Arrest 82 % 13 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 84 % 13 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.979 298 77 2.354 
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Tabel 57. Indsattes vurdering af hjælp fra andre indsatte. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Modtager du hjælp fra de andre indsatte, 
når du har brug for det? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 74 % 21 % 5 % 100 % 
Åbent regime 78 % 15 % 7 % 100 % 
Arrest 71 % 17 % 12 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 74 % 17 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.506 354 175 2.035 

      
2014 Lukket regime 70 % 24 % 5 % 100 % 

Åbent regime 77 % 16 % 7 % 100 % 
Arrest 70 % 20 % 11 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 72 % 20 % 8 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.688 462 189 2.339 

 
Tabel 58. Indsattes vurdering af indsattes måde at tale til hinanden på. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Er du tilfreds med måden, de indsatte taler 
til hinanden på? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 67 % 28 % 5 % 100 % 
Åbent regime 76 % 20 % 4 % 100 % 
Arrest 78 % 13 % 8 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 75 % 19 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.520 385 118 2.023 

      
2014 Lukket regime 65 % 30 % 5 % 100 % 

Åbent regime 70 % 27 % 3 % 100 % 
Arrest 77 % 13 % 10 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 72 % 22 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.675 510 147 2.332 

 
Tabel 59. Indsattes vurdering af sandsynligheden for at blive kaldt stikker. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Kan du tale alene med en fængselsbetjent 
uden at blive kaldt stikker? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 59 % 28 % 13 % 100 % 
Åbent regime 70 % 17 % 12 % 100 % 
Arrest 62 % 11 % 27 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 64 % 17 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.285 339 372 1.996 

      
2014 Lukket regime 56 % 29 % 15 % 100 % 

Åbent regime 70 % 17 % 13 % 100 % 
Arrest 63 % 11 % 26 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 63 % 18 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.473 407 444 2.324 
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Udsathed, anmeldelse og tryghed 
De indsatte er blevet spurgt om, hvorvidt de under deres nuværende indsættelse har oplevet mobning, 

trusler, vold, seksuel chikane eller seksuelle overgreb fra medindsatte og fra personalet. Hertil har de ind-

satte kunnet angive ’aldrig’, ’sjældent’, ’nogle gange’, ’ofte’ eller ’ved ikke’.  

Derudover er de indsatte blevet bedt om at angive, om de i så fald har anmeldt mobning, trusler og over-

greb, og hvordan de forestiller sig at handle i forskellige situationer i forhold til episoder med trusler og 

overfald.  

Endelig forholder de indsatte sig til oplevelsen af tryghed i fængslet eller arresthuset.  

Hvad angår opgørelserne over de indsattes svar om overgreb fra medindsatte, er tabellerne desuden op-

delt på køn. Det kommenteres såfremt der er statistisk signifikante forskelle på, hvad mandlige og kvindelig 

indsatte svarer.9  

Udsathed fra medindsatte 

Som det fremgår af tabel 60, har flertallet af de indsatte ikke har været udsat for mobning fra medindsatte 

under nuværende indsættelse. Således angiver 69 procent af de indsatte, at de ikke har været udsat for 

mobning fra medindsatte. Blandt indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger er den tilsvarende andel 79 

procent, hvilket er en markant højere andel end blandt de indsatte i åbent regime og i særdeleshed blandt 

indsatte i lukket regime.  

Flertallet af de indsatte, 72 procent, angiver, at de ikke har været udsat for trusler under nuværende ind-

sættelse. Igen er denne andel højere for indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger (83 pct.) end for ind-

satte i f.eks. lukket regime (56 pct.).  

Samme tendens gør sig gældende i forhold til indsatte der angiver, at de under nuværende indsættelse ikke 

har været udsat for vold. Her forekommer den største andel, der angiver ’aldrig’ at have været udsat for 

vold at være blandt indsatte i arresthusene (91 procent), men denne andel er lavere blandt indsatte i åbent 

regime (83 pct.) og lavest blandt indsatte i lukket regime (72 pct.).  

                                                           
9 Generelt kan det ikke udelukkes, at der er indsatte, der af forskellige årsager enten har valgt at fortie eller overdrive 

oplevelser i forhold til medindsatte eller personale. Det er dog en mere generel bekymring, der er et vilkår for spørge-

skemaundersøgelser i Kriminalforsorgen og selvrapporteringsundersøgelser i det hele taget. Det var ligeledes en be-

kymring, der opstod på baggrund af observationer fra enkelte institutioner efter Brugerundersøgelsen 2013 og i 2014. 

Afvigelser i de indsatte svar kan være vanskeligt at opdage. F.eks. er der vedrørende spørgsmål om især seksuelle 

overgreb en række svar, der giver anledning til undren. I 2013 angav 16 indsatte i lukket regime, at de havde været 

udsat for seksuelle overgreb fra medindsatte. I 2014 var tallet vokset til 54 indsatte i lukket regime. Der var således 

tale om mere end en tredobling. Det var desuden væsentligt højere end blandt indsatte i åbent regime og blandt ind-

satte i arresthuse og på arrestafdelinger. Ser man nærmere på mandlige og kvindelige indsattes svar, var der ingen 

kvindelige indsatte, der i 2014 angav, at de ’ofte’ havde været udsat for seksuelle overgreb. For de mandlige indsattes 

vedkommende var det tilsvarende antal 46. Endelig pegede de lokale delrapporter på, at der var bestemte afdelinger, 

hvor der var en stor andel af indsatte, der  angav ’ofte’ at have været udsat for seksuelle overgreb. På en enkelt afde-

ling var det 11 ud af 12 indsatte, hvilket ikke blot er markant højere end gennemsnittet for indsatte i lukket regime, 

men også for indsatte på den pågældende institution. Det virkede ikke troværdigt. 
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På baggrund af de indsattes svar, tyder det på, at mobning, trusler og vold er noget, de indsatte i lukket 

regime har oplevet mere af sammenlignet med de indsatte i åbent regime og i særdeleshed sammenlignet 

med indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger.  

Som det fremgår af tabel 63 angiver 93 procent af de indsatte, at de ikke har været udsat for seksuel chika-

ne fra medindsatte under nuværende indsættelse. I lighed med mobning, trusler og vold, er der forskelle de 

indsatte imellem, når de opdeles på regime. Ser man på, hvad henholdsvis mandlige og kvindelige indsatte 

angiver at have vært udsat for, er der ikke forskelle i forhold til, hvor stor en andel der har været udsat for 

mobning, trusler eller vold fra medindsatte. Derimod viser svarene, at en større andel af de kvindelige ind-

satte angiver at have været udsat for seksuel chikane. 18 procent af kvinderne, svarende til 16 indsatte, 

angiver, at de er blevet seksuelt chikaneret af medindsatte. Den tilsvarende andel blandt mændene er fire 

procent.  

96 procent af de indsatte angiver, at de ikke har været udsat for seksuelle overgreb fra medindsatte under 

nuværende indsættelse. En relativ større andel af kvinderne angiver, at de har været udsat for seksuelle 

overgreb end mændene. Otte kvindelige indsatte (9pct.) angiver således, at de har været udsat for seksuel-

le overgreb fra andre indsatte. 

Med undtagelse af mobning blandt de indsatte, angiver relativt færre indsatte i 2015, at de har været udsat 

for trusler og overgreb end i 2014. 

Tabel 60. Indsattes oplevelse af mobning fra medindsatte. Fordelt på årstal, køn og regimer (pct.) 
Er du under denne indsættelse i dette 
fængsel eller arresthus blevet udsat for 
mobning? 

Aldrig Sjældent/Nogle 
gange/Ofte 

Ved ikke I alt 

2015 Mænd 69 % 26 % 5 % 100 % 
Kvinder 68 % 30 % 2 % 100 % 

Lukket regime 53 % 43 % 5 % 100 % 
Åbent regime 68 % 29 % 3 % 100 % 
Arrest 79 % 15 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 69 % 26 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.402 525 95 2.022 
 

2014 Mænd 67 % 28 % 5 % 100 % 
Kvinder 66 % 31 % 3 % 100 % 

Lukket regime 54 % 40 % 6 % 100 % 
Åbent regime 62 % 35 % 3 % 100 % 
Arrest 78 % 16 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 67 % 28 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.532 635 115 2.282 
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Tabel 61. Indsattes oplevelse af trusler fra medindsatte. Fordelt på årstal, køn og regimer (pct.) 
Er du under denne indsættelse i dette 
fængsel eller arresthus blevet udsat for 
trusler? 

Aldrig Sjældent/Nogle 
gange/Ofte 

Ved ikke I alt 

2015 Mænd 72 % 25 % 3 % 100 % 
Kvinder 74 % 22 % 4 % 100 % 

Lukket regime 56 % 41 % 3 % 100 % 
Åbent regime 70 % 27 % 3 % 100 % 
Arrest 83 % 14 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 72 % 25 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.452 493 68 2.013 
 

2014 Mænd 67 % 28 % 4 % 100 % 
Kvinder 72 % 26 % 2 % 100 % 

Lukket regime 55 % 40 % 6 % 100 % 
Åbent regime 63 % 34 % 3 % 100 % 
Arrest 78 % 17 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 68 % 28 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.542 634 102 2.278 

 
Tabel 62. Indsattes oplevelse af vold fra medindsatte. Fordelt på årstal, køn og regimer (pct.) 
Er du under denne indsættelse i dette 
fængsel eller arresthus blevet udsat for 
vold? 

Aldrig Sjældent/Nogle 
gange/Ofte 

Ved ikke I alt 

2015 Mænd 84 % 13 % 3 % 100 % 
Kvinder 83 % 16 % 1 % 100 % 

Lukket regime 72 % 24 % 3 % 100 % 
Åbent regime 83 % 13 % 3 % 100 % 
Arrest 91 % 7 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 84 % 13 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.639 253 56 1.948 
 

2014 Mænd 79 % 17 % 4 % 100 % 
Kvinder 89 % 10 % 1 % 100 % 

Lukket regime 67 % 29 % 5 % 100 % 
Åbent regime 79 % 18 % 2 % 100 % 
Arrest 86 % 9 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 79 % 17 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.802 384 89 2.275 
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Tabel 63. Indsattes oplevelse af seksuel chikane fra medindsatte. Fordelt på årstal, køn og regimer (pct.) 
Er du under denne indsættelse i dette 
fængsel eller arresthus blevet udsat for 
seksuel chikane? 

Aldrig Sjældent/Nogle 
gange/Ofte 

Ved ikke I alt 

2015 Mænd 94 % 4 % 2 % 100 % 
Kvinder 78 % 18 % 3 % 100 % 

Lukket regime 86 % 11 % 3 % 100 % 
Åbent regime 93 % 4 % 2 % 100 % 
Arrest 96 % 2 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 93 % 5 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.829 94 43 1.966 
      

2014 Mænd 90 % 6 % 4 % 100 % 
Kvinder 84 % 15 % 1 % 100 % 

Lukket regime 82 % 13 % 4 % 100 % 
Åbent regime 90 % 7 % 3 % 100 % 
Arrest 92 % 2 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 89 % 7 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 2.031 149 96 2.276 

 
Tabel 64. Indsattes oplevelse af seksuelle overgreb fra medindsatte. Fordelt på årstal, køn og regimer (pct.) 
Er du under denne indsættelse i dette 
fængsel eller arresthus blevet udsat for 
seksuelle overgreb? 

Aldrig Sjældent/Nogle 
gange/Ofte 

Ved ikke I alt 

2015 Mænd 96 % 2 % 2 % 100 % 
Kvinder 90 % 9 % 1 % 100 % 

Lukket regime 92 % 6 % 2 % 100 % 
Åbent regime 96 % 2 % 2 % 100 % 
Arrest 97 % 1 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 96 % 2 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.856 47 35 1.938 
 

2014 Mænd 92 % 4 % 4 % 100 % 
Kvinder 96 % 3 % 1 % 100 % 

Lukket regime 86 % 10 % 4 % 100 % 
Åbent regime 94 % 4 % 3 % 100 % 
Arrest 94 % 2 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 92 % 4 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 2.082 98 88 2.268 

 

Anmeldelse af overgreb fra medindsatte 

De indsatte er blevet bedt om at angive, hvorvidt de har anmeldt trusler, vold, seksuel chikane og seksuelle 

overgreb.  

Langtfra alle indsatte, der oplever trusler, overfald og overgreb, anmelder det til personalet. Og det som 

anmeldes, er kun ’noget af det’.  

Sammenlignet med 2014, angiver relativt flere indsatte i 2015 at have anmeldt vold, seksuelt chikane og 

seksuelle overgreb under deres nuværende indsættelse.  
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Tabel 65. Indsattes erfaringer med at anmelde mobning, trusler, vold og andre overgreb fra medindsatte. 
Fordelt på typer af overgreb(pct.) 

Har du meldt det til personalet eller andre? 
Ja 

Kun noget 
af det 

Nej 
I alt 

(pct.) 
I alt 

(antal) 

2015 Trusler 17 % 16 % 67 % 100 % 549 
Vold 21 % 14 % 66 % 100 % 302 

Seksuel chikane 17 % 11 % 72 % 100 % 132 

Seksuelle overgreb 11 % 20 % 69 % 100 % 75 
       

2014 Mobning 11 % 9 % 80 % 100 % 404 

Trusler 16 % 10 % 73 % 100 % 394 

Vold 16 % 8 % 76 % 100 % 236 

Seksuel chikane 8 % 7 % 85 % 100 % 110 

Seksuelle overgreb 7 % 5 % 88 % 100 % 73 

 

Anmeldelsestilbøjelighed – overgreb fra indsatte 

Foruden spørgsmål om deres erfaringer med at anmelde tilfælde af mobning, trusler og overgreb, er de 

indsatte blevet præsenteret for en række hypotetiske spørgsmål. Disse spørgsmål handler om, hvordan de 

indsatte forestiller sig at ville reagere under bestemte forhold. Selvom svarene på disse spørgsmål ligeledes 

vil være hypotetiske, og derfor stiller særlige krav til tolkningen, kan spørgsmålene være med til at indfange 

anmeldelsestilbøjeligheden blandt de indsatte.  

Som det fremgår af tabel 66, erklærer 30 procent af de indsatte sig ’enige’ eller ’helt enige’ i udsagnet: 

”Hvis jeg bliver overfaldet eller truet af en anden indsat, vil jeg melde det til personalet. Et tydeligt flertal på 

55 procent erklærer sig uenige heri. 15 procent af de indsatte er i tvivl.  

En andet udsagn lyder: ”Hvis jeg melder et overfald, vil jeg blive kaldt stikker”. Heri er 68 procent af de ind-

satte enige, jf. tabel 67. 

Det tredje udsagn handler om, hvorvidt den indsatte ville foretrække frivillig isolation, hvis vedkommende 

var truet af andre indsatte. Som det fremgår af tabel 68, er det 22 procent af de indsatte, der er enige i 

dette udsagn.  

Den forskel der i 2014 kunne spores på tværs af regime i forhold til de tre udsagn, er ikke til stede i 2015. 

Sammenlignet med 2014, erklærer relativt flere indsatte i lukket regime sig enige i, at de vil melde trusler 

eller overfald på dem selv, til personalet.  Derimod er der i 2015 færre indsatte i åbent regime, der mener, 

at de vil blive kaldt for stikker, hvis de melder et overfald.  Blandt indsatte i arresthuse og på arrestafdelin-

ger er der i 2015 markant flere indsatte, der er ’uenige’ eller ’meget uenige’ i udsagnet om, at de vil fore-

trække frivillig isolation, hvis de bliver truet.  
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Tabel 66. Indsattes tilbøjelighed til at anmelde overfald og trusler. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
”Hvis jeg bliver overfaldet eller truet af en anden ind-
sat, vil jeg melde det til personalet” 

Helt 
enig/enig 

Uenig/helt 
uenig 

Ved ikke I alt 

2015 Lukket regime 35 % 53 % 12 % 100 % 
Åbent regime 28 % 56 % 16 % 100 % 
Arrest 30 % 55 % 15 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 30 % 55 % 15 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 592 1.071 287 1.950 

      
2014 Lukket regime 27 % 56 % 16 % 100 % 

Åbent regime 24 % 60 % 16 % 100 % 
Arrest 32 % 48 % 20 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 29 % 54 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 657 1.237 409 2.303 

 
Tabel 67. Indsattes opfattelse af, hvorvidt en anmeldelse fører til, at man som indsat bliver kaldt stikker. 
Fordelt på årstal og regime (pct.) 
”Hvis jeg melder et overfald, vil jeg blive kaldt stikker” Helt 

enig/enig 
Uenig/helt 

uenig 
Ved ikke I alt 

2015 Lukket regime 70 % 13 % 17 % 100 % 
Åbent regime 71 % 13 % 16 % 100 % 
Arrest 65 % 15 % 21 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 68 % 14 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.309 263 350 1.922 

      
2014 Lukket regime 71 % 14 % 15 % 100 % 

Åbent regime 78 % 10 % 13 % 100 % 
Arrest 63 % 12 % 24 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 70 % 12 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.595 273 418 2.286 

 
Tabel 70. Indsattes opfattelse af, hvorvidt de vil gå i frivillig isolation, hvis de bliver truet af andre indsatte. 
Fordelt på årstal og regime (pct.) 
”Hvis jeg var truet af andre indsatte, ville jeg fore-
trække frivillig isolation" 

Helt 
enig/enig 

Uenig/helt 
uenig 

Ved ikke I alt 

2015 Lukket regime 26 % 56 % 18 % 100 % 
Åbent regime 22 % 60 % 18 % 100 % 
Arrest 20 % 62 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 22 % 60 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 420 1.153 338 1.911 

      
2014 Lukket regime 23 % 60 % 17 % 100 % 

Åbent regime 24 % 59 % 16 % 100 % 
Arrest 24 % 52 % 24 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 24 % 56 % 20 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 546 1.290 448 2.284 
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Udsathed fra personalet 

På samme måde som de indsatte er blevet spurgt om oplevelser om mobning, trusler, vold, seksuel chikane 

og seksuelle overgreb fra medindsatte, er de indsatte i 2015 også blevet spurgt om det samme i forhold til 

personalet.  

69 procent af de indsatte angiver, at de under nuværende indsættelse ’aldrig’ har været udsat for mobning 

fra personalet, jf. tabel 69. En større andel af de indsatte i lukket regime angiver, at de ’sjældent’, ’nogle 

gange’ eller ’ofte’ har været udsat for mobning fra personalet sammenlignet med de øvrige indsatte.  

Lidt flere indsatte (73 pct.) angiver, at de aldrig har været truet af personalet, jf. tabel 70. De indsatte i luk-

ket regime angiver, at de oplever i højere grad at have været udsat for trusler fra personalets side. 

Færre indsatte angiver, at de oplever at have været udsat for vold fra personalet end at de har været udsat 

for trusler fra personalet. Som det fremgår af tabel 71, svarer 85 procent af samtlige indsatte ’aldrig’. Der-

med er det 11 procent af samtlige indsatte, der angiver, at de har været udsat for vold fra personalet. An-

delen af indsatte, der oplever at have været udsat for vold fra personalet er markant højere blandt indsatte 

i lukket regime. Således svarer 19 procent af de indsatte i lukket regime, at de har været udsat for vold fra 

personalet.  

Når det drejer sig om de indsattes oplevelse af seksuel chikane, svarer 89 procent af de indsatte, at de ’al-

drig’ har været udsat for seksuel chikane under nuværende indsættelse, jf. tabel 72. Her adskiller indsatte i 

arresthuse eller på arrestafdelinger sig fra de øvrige indsatte ved, at de er relativt færre, der angiver at have 

oplevet seksuel chikane fra personalet.  

Seks procent af de indsatte i lukket og i åbent regime, angiver, at de har været udsat for seksuelle overgreb 

fra personalet. Det er markant højere end for de indsatte i arresthuse eller på arrestafdelinger (1 pct.). 

Med undtagelse af mobning fra personalet er det overordnet set ikke statistisk signifikant forskel på, hvad 

de indsatte angiver at have været udsat for af overgreb fra personalets side i 2015 sammenlignet med 

2014. Færre indsatte i lukket regime angiver i 2015 at have været udsat for mobning og seksuel chikane fra 

personalets side, men samtidig er der en større andel blandt disse indsatte, der angiver ’ved ikke’.  

Tabel 69. Indsattes oplevelse af mobning fra personalet. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Er du under denne indsættelse i dette fæng-
sel eller arresthus blevet udsat for mobning 
fra personalet? 

Aldrig Sjældent/Nogle 
gange/Ofte 

Ved ikke I alt 

2015 Lukket regime 58 % 35 % 8 % 100 % 
Åbent regime 73 % 22 % 5 % 100 % 
Arrest 73 % 22 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 69 % 25 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.347 479 116 1.942 

      
2014 Lukket regime 53 % 42 % 4 % 100 % 

Åbent regime 71 % 25 % 3 % 100 % 
Arrest 72 % 21 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 67 % 28 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.533 628 111 2.272 
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Tabel 70. Indsattes oplevelse af trusler fra personalet. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Er du under denne indsættelse i dette fængsel 
eller arresthus blevet udsat for trusler fra per-
sonalet? 

Aldrig Sjældent/Nogle 
gange/Ofte 

Ved ikke I alt 

2015 Lukket regime 61 % 33 % 6 % 100 % 
Åbent regime 75 % 22 % 4 % 100 % 
Arrest 79 % 17 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 73 % 22 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.415 425 89 1.929 

      
2014 Lukket regime 56 % 39 % 5 % 100 % 

Åbent regime 73 % 24 % 3 % 100 % 
Arrest 79 % 17 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 71 % 24 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.621 554 94 2.269 

 
Tabel 71. Indsattes oplevelse af vold fra personalet. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Er du under denne indsættelse i dette fæng-
sel eller arresthus blevet udsat for vold fra 
personalet? 

Aldrig Sjældent/Nogle 
gange/Ofte 

Ved ikke I alt 

2015 Lukket regime 75 % 19 % 6 % 100 % 
Åbent regime 86 % 10 % 3 % 100 % 
Arrest 88 % 8 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 85 % 11 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.628 217 78 1.923 

      
2014 Lukket regime 70 % 25 % 5 % 100 % 

Åbent regime 86 % 11 % 3 % 100 % 
Arrest 87 % 9 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 83 % 13 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.872 301 92 2.265 

 
Tabel 72. Indsattes oplevelse af seksuel chikane fra personalet. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Er du under denne indsættelse i dette fængsel 
eller arresthus blevet udsat for seksuel chikane 
fra personalet? 

Aldrig Sjældent/Nogle 
gange/Ofte 

Ved ikke I alt 

2015 Lukket regime 84 % 9 % 7 % 100 % 
Åbent regime 88 % 8 % 3 % 100 % 
Arrest 92 % 4 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 89 % 7 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.711 126 87 1.924 

      
2014 Lukket regime 81 % 15 % 4 % 100 % 

Åbent regime 89 % 7 % 3 % 100 % 
Arrest 92 % 3 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 89 % 7 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 2.003 164 95 2.262 
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Tabel 73. Indsattes oplevelse af seksuelle overgreb fra personalet. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Er du under denne indsættelse i dette fængsel 
eller arresthus blevet udsat for seksuelle over-
greb fra personalet? 

Aldrig Sjældent/Nogle 
gange/Ofte 

Ved ikke I alt 

2015 Lukket regime 87 % 6 % 7 % 100 % 
Åbent regime 90 % 6 % 3 % 100 % 
Arrest 95 % 1 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 91 % 4 % 4 % 100  % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.756 84 81 1.921 

      
2014 Lukket regime 85 % 10 % 5 % 100 % 

Åbent regime 92 % 4 % 3 % 100 % 
Arrest 94 % 2 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 91 % 5  % 4  % 100  % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 2.068 105 95 2.268 

Anmeldelse af overgreb fra personalet 

De indsatte er blevet bedt om at angive, hvorvidt de har anmeldt mobning, trusler, vold, seksuel chikane og 

seksuelle overgreb fra personalet  

En mindre del af den mobning, de trusler, overfald og overgreb fra personalet, som de indsatte oplever at 

være udsat for, bliver anmeldt til personalet, jf. tabel 74. Kun de indsattes angivelse af, om de har anmeldt 

mobning fra personalets side i 2015, afviger fra 2014.  

Tabel 74. Indsattes erfaringer med at anmelde mobning, trusler, vold og andre overgreb fra personalet. 
Fordelt på typer af overgreb (pct.) 

 Har du meldt det til personalet eller 
andre? 

Ja 
Kun noget 

af det 
Nej 

I alt 
(pct.) 

I alt 
(antal) 

2015 Mobning 12 % 11 % 77 % 100 % 362 

Trusler 10 % 7 % 82 % 100 % 308 

Vold 14 % 8 % 78 % 100 % 159 

Seksuel chikane 6 % 13 % 81 % 100 % 105 

Seksuelle overgreb 9 % 14 % 77 % 100 % 74 

       
2014 Mobning 12  % 6 % 82 % 100 % 435 

Trusler 13 % 9 % 78 % 100  % 376 

Vold 14 % 10 % 76 % 100  % 209 

Seksuel chikane 4 % 8 % 88 % 100  % 132 

Seksuelle overgreb 3 % 8 % 89 % 100  % 91 

Anmeldelsestilbøjelighed – overgreb fra personalet 

De indsatte er blevet præsenteret for to hypotetiske spørgsmål, der handler om, hvordan de forestiller sig 

at ville reagere, hvis de selv eller andre indsatte bliver udsat for trusler eller overfald. Selvom svarene på 

disse spørgsmål ligeledes vil være hypotetiske, kan spørgsmålene være med til at belyse anmeldelsestilbø-

jelighed blandt de indsatte.  

Som det fremgår af tabel 75, erklærer 54 procent af de indsatte sig ’enige’ eller ’helt enige’ i udsagnet: 

”Hvis jeg bliver overfaldet eller truet af en fra personalet, vil jeg melde det”. Et mindretal på 29 procent 

erklærer sig uenige heri. 17 procent er i tvivl.  
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Et andet udsagn lyder: ”Hvis en af de andre indsatte bliver overfaldet eller truet af en fra personalet, vil jeg 

melde det”. Heri er 48 procent af de indsatte enige, jf. tabel 76. 

Blandt indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger og indsatte i åbent regime er der en mere udbredt tilbø-
jelighed til at anmelde trusler og overfald fra personalet, hvis de selv bliver udsat for det, end blandt indsat-
te i lukket regime.  
 
Hvis de indsatte oplever, at andre indsatte bliver udsat for overgreb, er der imidlertid ikke forskel på tværs 
af regime.  
 
Tabel 75. Indsattes tilbøjelighed til at anmelde overfald og trusler fra personalet. Fordelt på årstal og regi-
me (pct.) 
”Hvis jeg bliver overfaldet eller truet af en fra persona-
let, vil jeg melde det” 

Helt 
enig/enig 

Uenig/helt 
uenig 

Ved ikke I alt 

2015 Lukket regime 49 % 33 % 18 % 100 % 
Åbent regime 57 % 29 % 14 % 100 % 
Arrest 54 % 27 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 54 % 29 % 17 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.068 571 334 1.973 

      
2014 Lukket regime 45 % 37 % 18 % 100 % 

Åbent regime 60 % 25 % 15 % 100 % 
Arrest 58 % 24 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 56 % 28 % 17 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.270 629 385 2.284 

 

Tabel 76. Indsattes tilbøjelighed til at anmelde overfald og trusler fra personalet II. Fordelt på årstal og re-
gime (pct.) 
”Hvis en af de andre indsatte bliver overfaldet eller 
truet af en fra personalet, vil jeg melde det” 

Helt 
enig/enig 

Uenig/helt 
uenig 

Ved ikke I alt 

2015 Lukket regime 47 % 33 % 20 % 100 % 
Åbent regime 50 % 30 % 20 % 100 % 
Arrest 48 % 30 % 22 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 31 % 21 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 949 600 413 1.962 

      
2014 Lukket regime 41 % 39 % 20 % 100 % 

Åbent regime 51 % 27 % 21 % 100 % 
Arrest 49 % 28 % 24 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 30 % 22 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.091 690 499 2.280 

Tryghed 

Foruden spørgsmål om de indsattes oplevelser af mobning, trusler og overgreb er de indsatte i fængsler og 

arresthuse blevet bedt om at forhold sig til, hvor trygge de føler sig i cellen, i de fælles opholdsrum, på 

udendørsarealerne og generelt set. 
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88 procent af de indsatte angiver, at de er trygge i deres celler, jf. tabel 77, hvilket er højere end, når der 

spørges ind til tryghed i de fælles opholdsrum (79 pct.) jf. tabel 78, eller tryghed på fællesområder udenfor 

(84 pct.) jf. tabel 79.  

Relativt færre indsatte i lukket regime angiver, at de er trygge på fællesarealer indenfor såvel som udenfor. 

Der er dog færre indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger, der angiver, at de er trygge i de fælles op-

holdsrum sammenlignet med de andre indsatte. Det skyldes ikke udbredt utryghed, men snarere, at en 

relativ stor andel af indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger ikke har en holdning hertil (17 pct.).  

Det langt overvejende flertal af de indsatte (81 pct.) giver udtryk for, at de generelt er trygge ’i høj grad’ 

eller ’ i nogen grad’, jf. tabel 80. 

Samlet set er der ikke sket nævneværdige ændringer i de indsattes oplevelse af tryghed siden 2014. Dog 

angiver færre indsatte i lukket regime i 2015, at de ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ føler sig trygge i cellen.  

Tabel 77. Indsattes vurdering af tryghed i cellen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Føler du dig tryg i din celle? I høj grad/ I 

nogen grad 
I ringe 

grad/slet ikke 
Ved ikke/ ikke 

relevant 
I alt 

2015 Lukket regime 84 % 12 % 4 % 100 % 
Åbent regime 89 % 8 % 3 % 100 % 
Arrest 88 % 9 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 88 % 9 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.755 185 62 2.002 
 

2014 Lukket regime 81 % 17 % 2 % 100 % 
Åbent regime 91 % 8 % 2 % 100 % 
Arrest 88 % 9 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 87 % 10 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 2.022 240 58 2.320 

 
Tabel 78. Indsattes vurdering af tryghed på de fælles områder indendørs. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Føler du dig tryg i de fælles opholdsrum på 
din afdeling? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 78 % 17 % 6 % 100 % 
Åbent regime 87 % 9 % 4 % 100 % 
Arrest 74 % 9 % 17 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 79 % 11 % 10 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.574 208 198 1.980 
 

2014 Lukket regime 80 % 16 % 4 % 100 % 
Åbent regime 87 % 10 % 3 % 100 % 
Arrest 73 % 7 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 79 % 10 % 10 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.833 240 236 2.309 
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Tabel 79. Indsattes vurdering af tryghed på de fælles områder udendørs. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Føler du dig tryg på gårdtur eller på de 
fælles områder udenfor? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 80 % 14 % 6 % 100 % 
Åbent regime 88 % 9 % 3 % 100 % 
Arrest 83 % 11 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 84 % 11 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.673 217 98 1.988 
 

2014 Lukket regime 78 % 17 % 5 % 100 % 
Åbent regime 87 % 10 % 3 % 100 % 
Arrest 85 % 9 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 84 % 11 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.936 258 120 2.314 

 
Tabel 80. Indsattes vurdering af den generelle tryghed på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Føler du dig generelt tryg i fængslet eller i 
arresthuset? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 73 % 23 % 5 % 100 % 
Åbent regime 84 % 13 % 3 % 100 % 
Arrest 82 % 15 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 81 % 16 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.611 313 68 1.992 
 

2014 Lukket regime 74 % 22 % 3 % 100 % 
Åbent regime 84 % 14 % 3 % 100 % 
Arrest 83 % 13 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 81 % 16 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.877 361 75 2.313 
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Gener på institutionen 
Ligesom i 2014 er de indsatte blevet bedt om at angive, hvorvidt de føler sig generet af andres tobaksrøg, 

brug af rusmidler og generelle opførsel fra medindsatte.  

Af tabel 81 fremgår det, at 76 procent af de indsatte ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ føler sig generet af andres 

tobaksrøg. Endvidere angiver 61 procent af de indsatte, at de ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ føler sig generet 

af andres brug af rusmidler, jf. tabel 82.  

Når det gælder andres adfærd, svarer 55 procent af de indsatte, at de er generet heraf, jf. tabel 83. 

Indsatte i åbent regime er sammenlignet med andre indsatte, tydeligt overrepræsenteret, når det handler 

om at føle sig generet af andres indsattes brug af rusmidler. Indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger 

adskiller sig i forhold til gener fra andres brug af rusmidler ved, at dette spørgsmål er noget en relativ stor 

andel af dem ikke har en holdning til. De indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger adskiller sig i øvrigt 

ved, at relativt færre angiver at være generet af tobaksrøg og andre indsattes adfærd.  

Sammenlignes de indsattes svar i 2015 med svarene i 2014, kan der først og fremmest peges på, at der for 

samtlige indsatte ikke er sket mærkbare ændringer. Der er dog relativt flere indsatte i arresthuse og på 

arrestafdelingerne, der i 2015 angiver, at de er generet af andre indsattes brug af rusmidler (fra 12 pct. til 

17 pct.).  

Tabel 81. Indsattes vurdering af gener fra andres tobaksrøg. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Er du generet af andres brug af tobaks-
røg i fængslet eller i arresthuset? 

I høj grad/ I no-
gen grad 

I ringe 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 21 % 72 % 6 % 100 % 
Åbent regime 20 % 73 % 7 % 100 % 
Arrest 13 % 79 % 8 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 17 % 76 % 7 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 343 1.506 144 1.993 
 

2014 Lukket regime 18 % 76 % 6 % 100 % 
Åbent regime 23 % 73 % 4 % 100 % 
Arrest 13 % 79 % 8 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 17 % 77 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 401 1.768 139 2.308 
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Tabel 82. Indsattes vurdering af gener fra andres brug af rusmidler. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Er du generet af andres brug af rusmidler 
i fængslet eller i arresthuset? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 28 % 62 % 9 % 100 % 
Åbent regime 34 % 56 % 10 % 100 % 
Arrest 17 % 65 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 26 % 61 % 13 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 506 1.210 266 1.982 
 

2014 Lukket regime 25 % 65 % 10 % 100 % 
Åbent regime 36 % 58 % 6 % 100 % 
Arrest 12 % 69 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 23 % 64 % 13 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 531 1.485 288 2.304 

 
Tabel 83. Indsattes vurdering af gener fra andres adfærd. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Er du generet af andres adfærd i fængs-
let eller i arresthuset? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I ringe grad/slet 
ikke 

Ved ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

2015 Lukket regime 46 % 47 % 7 % 100 % 
Åbent regime 45 % 47 % 7 % 100 % 
Arrest 25 % 65 % 10 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 37 % 55 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 726 1.085 171 1.982 
 

2014 Lukket regime 40 % 53 % 7 % 100 % 
Åbent regime 50 % 44 % 5 % 100 % 
Arrest 23 % 65 % 12 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 36 % 55 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 828 1.273 200 2.301 
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Generel tilfredshed og opsamling af undersøgelsens resultater 
Brugerundersøgelsen 2015 i fængsler og arresthuse tegner et billede af, at de indsatte på en række områ-

der generelt er tilfredse med de forhold og rammer, de opholder sig under. Det fremgår også, når man kig-

ger på andelen af indsatte, der angiver, at de er ’tilfredse’ eller ligefrem ’meget tilfredse’ med forholdene 

alt i alt.  

Som det fremgår af tabel 84 angiver 64 procent af de indsatte, at de er ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med 

forholdene alt i alt. Blandt indsatte i åbent regime udgør denne andel 70 procent. Til sammenligning udgør 

den tilsvarende andel blandt indsatte i lukket regime 58 procent og 64 procent blandt indsatte i arresthuse 

og på arrestafdelinger.  

Sammenlignet med de indsattes svar fra Brugerundersøgelsen 2014 er der samlet set ikke skete mærkbare 

ændringer.10 Det er tværtimod mærkbart, hvor ens resultater, de to undersøgelser kommer frem med.  

Tabel 84. Indsattes generelle tilfredshed. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med forhol-
dene i dette fængsel eller arresthus? 

Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget 

utilfreds 
Ved ikke/ikke 

relevant 
I alt 

2015 Lukket regime 15 % 43 % 20 % 17 % 5 % 100 % 
Åbent regime 16 % 54 % 19 % 9 % 3 % 100 % 
Arrest 18 % 46 % 19 % 12 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt 
(pct.) 

16 % 48 % 19 % 12 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (an-
tal) 

323 956 381 242 88 1.990 

        
2014 Lukket regime 12 % 38 % 21 % 24 % 5 % 100 % 

Åbent regime 14 % 57 % 18 % 8 % 2 % 100 % 
Arrest 18 % 44 % 20 % 13 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 15 % 47 % 20 % 14 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 351 1.073 452 325 92 2.293 

 

Modtagelse 

Der er en tydelig tilfredshed med fængselsbetjentenes imødekommenhed ved indsættelse. Tilfredsheden 

er derimod mindre, når det gælder de indsattes vurdering af, hvilke oplysninger de får om udbuddet af 

beskæftigelse og behandling, samt mere generelle oplysninger om indsættelsesforhold. 

Beskæftigelse 

56 procent af de indsatte angiver, at det de beskæftiger sig med under deres indsættelse, ’i høj grad’ eller ’i 

nogen grad’ er meningsfuldt.  

Fritid, mad og indkøb 

Andelen af indsatte, der generelt er tilfredse med mulighederne for at aktivere sig i fritiden udgør et min-

dretal. Der er dog samtidig tale om, at tilfredsheden med at træne og dyrke sport er steget navnlig blandt 

indsatte i lukket regime i forhold til 2014. 

                                                           
10

 Graden af tilfredshed i 2013 var ligeledes 63 procent. 
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De indsattes vurderinger af indkøbsmulighederne er ikke entydigt positive. Nok vurderes udvalget af varer 

positivt blandt flertallet af indsatte, men der er derimod betydelig utilfredshed med priserne på de varer, 

som de indsatte kan købe.  

Kontakt til omverdenen 

Fra 2014 til 2015 er andelen af indsatte, der oplever at få støtte og hjælp i forhold til børnene steget, hvil-

ket skyldes, at de indsatte i lukket regime svarer mere positivt end året forinden. Der er dog fortsat flere 

indsatte, der svarer ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ end, der er indsatte, der svarer ’i nogen grad’ eller ’i høj 

grad’. 

Når det handler om mulighederne for at holde kontakt til omverdenen, er der delte meninger blandt de 

indsatte.  

Mulighederne for at holde kontakt til familie og venner vurderes positivt af halvdelen af de indsatte, når 

det gælder antallet af besøg, de indsatte kan modtage. Derimod er der udbredt utilfredshed med rejsetiden 

for familie og venner. 

Mulighederne for at anvende internettet til kommunikation med andre offentlige myndigheder vurderes 

negativt af flertallet af de indsatte, omend de indsatte i lukket regime er mindre negative.  

Inddragelse og rettigheder 

De indsatte vurderer forhold omkring rettigheder og inddragelse overvejende positivt. Der er dog en relativ 

stor andel af de indsatte, der fortsat angiver, at de kun ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ er inddraget i forhold til 

handleplansarbejdet. Og der er ligeledes fortsat et betragteligt mindretal af de indsatte, der ikke er tilfredse 

med svartiden på anmodningssedler, og personalets forklaringer på eventuelle afslag.  

Fysiske rammer 

Svarene tyder på, at de indsatte er positive i deres vurdering af de fysiske rammer for indsættelsen. Det 

gælder cellen, de fælles opholdsrum, bade- og toiletforhold og udendørsområder. Tilfredsheden med 

udendørsområderne er tilmed steget fra 2014 til 2015.  

Forholdet til personalet 

Forholdet til personalet vurderes ligesom tidligere år gennemgående positivt. 75 procent af de indsatte er 

f.eks. ’tilfredse’ eller ’meget tilfredse’ med fængselsbetjentene. De indsatte vurderer imidlertid ikke de 

forskellige personalegrupper ens. Det bør i denne sammenhæng medregnes, at de forskellige personale-

grupper har forskellige funktioner, som bidrager til, at de vurderes forskelligt af de indsatte. Under alle 

omstændigheder er det værd at bemærke, at ingen af personalegrupperne vurderes overvejende negativt. 

Forholdet til medindsatte 

De indsattes vurdering af forholdet til de andre indsatte er positivt. Således angiver 86 procent af de indsat-

te, at de generelt har god kontakt til de andre indsatte.  

Mindre end hver femte af de indsatte vurderer, at de kan blive kaldt stikker for at tale alene med en fæng-

selsbetjent. 
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Udsathed  

De indsatte angiver, at mobning og trusler fra medindsatte forekommer i et vist omfang på institutionerne. 

Mere alvorligt er det, at 13 procent af de indsatte angiver, at de har været udsat for vold fra medindsatte i 

forbindelse med deres aktuelle indsættelse. Fem procent af de indsatte angiver desuden, at de har været 

udsat for seksuel chikane fra medindsatte. For de kvindelige indsattes vedkommende er det hele 18 pro-

cent, der angiver at have været udsat for seksuel chikane fra medindsatte.  

To procent af de indsatte (47 personer i alt – både mænd og kvinder) angiver at have været udsat for sek-

suelle overgreb fra medindsatte.  

Langtfra alle indsatte, der oplever mobning, trusler, overfald og overgreb, anmelder det til personalet. Og 

når det anmeldes, er det kun ’noget af det’.  

Det er ligeledes et mindretal af de indsatte, der vil være tilbøjelige til at anmelde overfald eller trusler fra 

medindsatte, hvis det er noget, de er udsat for, og 68 procent af de indsatte vurderer, at de i så fald vil blive 

kaldt stikker. Samtidig er det mindre end hver fjerde af de indsatte, der ville foretrække frivillig isolation, 

hvis de blev truet af andre indsatte.  

Mobning, trusler, vold, seksuel chikane og seksuelle overgreb er også noget, de indsatte oplever, at perso-

nalet udsætter dem for. 11 procent af de indsatte angiver, at de har været udsat for vold fra personalet. Syv 

procent af de indsatte angiver desuden, at de har været udsat for seksuel chikane fra personalet. Fire pro-

cent af de indsatte angiver, at de har været udsat for seksuelle overgreb fra personalet.  

Blandt de indsatte, der angiver, at de har været udsat for enten overfald eller andre overgreb, er det sand-

synligt, at der også er indsatte, der har overdrevet deres oplevelser. De indsattes oplevelse af udsathed, 

uanset om det er i forhold til medindsatte eller personale, kan derfor ikke betragtes som retvisende for, 

hvad der reelt foregår af overfald og overgreb. Det er dog vanskeligt at bedømme det fulde omfang af over-

rapporteringerne på området.  

Samtidig er der en betydelig andel af de indsatte, der ikke er tilbøjelig til at anmelde trusler og overfald fra 

personalet.  

Overordnet set angiver de indsatte, at de føler sig trygge, både når det gælder tryghed i cellen og på fælles-

arealerne indenfor samt udenfor. 81 procent af de indsatte angiver, at de i høj grad eller i nogen grad gene-

relt set føler sig trygge. 

Gener på institutionen 

Ligesom i 2013 og i 2014 er de indsatte blevet bedt om at angive, hvorvidt de føler sig generet af andres 

tobaksrøg, brug af rusmidler og generel opførsel fra medindsatte.  

Igen er det gener fra andres adfærd, flest indsatte oplever (37 pct.), hvorimod kun 17 procent oplever ge-

ner fra andres tobaksrøg, og 26 procent oplever gener fra andres brug af rusmidler.  

Større ændringer i brugertilfredsheden fra 2014 til 2015 

Som det fremgår af ovenstående er de indsattes holdninger og vurderinger af en række forhold i fængsler 

og arresthuse ikke meget anderledes i 2015 sammenlignet med 2014. Ligesom der er forhold, hvor der sket 

mærkbare ændringer i de indsattes holdninger og vurderinger af. Det er forventet, når Kriminalforsorgen 
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gennemfører en sådan undersøgelse. På samme måde som det er forventet, at der er indsatte, der ikke 

nødvendigvis har en mening om samtlige af de undersøgte områder, hvorfor de sætter deres kryds i ’ved 

ikke/ikke relevant’, eller helt undlader at sætte et kryds.  

Ser man udelukkende på svarene, hvor de indsatte har taget stilling til og erklæret sin tilfredshed eller util-

fredshed hermed, er der forhold, hvor tilfredsheden er steget – og hvor tilfredsheden er faldet. Og ved 

nogle forhold mere end andre. Tabel 85 lister de fem forhold, hvor det er muligt at se den største ændring i 

de indsattes holdninger og vurderinger i positiv retning. Som det fremgår af tabellen er de fem største æn-

dringer i positiv retning sket blandt indsatte i lukket regime. Af de indsatte, der har en holdning hertil, angi-

ver f.eks. 84 procent flere indsatte i lukket regime i 2015, at personalet giver dem den støtte og hjælp, de 

indsatte har behov for i forhold til de indsattes børn eller stedbørn.   

Tabel 85. Positive ændringer i indsattes holdninger og vurderinger af fem forhold i fængsler og arresthuse. 
(pct.) 

Forhold Regime Procentvis ændring fra 2014 til 2015 

Personalets støtte og hjælp til de ind-
satte i forhold til børn eller stedbørn 

Lukket regime 43 % 

Mulighederne for at træne og dyrke 
sport 

Lukket regime 32  % 

Mulige antal besøg om ugen Lukket regime 32  % 

Generelle oplysninger om forholdene 
i fængsel eller arresthuse ved indsæt-
telse 

Lukket regime 27  % 

Tilfredshed med uddannelsesvejleder Lukket regime 26  % 

 

Tabel 86 lister de fem forhold, hvor det er muligt at se de fem største ændringer i negativ retning. Her er de 
fem største ændringer sket blandt indsatte i åbent regime eller i arresthuse eller på arrestafdelinger. Af de 
indsatte, der har en holdning hertil, angiver f.eks. 28 procent færre indsatte i arresthuse og på arrestafde-
linger i 2015, at de har mulighed for at bruge internettet, når de skal have kontakt til offentlige myndighe-
der.   
 
Tabel 86. Negative ændringer i indsattes holdninger og vurderinger af fem forhold i fængsler og arresthuse. 
(pct.) 

Forhold Regime Procentvis ændring fra 2014 til 2015 

Mulighederne for at bruge internettet 
ved kontakt til offentlige myndigheder 

Arrest -28  % 

Mulighederne for telefonisk kontakt 
til pårørende 

Arrest -21  % 

Tilfredshed med forklaringer på afslag 
på anmodninger 

Åbent regime -18  % 

Købmandens priser Åbent regime -13 % 

Mulighed for at praktisere religion Åbent regime -10 % 

 


