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Brugerundersøgelsen 2014 – Samlet rapport 

Formålet med Brugerundersøgelsen 2014 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 

november 2014, 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 2014 er en opfølgning på Brugerundersøgelsen 2013. Det er dermed anden gang, at 

Kriminalforsorgen gennemfører en så omfattende brugerundersøgelse, hvor samtlige indsatte har haft mu-

lighed for at deltage. Foruden at give en brugbar temperaturmåling på tilfredsheden blandt de indsatte, er 

brugerundersøgelsen 2014 således en videreudvikling af konceptet med at vurdere de indsattes tilfredshed 

i Kriminalforsorgen. Hovedparten af de spørgsmål, der blev stillet i 2013 er gentaget i 2014. Samtidig er en 

række nye spørgsmål om børneansvarlige og de indsattes anmeldelsestilbøjelighed blevet tilføjet ligesom 

flere spørgsmål om de indsattes forhold til medindsatte og personalet.  
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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 2015.  

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 et særskilt rapport for Københavns fængsler og en delrapport for Arresthuset i Torshavn. 

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 der 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 der 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 2013 opgjort i forlængelse af de enkelte tabeller, så det 

er muligt at sammenligne resultaterne fra 2014 med 2013. Det forudsætter dog, at det spørgsmål, resulta-

ter hviler på, har været stillet både i 2013 og i 2014.  

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 

en stigning i forhold til året før, hvor den var 60 procent. 

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 - - 582 - 
Åbent regime - - 766 - 
Arrest - - 1.069 - 

Kriminalforsorgen i 
alt  

3.747,7 29  % 2.417 64  % 

 

Køn, alder og etnicitet 
Tabel 2. Køn (pct.) 

 Fordeling blandt deltagere i spørgeskemaun-
dersøgelsen 

Fordeling blandt samtlige 
indsatte i undersøgelsesugen 

 Antal Procent Procent 
Kvinder 105  4  % 4  % 
Mænd 2.278 96  % 96  % 

Kriminalforsorgen i alt 2.383 100  % 100  % 

Uoplyst 34   

 
Tabel 3. Alder (pct.) 

 Fordeling blandt deltagere i spørgeskema-
undersøgelsen 

Fordeling blandt samtlige ind-
satte i undersøgelsesugen 

 Antal Procent Procent 

15-20 år 183 8  % 8  % 

21-30 år 875 37  % 37  % 

31-40 år 641 27  % 27  % 

41-50 år 478 20  % 20  % 

51 år eller ældre 193 8  % 8  % 

Kriminalforsorgen i alt 2.370 100  % 100  % 

Uoplyst 47   

 

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

                                                           
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.  
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Tabel 4. Etnisk baggrund (pct.) 

 Antal Procent 

Dansk baggrund 1.520 64  % 

Efterkommer af indvandrere 167 7  % 

Indvandrer 694 29  % 

Kriminalforsorgen i alt 2.381 100  % 

Uoplyst 36  

 

  

                                                                                                                                                                                                 
3
 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. 
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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 (61 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 betyde-

lig mindre (48 pct.) og lige så stor, som andelen, der vurderer betjentene negativt (48 pct.). 

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 48 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. En lige så stor andel af de indsatte angiver ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’. Vur-

deringen af oplysninger om behandling og beskæftigelse vurderes imidlertid mere negativt (57 pct.) blandt 

indsatte i lukket regime sammenlignet med indsatte i åbent regime (43 pct.). 

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

hold i institutionen, idet 46 procent angiver ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’, jf. tabel 7. Indsatte i lukket re-

gime vurderer dette mere negativt, da der til sammenligning kun er 36 procent, der mener at have fået 

dækket deres behov for oplysninger.  

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.  

Fra 2013 til 2014 er sket en stigning på fire procentpoint i andelen af indsatte, der vurderer fængselsbetjen-

tenes imødekommenhed negativt. Der er ikke sket statistisk signifikante ændringer i hverken de indsattes 

vurderinger af forholdene om oplysninger om behandling og beskæftigelse, eller i vurderingen af, hvorvidt 

de får dækket deres behov for generelle oplysninger.   
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Tabel 5. Indsattes vurdering af fængselsbetjentenes imødekommenhed ved indsættelse. Fordelt på årstal og 
regime (pct.) 
Var fængselsbetjentene imødekom-
mende ved din indsættelse? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.435 841 81 2.357 

 
2013 Lukket regime 52 % 43 % 5 % 100 % 

Åbent regime 67 % 30 % 3 % 100 % 
Arrest 69 % 27 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 64 % 32 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.541 759 95 2.395 

 
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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.126 1.126 76 2.328 

 
2013 Lukket regime 38 % 59 % 4 % 100 % 

Åbent regime 52 % 46 % 2 % 100 % 
Arrest 49 % 47 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 49 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.141 1.170 69 2.380 
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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 
forholdene i fængslet eller arresthu-
set, som du havde behov for? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 

 
2013 Lukket regime 37 % 60 % 3 % 100 % 

Åbent regime 45 % 53 % 3 % 100 % 
Arrest 48 % 48 % 4 % 100 % 

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

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.044 1.236 78 2.358 
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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. Derudover er der fire mere specifikke spørgsmål om, hvorvidt 

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

sempel det kognitive færdighedsprogram eller anger management). 

Som det fremgår af tabel 8, angiver lidt over halvdelen (53 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 (49 pct.) mener således ikke, at deres ønsker for uddannelse opfyldes.  

Hvad angår de indsattes vurdering af mulighederne for misbrugsbehandling (jf. tabel 11), angiver omkring 

en tredjedel, at deres ønsker opfyldes.  

23 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 mindre 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 indsatte, der vurderer de enkelte dele negativt. Der er dog relativt flere indsatte i åbent regime, som 

vurderer mulighederne positivt. Indsatte i arresthuse eller på arrestafdelinger adskiller sig fra de andre 

indsatte ved, at være overrepræsenteret i forhold til ikke at have en holdning hertil. 

I forhold til resultaterne fra Brugerundersøgelsen 2013 kan der ikke peges på, at de indsattes vurderinger af 

beskæftigelse generelt set har ændret sig nævneværdigt i hverken mere positivt eller i mere negativ ret-

ning. Det bør dog fremhæves, at flere indsatte i åbent regime i 2014, mener, at deres ønsker for uddannel-

se bliver opfyldt sammenlignet med 2013. 
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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 beskæf-
tiger dig med her, er meningsfuldt? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.256 950 149 2.355 

 
2013 Lukket regime 53 % 41 % 5 % 100 % 

Åbent regime 63 % 34 % 3 % 100 % 
Arrest 44 % 45 % 11 % 100 % 

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

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.265 945 164 2.374 

 
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 mindre 

grad/slet ikke 
Ved ikke/ ikke 

relevant 
I alt 

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 (an-
tal) 

1.081 1.011 210 2.302 

 
2013 Lukket regime 41 % 51 % 8 % 100 % 

Åbent regime 54 % 37 % 9 % 100 % 
Arrest 41 % 47 % 12 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 46 % 44 % 10 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.074 1.023 229 2.326 

 
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 mindre 

grad/slet ikke 
Ved ikke/ ikke 

relevant 
I alt 

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 (an-
tal) 

660 1.096 487 2.243 

 
2013 Lukket regime 26 % 58 % 16 % 100 % 

Åbent regime 32 % 40 % 28 % 100 % 
Arrest 23 % 52 % 26 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 27 % 48 % 24 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 609 1.079 541 2.229 
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Tabel 11. Indsattes vurdering af mulighederne for misbrugsbehandling på institutionen. Fordelt på årstal og 
regime (pct.) 
Opfyldes dine ønsker for misbrugsbe-
handling? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 
 

2013 Lukket regime 31 % 25 % 44 % 100 % 
Åbent regime 37 % 16 % 46 % 100 % 
Arrest 33 % 21 % 46 % 100 % 

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

Kriminalforsorgen i alt (antal) 741 428 984 2.153 

 
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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 
 

2013 Lukket regime 26 % 33 % 41 % 100 % 
Åbent regime 33 % 22 % 45 % 100 % 
Arrest 15 % 32 % 53 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 25 % 28 % 47 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 528 601 1.013 2.142 
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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.  

Langt flere indsatte i 2014 sammenlignet 2013 er utilfredse med mulighederne for at træne og dyrke sport. 

I 2013 angav et lille mindretal på 45 procent af de indsatte, at de var utilfredse med mulighederne for at 

træne og dyrke sport. Som det fremgår af tabel 13, er den tilsvarende andel i 2014 57 procent. 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 mulighederne for at 

træne og dyrke sport.  

Flertallet af de indsatte oplever ikke, at deres muligheder for at aktivere sig i fritiden generelt er tilfredsstil-

lende. Som det også fremgår af tabel 14, er det især blandt de indsatte i lukket regime, at der er er util-

fredshed at spore. Og der er tale om en voksende utilfredshed sammenlignet med 2013.  

De indsattes oplevelse af udvalget af varer har ændret sig i og med, at andelen af tilfredse indsatte er min-

dre. Her er det navnlig blandt indsatte i åbent regime, at der er sket den største ændring i forhold til året 

før. I 2013 angav 54 procent af de indsatte i åbent regime, at de var tilfredse med vareudvalget. I 2014 var 

denne andel faldet til 44 procent, jf. tabel 15.  

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 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 53 procent af de indsatte således, at de er tilfredse eller meget tilfredse 

med kvaliteten af maden. Den samme andel vurderer størrelsen på portionerne tilsvarende positivt, jf. ta-

bel 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.  

For indsatte i arresthuse og på arrestafdelingers vedkommende, er der relativt færre indsatte, der er til-

fredse.  

Set i forhold til tilfredsheden i 2013, er de indsattes vurderinger, hvad angår kvaliteten af maden, faldende 

blandt indsatte i fængsler, men svagt stigende hvad angår indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger. Hvad 

angår tilfredsheden med størrelsen på portionerne er der samlet set ikke ændringer fra 2013 til 2014, men 

blandt indsatte i lukket regime er der tale om mindre tilfredshed.     
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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 

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 (an-
tal) 

821 1.331 200 2.352 

 
2013 Lukket regime 41 % 52 % 8 % 100 % 

Åbent regime 57 % 33 % 10 % 100 % 
Arrest 39 % 53 % 8 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 46 % 45 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.105 1.067 208 2.380 

 
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 

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 
 

2013 Lukket regime 37 % 58 % 5 % 100 % 
Åbent regime 47 % 47 % 6 % 100 % 
Arrest 31 % 61 % 8 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 39 % 55 % 7 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 895 1.275 154 2.324 

 
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/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ der 
er ingen butik 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.212 1.077 57 2.346 

 
2013 Lukket regime 62 % 36 % 1 % 100 % 

Åbent regime 54 % 45 % 2 % 100 % 
Arrest 55 % 41 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 56 % 41 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.344 987 57 2.388 
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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 varer-
ne i fængslet eller arresthusets butik? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke I alt 

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 (an-
tal) 

664 1.602 57 2.323 

 
2013 Lukket regime 30 % 68 % 1 % 100 % 

Åbent regime 32 % 65 % 2 % 100 % 
Arrest 29 % 66 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 31 % 66 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 722 1.564 67 2.353 

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

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ der 
er ingen butik 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.229 916 160 2.305 

 
2013 Lukket regime 71 % 24 % 6 % 100  % 

Åbent regime 72 % 19 % 9 % 100  % 
Arrest 38 % 59 % 3 % 100  % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 58 % 36 % 6 % 100  % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.323 834 134 2.291 

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

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke I alt 

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 (an-
tal) 

1.189 800 246 2.235 

 
2013 Lukket regime 66 % 23 % 11 % 100 % 

Åbent regime 66 % 17 % 16 % 100 % 
Arrest 43 % 53 % 4 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 57 % 33 % 10 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.230 716 222 2.168 
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Familie, venner og besøgsforhold 
Til forskel fra Brugerundersøgelsen 2013, er der tilføjet et spørgsmål om personalets støtte og hjælp til 

indsatte med børn. Baggrunden er, at der med indførelsen af børneansvarlige blandt personalet i 2013 i 

Kriminalforsorgen er kommet mere fokus på indsatte med børn.  

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

behov for i forhold til børn eller stedbørn.4 Kun svar  fra indsatte med børn og/eller stedbørn under 18 år er 

medtaget. Som det fremgår af tabel 19 angiver en tredjedel 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 over halvdelen 

svarer ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’. Blandt indsatte i lukket regime er der relativt færrest, som oplever at 

få den støtte og hjælp i forhold til børnene, der er behov for.  

Derudover har de indsatte ligesom i 2013 vurderet besøgsforholdene, dvs. omfanget af og mulighederne 

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

går.  

45 procent 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 (44 og 43 procent) er tilfredse med henholdsvis længden af be-

søgstiderne og indretningen samt faciliteter i besøgsafdelingerne, jf. tabel 21 og tabel 23. Andelen af til-

fredse indsatte er derimod lavere (33 pct.), når det gælder vurderingen af de pårørendes rejsetid til institu-

tionen, 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 2013 er de indsattes vurdering af besøgsforholdene  på 

tværs af regimer for så vidt uændret. Når det enkelte steder lader til, at små ændringer har fundet sted, er 

disse statistisk insignifikante, og hænger i højere grad sammen med, at en lidt større andel af de indsatte til 

forskel fra 2013, svarer ’ved ikke/ikke relevant’.  

                                                           
4
 En nærmere analyse af børneansvarlige på baggrund af Brugerundersøgelsen 2014 vil blive udfærdiget senere på 

året. 
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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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

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 

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 (an-
tal) 

1.031 845 431 2.307 

 
2013 Lukket regime 39 % 42 % 19 % 100 % 

Åbent regime 66 % 24 % 10 % 100 % 
Arrest 36 % 45 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 36 % 15 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.137 846 363 2.346 

 

Tabel 21. Indsattes vurdering af besøgsforholdene. Længden af besøgstider. Fordelt på årstal og regime 
(pct.) 
Hvor tilfreds er du med længden af 
besøgstiderne? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.001 873 423 2.297 

 
2013 Lukket regime 44 % 39 % 17 % 100 % 

Åbent regime 66 % 23 % 10 % 100 % 
Arrest 31 % 49 % 20 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 48 % 37 % 16 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.109 852 364 2.325 
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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 

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 (an-
tal) 

757 1.064 458 2.279 

 
2013 Lukket regime 28 % 55 % 16 % 100 % 

Åbent regime 39 % 52 % 9 % 100 % 
Arrest 35 % 41 % 24 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 35 % 48 % 16 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 818 1.121 380 2.319 

 
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 

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 (an-
tal) 

990 827 465 2.282 

 
2013 Lukket regime 39 % 43 % 18 % 100 % 

Åbent regime 50 % 37 % 13 % 100 % 
Arrest 49 % 27 % 24 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 47 % 35 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.060 783 420 2.263 
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Kontakt til pårørende 

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

venner og venner via telefon, brev eller internet. Tilfredsheden er større, hvad angår mulighederne for at 

holde kontakt via telefon og brev, jf. tabel 24 og tabel 25 end tilfredsheden med kontaktmulighederne til 

pårørende via internettet, jf. tabel 26.  

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

Dette ses f.eks. tydeligt ved, at de indsatte i åbent regime er mest tilfredse med kontakt via internet (28 

pct.) sammenlignet med indsatte i lukket regime (seks pct.) og indsatte i arresthus og på arrestafdelinger 

(fem pct.). Samme mønster går igen i forhold til kontaktmuligheder via telefon og brev.  

Tilfredsheden med mulighederne for kontakt til pårørende via telefon og brev er mindre i 2014 end i 2013. 

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

kontakt via telefon falder fra 59 procent til 48 procent. I forhold til kontaktmulighederne via brev er det 

blandt indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger, at der sker et fald fra 50 procent tilfredse (eller meget 

tilfredse) til 43 procent. Når det angår kontakt til pårørende via internet er der for alle indsatte ikke æn-

dringer i tilfredsheden, men ser man alene på indsatte i åbent regime er der tale om en fremgang i tilfreds-

heden fra 21 procent i 2013 til 28 procent i 2014.  

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

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.121 980 218 2.319 

 
2013 Lukket regime 59 % 36 % 5 % 100 % 

Åbent regime 88 % 8 % 4 % 100 % 
Arrest 19 % 67 % 14 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 55 % 37 % 8 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.297 880 190 2.367 
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Tabel 25. Indsattes vurdering af kontaktforholdene via brev. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med mulighederne 
for at have kontakt til dine børn, familie, 
kæreste, venner via brev? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2014 Lukket regime 67 % 23 % 10 % 100 % 
Åbent regime 78 % 9 % 13 % 100 % 
Arrest 43 % 42 % 15 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 60 % 27 % 13 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (an-
tal) 

1.388 615 306 2.309 

 
2013 Lukket regime 70 % 19 % 11 % 100 % 

Åbent regime 76 % 9 % 14 % 100 % 
Arrest 50 % 38 % 12 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 65 % 23 % 13 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.512 537 294 2.343 

 

Tabel 26. Indsattes vurdering af kontaktforholdene via internet. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med mulighederne 
for at have kontakt til dine børn, familie, 
kæreste, venner via internet? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

2014 Lukket regime 6 % 73 % 21 % 100 % 
Åbent regime 28 % 58 % 14 % 100 % 
Arrest 5 % 63 % 32 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 13 % 64 % 24 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (an-
tal) 

289 1.458 538 2.285 

 
2013 Lukket regime 7 % 72 % 21 % 100 % 

Åbent regime 21 % 63 % 17 % 100 % 
Arrest 4 % 63 % 33 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 11 % 65 % 24 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 259 1.498 560 2.317 
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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 27 ses fordelingen af de indsattes vurderinger af muligheder for at bruge internettet til kontakt til 

offentlige myndigheder. Flertallet af de indsatte (66 pct.) angiver, at de ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ har 

mulighed for at bruge internettet til at tage kontakt til offentlige myndigheder. Lidt færre (57 pct.) angiver, 

at de ’i mindre grad eller ’slet ikke’ har mulighed for at få hjælp til at bruge internettet til kontakt til offent-

lige myndigheder, jf. tabel 28.  

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 (42 pct.) sammenlignet med 

indsatte i lukket regime (9 og 15 pct.) og indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger (4 og 8 pct.). 

En sammenligning af svarene fra de indsatte i 2013 med svarene i 2014 tyder ikke på statistiske signifikante 

forskelle, men ses der udelukkende på svarene fra indsatte i åbent regime, er der tale om en positiv frem-

gang.  

Tabel 27. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 
 

2013 Lukket regime 13 % 74 % 13 % 100 % 
Åbent regime 35 % 53 % 12 % 100 % 
Arrest 8 % 68 % 24 % 100 % 

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

Kriminalforsorgen i alt (antal) 458 1.501 403 2.362 
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Tabel 28. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

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 
2013 Lukket regime 20 % 64 % 16 % 100 % 

Åbent regime 36 % 44 % 20 % 100 % 
Arrest 13 % 61 % 27 % 100 % 

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

Kriminalforsorgen i alt (antal) 550 1.282 509 2.341 
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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 pensionen. 

Endelig er de indsatte blevet spurgt, hvad de synes om talsmandsordningen. Dette spørgsmål var ikke en 

del af brugerundersøgelsen 2013.  

Som det fremgår af tabel 29, er 45 procent af de indsatte utilfredse (eller meget utilfredse) med den tid, 

der går fra, at de afleverer en anmodningsseddel, til de får svar. En næsten lige så stor andel er tilfredse 

(eller meget tilfredse). 

I forhold til de forklaringer, de indsatte får på afslag på anmodninger er utilfredsheden nogenlunde lige så 

udbredt, jf. tabel 30. 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 31-36, er det gennemgående indtryk, at flere indsatte vurderer 

rettigheder og inddragelse positivt end negativt.  

Således angiver 48 procent 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 ligeledes 48 procent af de indsatte angiver, at de forstår 

de beslutninger, der tages om dem.  

48 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 (31 pct.), der har angivet ’i ringe grad’ eller 

’slet ikke’.  

51 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 41 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 eller i mindre 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 ikke/ikke relevant’.  

Når det gælder spørgsmålet om mulighederne for at praktisere religion er der ikke nævneværdig forskel på 

tværs af regimer, når det gælder andelene, der har svaret positivt. Derimod er det blandt indsatte i lukket 
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regime, at den største andel svarer negativt (26 pct.) sammenlignet med indsatte i åbent regime (9 pct.) og 

indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger (17  %). I forhold til spørgsmålet om at praktisere religion, er 

det både blandt indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger og i åbent regime, at der findes en relativ høj 

andel af ’ved ikke/ikke relevant’. 

I forhold til Brugerundersøgelsen 2013 er der blandt alle indsatte ikke sket de store ændringer i de indsat-

tes vurderinger af rettigheder og inddragelse. Lidt færre indsatte (et fald på 3 procentpoint) oplever i 2014, 

at de får  information om vigtige ting, der påvirker deres hverdag.  

I forhold til svartiden på anmodningssedler er tilfredsheden steget blandt indsatte i åbent regime, hvor-

imod den er faldet blandt indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger. En større andel af de indsatte i åbent 

regime vurderer i 2014, at de er inddraget i handleplansarbejdet, og at de har mulighed for at praktisere 

deres religion, hvis de vil. Blandt indsatte i lukket regime er der relativt færre indsatte, der oplever, at per-

sonalet lyttere til deres mening end i 2013. Endelig er oplevelsen af, hvorvidt de indsatte i lukket regime 

kan praktisere deres religion, ændret i mere negativ retning.  

Tabel 29. 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 ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 
 

2013 Lukket regime 38 % 57 % 5 % 100 % 
Åbent regime 41 % 45 % 14 % 100 % 
Arrest 50 % 37 % 13 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 44 % 45 % 12 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.027 1.043 269 2.339 

 
Tabel 30. 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 

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 (an-
tal) 

635 1.098 554 2.287 

 
2013 Lukket regime 23 % 63 % 14 % 100 % 

Åbent regime 24 % 50 % 27 % 100 % 
Arrest 30 % 38 % 32 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 26 % 48 % 26 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 599 1.123 603 2.325 
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Tabel 31. Indsattes vurdering af information på afdelingen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Får du information om vigtige ting på 
afdelingen, der påvirker din hverdag? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.112 922 270 2.304 

 
2013 Lukket regime 50 % 45 % 5 % 100 % 

Åbent regime 58 % 35 % 7 % 100 % 
Arrest 46 % 41 % 14 % 100 % 

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

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.201 926 210 2.337 

 
Tabel 32. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.093 968 231 2.292 

 
2013 Lukket regime 44 % 50 % 6 % 100 % 

Åbent regime 55 % 38 % 7 % 100 % 
Arrest 48 % 38 % 13 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 50 % 41 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.167 945 220 2.332 

 
Tabel 33. 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 mindre 

grad/slet ikke 
Ved ikke/ ikke 

relevant 
I alt 

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 (an-
tal) 

1.102 711 472 2.285 

 
2013 Lukket regime 54 % 34 % 11 % 100 % 

Åbent regime 61 % 25 % 15 % 100 % 
Arrest 28 % 38 % 34 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 47 % 32 % 21 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.084 739 497 2.320 
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Tabel 34. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 
 

2013 Lukket regime 49 % 47 % 4 % 100 % 
Åbent regime 58 % 36 % 6 % 100 % 
Arrest 53 % 36 % 11 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 54 % 38 % 8 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.260 894 182 2.336 

 
Tabel 35. Indsattes vurdering af talsmandsordningen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Er du tilfreds med talsmandsordningen? I høj grad/ I 

nogen grad 
I mindre 

grad/slet ikke 
Ved ikke/ ikke 

relevant 
I alt 

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 36. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

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 
 

2013 Lukket regime 47 % 17 % 36 % 100 % 
Åbent regime 36 % 10 % 54 % 100 % 
Arrest 41 % 13 % 45 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 40 % 13 % 47 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 937 301 1.078 2.316 
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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 37-41. 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 vurderes positivt af de indsatte, hvor henholdsvis 63, 59  og 61 procent af de 

indsatte er tilfredse hermed.  

45 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. 51 og 55 pct.) end for indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger 

(35 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 (73 pct.) sig dog ikke blot mere positivt sammenlignet med de indsatte i arresthuse (37 

pct.). De er ligeledes mere positive i forhold til de indsatte i lukket regime (51 pct.).   

Ser man på de indsattes vurdering af fælles opholdsrum, bade- og toiletforholdene samt de udendørsom-

råder er der ikke sket ændringer i de indsattes vurderinger fra 2013. Eneste undtagelse herfra er dog, at de 

indsatte i lukket regime er mindre tilfredse med badeforholdene end tidligere.  

Tabel 37. Indsattes vurdering af indretningen af cellen på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med indretningen af cel-
len?

 5
 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 
Hvor tilfreds er du med muligheden for selv 
at indrette din celle? 

    

2013 Lukket regime 48 % 48 % 3 % 100 % 
Åbent regime 57 % 40 % 3 % 100 % 
Arrest 50 % 38 % 12 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 52 % 41 % 7 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.241 977() 158 2.376 

 
 
  

                                                           
5
 Ordlyden af spørgsmålet er ændret i 2014. 
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Tabel 38. 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 

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 (an-
tal) 

1.052 973 293 2.318 

 
2013 Lukket regime 54 % 42 % 4 % 100 % 

Åbent regime 54 % 42 % 4 % 100 % 
Arrest 33 % 39 % 28 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 46 % 41 % 13 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.070 946 310 2.326 

 
Tabel 39. 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 

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 (an-
tal) 

1.386 938 28 2.352 

 
2013 Lukket regime 64 % 35 % 2 % 100 % 

Åbent regime 58 % 40 % 1 % 100 % 
Arrest 63 % 35 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 61 % 37 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.458 880 38 2.376 

 
Tabel 40. 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 

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 
 

2013 Lukket regime 66 % 33 % 2 % 100 % 
Åbent regime 58 % 40 % 1 % 100 % 
Arrest 64 % 34 % 2 % 100 % 
Kriminalforsorgen i alt (pct.) 62 % 36 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.481 856 39 2.376 
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Tabel 41. Indsattes vurdering af de udendørs områder på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du med de udendørs 
områder på din afdeling? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.223 1.012 107 2.342 

 
2013 Lukket regime 56 % 39 % 5 % 100 % 

Åbent regime 71 % 26 % 3 % 100 % 
Arrest 35 % 56 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 54 % 40 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.279 956 135 2.370 
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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 42-46 fremgår det, at flertallet af de indsatte vurderer forholdet til fængselsbetjentene positivt. 

Således angiver 75 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 (61 pct.) sammenlignet med indsatte i de 

andre regimer.  

55 procent af de indsatte angiver, at de har god kontakt til den fængselsbetjent, der er deres kontaktper-

son. Tilsvarende andele er mindre blandt indsatte i lukket regime (50 pct.) og blandt indsatte i arresthuse 

og på arrestafdelinger (50 pct.). For indsatte i arresthuse og på arrestafdelingers vedkommende gælder det 

imidlertid også, at mere end hver femte har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 

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

tene, når de har rug for det.  

Endeligt angiver 69 pct. af de indsatte, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er tilfredse med måden, hvorpå 

fængselsbetjentene taler med de indsatte på. 

Når de indsatte er blevet spurgt, om de modtager hjælp fra fængselsbetjentene, og om de er tilfredse med 

måden, fængselsbetjentene taler med de indsatte på, udgør de positivt stemte indsatte i lukket regime en 

mindre andel sammenlignet med indsatte i åbent regime og indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger.  

Da de indsatte blev stillet de samme spørgsmål i 2013, var vurderingen ligeledes positiv, og der er overord-

net set ikke sket ændringer på de enkelte områder i 2014. Der er dog sket et fald i andelen af indsatte i 

lukket regime, der vurderer den generelle kontakt til fængselsbetjentene og hjælpen fra fængselsbetjente-

ne positivt.  

Tabel 42. Indsattes vurdering af kontaktperson. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Har du god kontakt til den fængselsbe-
tjent, der er din kontaktperson? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.291 746 290 2.327 

 
2013 Lukket regime 54 % 38 % 8 % 100 % 

Åbent regime 68 % 27 % 5 % 100 % 
Arrest 51 % 31 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 58 % 31 % 11 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.379 731 258 2.368 
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Tabel 43. Indsattes generelle vurdering af fængselsbetjentene på afdelingen. Fordelt på årstal og regime 
(pct.) 
Har du generelt god kontakt til fæng-
selsbetjentene på din afdeling? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.748 510 79 2.337 

 
2013 Lukket regime 69 % 29 % 2 % 100 % 

Åbent regime 81 % 17 % 2 % 100 % 
Arrest 81 % 16 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 78 % 19 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.858 450 59 2.367 

 
Tabel 44. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

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 
 

2013 Lukket regime 64 % 34 % 3 % 100 % 
Åbent regime 71 % 26 % 3 % 100 % 
Arrest 75 % 22 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 71 % 26 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.674 610 70 2.354 

 
Tabel 45. Indsattes vurdering af fængselsbetjentenes måde at tale med de indsatte på. Fordelt på årstal og 
regime (pct.) 
Er du tilfreds med måden, fængselsbe-
tjentene taler med de indsatte på? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.593 660 72 2.325 

 
2013 Lukket regime 59 % 39 % 2 % 100 % 

Åbent regime 70 % 27 % 2 % 100 % 
Arrest 72 % 25 % 2 % 100 % 

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

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.619 686 55 2.360 
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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 samt religiøse forkyndere. Og som noget nyt i forhold til 2013: Uddannelsesvejledere. Flertallet af de 

indsatte angiver, at de ’i høj grad’ eller i ’i nogen grad’ har mulighed for at tale med en socialrådgiver (65 

pct.), en sygeplejerske (68 pct.), en læge (61 pct.) eller en religiøs forkynder (51 pct.), jf. tabel 46.  

I forhold til de indsattes mulighed for at tale med en psykolog eller en psykiater er der under en tredjedel af 

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

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

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

indsatte, der ikke har en holdning hertil (29 pct.). 

Tabel 46. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 % 

      
2013 Socialrådgiver 64 % 25 % 11 % 100 % 

Sygeplejerske 72 % 20 % 8 % 100 % 

Læge 64 % 28 % 9 % 100 % 

Psykolog 31 % 28 % 41 % 100 % 

Psykiater 29 % 26 % 44 % 100 % 

Religiøs forkynder 50 % 16 % 34 % 100 % 

Generelle vurderinger af personalegrupper 

Tabellerne 47-57 belyser de indsattes vurdering af en række personalegrupper i kriminalforsorgen: 

- Fængselsbetjente 

- Socialrådgivere 

- Læger 

- Sygeplejersker 

- Psykologer 

- Psykiatere 

- Religiøse forkyndere 

- Værkmestre 

- Lærere 

- Behandlere 

- Uddannelsesvejledere 
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Et flertal på 73 procent af de indsatte angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med fængselsbetjen-

tene alt i alt, jf. tabel 47. Samtidig er fængselsbetjentene den personalegruppe, som flest indsatte har en 

klar holdning til. Blot tre procent har svaret ’ved ikke’/’ikke relevant’. 24 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 social-

rådgivere, sygeplejersker, religiøse forkyndere, værkmestre, lærere, behandlere, uddannelsesvejledere og i 

mindre grad for læger, psykologer og psykiatere. Det skal understreges, at en relativ stor andel (mere end 

hver tredje) af de indsatte ikke har en tydelig holdning til psykologer, psykiatere, religiøse forkyndere, lære-

re, 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 arrest-

huse 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 gennem-

gående mindre tilfredshed med personalegrupperne.  

Sammenlignet med Brugerundersøgelsen 2013 er der ikke sket væsentlige ændringer i de indsattes vurde-

ringer af personalet. Den største statistisk signifikante ændring gælder de indsattes vurderinger af behand-

lerne. Her er tilfredsheden steget fra 39 procent til 42 procent i 2014. Opdeles de indsatte på regime, ses 

der lidt flere ændringer fra 2013 til 2014. Her er tilfredsheden med lægen faldet blandt indsatte i lukket 

regime. Det samme gælder i forhold til religiøse forkyndere. Til gengæld er tilfredsheden blandt indsatte i 

åbent regime steget, når det gælder de religiøse forkyndere, lærerne og behandlerne.  

Tabel 47. 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 

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 (an-
tal) 

1.689 544 67 2.300 

 
2013 Lukket regime 60 % 36 % 4 % 100 % 

Åbent regime 75 % 24 % 1 % 100 % 
Arrest 79 % 18 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 73 % 24 % 2 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.722 569 56 2.347 

 
  



34 
 

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

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.317 657 329 2.303 

 
2013 Lukket regime 53 % 37 % 10 % 100 % 

Åbent regime 53 % 29 % 18 % 100 % 
Arrest 60 % 19 % 21 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 56 % 27 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.307 632 413 2.352 

 
Tabel 49. 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 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.086 843 377 2.306 

 
2013 Lukket regime 54 % 37 % 9 % 100 % 

Åbent regime 44 % 35 % 21 % 100 % 
Arrest 50 % 32 % 18 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 49 % 34 % 17 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.144 807 407 2.358 

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

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.276 576 446 2.298 

 
2013 Lukket regime 67 % 24 % 9 % 100 % 

Åbent regime 59 % 28 % 13 % 100 % 
Arrest 48 % 19 % 33 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 57 % 24 % 20 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.336 557 465 2.358 
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Tabel 51. Indsattes vurdering af psykolog på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med psykolo-
gen her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

508 420 1.340 2.268 

 
2013 Lukket regime 34 % 22 % 43 % 100 % 

Åbent regime 18 % 19 % 64 % 100 % 
Arrest 16 % 14 % 70 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 21 % 18 % 62 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 476 414 1.425 2.315 

 
Tabel 52. Indsattes vurdering af psykiater på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med psykiate-
ren her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

470 428 1.360 2.258 

 
2013 Lukket regime 29 % 24 % 47 % 100 % 

Åbent regime 17 % 20 % 63 % 100 % 
Arrest 15 % 15 % 70 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 19 % 19 % 62 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 435 439 1.440 2.314 

 
Tabel 53. Indsattes vurdering af religiøs forkynder på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med den 
religiøse forkynder (f.eks. præst og 
imam) her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

999 276 997 2.272 

 
2013 Lukket regime 54 % 14 % 32 % 100 % 

Åbent regime 32 % 11 % 56 % 100 % 
Arrest 47 % 10 % 43 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 43 % 11 % 46 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 991 265 1.066 2.322 
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Tabel 54. Indsattes vurdering af værkmester på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med værkme-
steren her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.151 425 695 2.271 

 
2013 Lukket regime 55 % 25 % 20 % 100 % 

Åbent regime 60 % 15 % 25 % 100 % 
Arrest 41 % 17 % 42 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 52 % 18 % 30 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.202 418 706 2.326 

 
Tabel 55. 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 

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 (an-
tal) 

1.088 317 866 2.271 

 
2013 Lukket regime 51 % 20 % 30 % 100 % 

Åbent regime 46 % 11 % 43 % 100 % 
Arrest 44 % 13 % 43 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 46 % 14 % 40 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.073 329 927 2.329 

 
Tabel 56. Indsattes vurdering af behandler på institutionen. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med behand-
leren her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

965 314 1.000 2.279 

 
2013 Lukket regime 39 % 20 % 41 % 100 % 

Åbent regime 38 % 14 % 48 % 100 % 
Arrest 39 % 10 % 50 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 39 % 14 % 47 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 904 317 1.101 2.322 
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Tabel 57. Indsattes vurdering af uddannelsesvejleder. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med uddan-
nelsesvejleder her? 

Meget til-
freds/tilfreds 

Utilfreds/Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

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.  

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

indsatte, jf. tabel 58.  

Tilsvarende mener 72 procent af de indsatte, at de både modtager hjælp fra de andre indsatte, når de har 

brug for det, og at de er tilfredse med måden, de indsatte taler til hinanden på, jf. tabel 59-60.  

Flertallet (63 procent) mener, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ kan tale med en fængselsbetjent uden at 

blive kaldt stikker, jf. tabel 61. 18 procent svarer derimod ’i mindre 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 i højere grad ikke 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 indsatte i åbent regime. Særligt risikoen for at blive kaldt stikker er der langt flere ind-

satte i lukket regime, der ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ mærker til.  

Tabel 58. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.979 298 77 2.354 

 
Tabel 59. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 
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Tabel 60. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.675 510 147 2.332 

 
Tabel 61. Indsattes vurdering af sandsynligheden for at blive kaldt stikker. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Kan du tale alene med en fængselsbe-
tjent uden at blive kaldt stikker? 

I høj grad/ I 
nogen grad 

I mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.473 407 444 2.324 

 

  



40 
 

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.  

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 spørgeskemaundersøgelser i Kriminalforsorgen og selvrapporteringsundersøgelser i det hele 

taget. Det var ligeledes en bekymring, der opstod på baggrund af observationer fra enkelte institutioner 

efter Brugerundersøgelsen 2013. 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 er således tale om mere end en tredobling. Det er 

desuden væsentlige højere end blandt indsatte i åbent regime og blandt indsatte i arresthuse og på arrest-

afdelinger. 

Ser man nærmere på mandlige og kvindelige indsattes svar, er der ingen kvindelige indsatte, der i 2014 

angiver, at de ’ofte’ har været udsat for seksuelle overgreb. For de mandlige indsattes vedkommende er 

det tilsvarende antal 46.  

Endelig peger de lokale delrapporter på, at der er bestemte afdelinger, hvor andelen af indsatte, der  angi-

ver ’ofte’ at have været udsat for seksuelle overgreb, er stor. På en enkelt afdeling er det 11 ud af 12 ind-

satte, hvilket ikke blot er markant højere end gennemsnittet for indsatte i lukket regime, men også for ind-

satte på den pågældende institution.  

Det er imidlertid problematisk blot at udelukkede samtlige svar på spørgsmålet om seksuelle overgreb, 

fordi nogle indsatte har valgt at overdrive svarene for dele af undersøgelsen. Det vil også være at negligere 

de indsatte, der reelt har oplevet seksuelle overgreb. De indsattes svar er derfor bibeholdt i denne rapport.  

Udsathed fra medindsatte 

Som det fremgår af tabel 62, har flertallet af de indsatte ikke har været udsat for mobning fra medindsatte 

under nuværende indsættelse. Således angiver 67 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 78 

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

indsatte i lukket regime.  
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Flertallet af de indsatte, 68 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 (78 pct.) end for ind-

satte i f.eks. lukket regime (55 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 (86 procent), men denne andel er lavere blandt indsatte i 

åbent regime (79 pct.) og lavest blandt indsatte i lukket regime (67 pct.).  

På baggrund af de indsattes svar, tyder det på, at mobning, trusler og vold er mere udbredt blandt de ind-

satte i åbent og lukket regime sammenlignet med arresthusene. I forhold til trusler og vold blandt de ind-

satte tyder det på at være mere udbredt i lukket regime end i åbent regime. 

Som det fremgår af tabel 65 angiver 89 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. 15 procent af kvinderne, svarende til 15 indsatte, 

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

procent.  

92 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 ’aldrig’ har været udsat for sek-

suelle overgreb end mændene. Denne forskel er dog ikke statistisk signifikant. Tre kvindelige indsatte angi-

ver således, at de har været udsat for seksuelle overgreb fra andre indsatte. 

Tabel 62. 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 

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 
 

2013 Mænd 68  % 28  % 4  % 100 % 
Kvinder 66  % 33  % 1  % 100 % 

Lukket regime 61 % 36 % 3 % 100 % 
Åbent regime 64 % 33 % 3 % 100 % 
Arrest 76 % 19 % 5 % 100 % 

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

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.613 665 88 2.366 
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Tabel 63. 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 

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 
 

2013 Mænd 70 % 27 % 3 % 100 % 
Kvinder 71 % 27 % 2 % 100 % 

Lukket regime 60 % 37 % 3 % 100 % 
Åbent regime 68 % 30 % 2 % 100 % 
Arrest 77 % 19 % 3 % 100 % 

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

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.648 647 63 2.358 

 
Tabel 64. 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 

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 
 

2013 Mænd 80 % 17 % 3 % 100 % 
Kvinder 82 % 17 % 1 % 100 % 

Lukket regime 72 % 25 % 3 % 100 % 
Åbent regime 80 % 18 % 2 % 100 % 
Arrest 86 % 11 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 80 % 17 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.900 399 65 2.364 
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Tabel 65. 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 

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 
      

2013 Mænd 92 % 5 % 3 % 100 % 
Kvinder 75 % 25 % 0 %  100 % 

Lukket regime 89 % 8 % 3 % 100 % 
Åbent regime 91 % 7 % 2 % 100 % 
Arrest 93 % 4 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 91 % 6 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 2.154 138 70 2.362 

 

Tabel 66. 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 

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 
 

2013 Mænd 94 % 3 % 3 % 100 % 
Kvinder 97 % 2 % 1 % 100 % 

Lukket regime 94 % 3 % 3 % 100 % 
Åbent regime 94 % 3 % 3 % 100 % 
Arrest 95 % 1 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 94 % 3 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 2.226 60 71 2.357 

 

Anmeldelse af overgreb fra medindsatte 

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

seksuelle overgreb.  

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

det som anmeldes, er kun er ’noget af det’.  
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Tabel 67. 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) 

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 af de indsatte er blevet spurgt 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 68, erklærer 29 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 

54 procent erklærer sig uenige heri. Lidt mindre end hver femte er i tvivl.  

En andet udsagn lyder: ”Hvis jeg melder et overfald, vil jeg blive kaldt stikker”. Heri er 70 procent af de ind-

satte enige, jf. tabel 69. 

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

var truet af andre indsatte. Kun 24 procent af de indsatte er enige i dette udsagn.  

Igen tyder det på, at indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger i højere grad svarer ’ved ikke’ end de andre 

indsatte. Svarene fra de indsatte i åbent regime tyder på en anelse mere skepsis i forhold til at anmelde 

overfald og trusler sammenlignet med indsatte i lukket regime.  

Tabel 68. 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 

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 
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Tabel 69. 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 

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 

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 

 

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 2014 også blevet spurgt om det samme i forhold til 

personalet.  

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

fra personalet, jf. tabel 71. 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 (71 pct.) angiver, at de aldrig har været truet af personalet, jf. tabel 72. 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 73, svarer 83 procent af samtlige indsatte ’aldrig’. Der-

med er det 13 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 hver fjerde indsatte i lukket regime, at de har været udsat for vold fra perso-

nalet.  

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. Igen adskiller de indsatte i lukket 

regime sig fra de øvrige indsatte ved, at relativt flere har angivet, at de har oplevet seksuel chikane fra per-

sonalet.  

Hver tiende af de indsatte i lukket regime, angiver, at de har været udsat for seksuelle overgreb fra perso-

nalet. Det er markant højere end for de øvrige indsatte.  
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Tabel 71. 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 

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 

 
Tabel 72. 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 

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 73. 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 

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 74. 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 

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 

 
Tabel 75. 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 

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 
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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.  

Tabel 76. Indsattes erfaringer med at anmelde mobning, trusler, vold og andre overgreb fra personalet. 
Fordelt på typer af overgreb (pct.) 

Har du meldt det til persona-
let eller andre? 

Ja 
Kun noget af 

det 
Nej I alt (pct.) I alt (antal) 

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 77, erklærer 56 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 28 procent er-

klærer sig uenige heri. 17 procent er i tvivl.  

En 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 78. 

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, end blandt indsatte i lukket regime.  
 
Tabel 77. 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 

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 
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Tabel 78. 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 

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 de 

udendørsarealer og generelt set. 

87 procent af de indsatte angiver, at de er trygge i deres celler, jf. tabel 79, hvilket er højere end, når der 

spørges ind til tryghed i de fælles opholdsrum (79 pct.) jf. tabel 80, eller tryghed på de fælles områder 

udenfor (84 pct.) jf. tabel 81.  

Relativt færre indsatte i lukket regime angiver, at de er trygge. Der er dog færre indsatte i arresthuse og på 

arrestafdelinger, der angiver, at de er trygge i de fælles opholdsrum sammenlignet med de andre indsatte. 

Det skyldes ikke udbredt utryghed, men snarere, at en relativ stor andel af indsatte i arresthuse og på ar-

restafdelinger ikke har en holdning hertil (19 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 82. 

Samlet set er der ikke sket nævneværdige ændringer i de indsattes oplevelse af tryghed siden 2013. Ser 

man imidlertid alene på svarene fra indsatte i lukket regime, er der tale om et fald i den generelle tryghed. 

Dette kan skyldes, at en større andel af indsatte i lukket regime angiver, at de ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ 

er trygge. Ligeledes kan der peges på et fald i oplevelsen af trygheden i cellen og på de udendørs områder 

siden 2013 blandt indsatte i lukket regime. Trygheden er dog ikke faldet statistisk signifikant på fællesarea-

lerne. 
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Tabel 79. 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 mindre 

grad/slet ikke 
Ved ikke/ ikke 

relevant 
I alt 

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 (an-
tal) 

2.022 240 58 2.320 

 
2013 Lukket regime 89 % 9 % 2 % 100 % 

Åbent regime 93 % 6 % 2 % 100 % 
Arrest 87 % 10 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 90 % 8 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 2.115 186 59 2.360 

 

Tabel 80. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.833 240 236 2.309 

 
2013 Lukket regime 84 % 11 % 4 % 100 % 

Åbent regime 89 % 7 % 3 % 100 % 
Arrest 74 % 7 % 19 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 82 % 8 % 10 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.923 190 226 2.339 
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Tabel 81. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.936 258 120 2.314 

 
2013 Lukket regime 85 % 11 % 4 % 100 % 

Åbent regime 87 % 9 % 3 % 100 % 
Arrest 85 % 9 % 6 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 86 % 9 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 2.026 219 107 2.352 

 
Tabel 82. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 (an-
tal) 

1.877 361 75 2.313 

 
2013 Lukket regime 82 % 15 % 3 % 100 % 

Åbent regime 86 % 11 % 3 % 100 % 
Arrest 83 % 14 % 4 % 100 % 

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

Kriminalforsorgen i alt (antal) 1.971 301 74 2.346 
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Gener på institutionen 
Ligesom i 2013 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 83 fremgår det, at 77 procent af de indsatte ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ føler sig generet af an-

dres tobaksrøg. Endvidere angiver 64 procent af de indsatte, at de ’i mindre grad’ eller ’slet ikke’ føler sig 

generet af andres brug af rusmidler, jf. tabel 84.  

Når det gælder andre adfærd, svarer 55 procent af de indsatte, at de er generet heraf, jf. tabel 85. 

Indsatte i åbent regime er sammenlignet med andre indsatte tydeligt overrepræsenteret når det handler 

om at føle sig generet af forskellige forhold. Indsatte i arresthuse og på arrestafdelinger adskiller sig i for-

hold til gener fra andres brug af rusmidler ved, at dette spørgsmål er noget en relativ stor andel af dem ikke 

har en holdning til.  

Sammenlignes de indsattes svar i 2014 med svarene i 2013, kan der først og fremmest peges på, at der for 

samtlige indsatte ikke er sket mærkbare ændringer. Samtidig ses det, at flere  indsatte i åbent regime ved 

alle tre spørgsmål svarer, at de er generet. F.eks. angav 42 procent af de indsatte i åbent regime i 2013, at 

de var generet af andres adfærd. I 2014 udgjorde den tilsvarende andel 50 procent.  

Tabel 83. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ ikke 
relevant 

I alt 

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 
 

2013 Lukket regime 22 % 71 % 7 % 100 % 
Åbent regime 18 % 72 % 10 % 100 % 
Arrest 16 % 75 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 18 % 73 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 427 1.693 211 2.331 
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Tabel 84. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

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 
 

2013 Lukket regime 25 % 62 % 13 % 100 % 
Åbent regime 33 % 57 % 10 % 100 % 
Arrest 15 % 65 % 20 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 24 % 61 % 15 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 564 1.420 344 2.328 

 
Tabel 85. 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 mindre 
grad/slet ikke 

Ved ikke/ 
ikke relevant 

I alt 

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 
 

2013 Lukket regime 40 % 52 % 8 % 100 % 
Åbent regime 42 % 51 % 7 % 100 % 
Arrest 25 % 63 % 12 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (pct.) 35 % 56 % 9 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt (antal) 813 1.300 216 2.329 
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Generel tilfredshed og opsamling af undersøgelsens resultater 
Brugerundersøgelsen 2014 i fængsler og arresthuse tegner et billede af, at de indsatte på en række områ-

der er generelt er tilfredse med de forhold og rammer, de opholder sig under. Det fremgår også, når man 

kigger på andelen af indsatte, der angiver, at der er tilfredse eller ligefrem meget tilfredse med forholdene 

alt i alt.  

Som det fremgår af tabel 86 angiver 62 procent af de indsatte, at de er tilfredse eller meget tilfredse med 

forholdene alt i alt. Blandt indsatte i åbent regime udgør denne andel 71 procent. Til sammenligning udgør 

den tilsvarende andel blandt indsatte i lukket regime 50 procent og 62 procent blandt indsatte i arresthuse 

og på arrestafdelinger.  

Sammenlignet med de indsattes svar fra Brugerundersøgelsen 2013 er der ikke skete mærkbare ændringer. 

Det er tværtimod mærkbart, hvor ens resultater, de to undersøgelser kommer frem med.  

Tabel 86. Indsattes generelle tilfredshed. Fordelt på årstal og regime (pct.) 
Hvor tilfreds er du alt i alt med 
forholdene i dette fængsel eller 
arresthus? 

Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds Meget 
utilfreds 

Ved ikke/ikke 
relevant 

I alt 

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 

        
2013 Lukket regime 11 % 37 % 26 % 25 % 2 % 100 % 

Åbent regime 14 % 56 % 17 % 11 % 2 % 100 % 
Arrest 17 % 47 % 19 % 12 % 5 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt 
(pct.) 

15 % 48 % 20 % 14 % 3 % 100 % 

Kriminalforsorgen i alt 
(antal) 

346 1.130 460 338 75 2.349 

 

Modtagelse 

Hvor der er en tydelig tilfredshed med fængselsbetjentenes imødekommenhed, er tilfredsheden mindre 

når det gælder de indsattes vurdering af, hvilke oplysninger de får om udbuddet af beskæftigelse og be-

handling, samt mere generelle oplysninger om indsættelsesforhold. 

Beskæftigelse 

53 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 ydermere tale om, at tilfredsheden med at træne og dyrke sport er faldet markant navnlig 

blandt indsatte i åbent regime i forhold til 2013, hvor undersøgelsen sidst blev gennemført. 
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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 

En tredjedel af de indsatte, der har børn, oplever, at personalet giver den støtte og hjælp, der er behov for i 

forhold til børnene.  

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 45 procent af de indsatte i for-

hold til antallet af besøg, de indsatte kan modtage. Derimod er der udbredt utilfredshed med rejsetiden for 

familie og venner. 

Særligt mulighederne for at holde kontakt med pårørende via internettet vurderes utvetydigt negativt af de 

indsatte. Et mindretal på 13 procent er tilfredse (eller meget tilfredse) med disse. Til sammenligning er til-

fredsheden med mulighederne for brevveksling 65 procent. Blandt indsatte i åbent regime er der tale om 

en oplevet forbedring af mulighederne for pårørendekontakt via internettet i forhold til 2013.  

 Mulighederne for at anvende internettet til kommunikation med andre offentlige myndigheder vurderes 

negativt af flertallet af de indsatte. 

Inddragelse og rettigheder 

De indsatte vurderer forhold omkring rettigheder og inddragelse overvejende positivt. Der er dog en relativ 

stor andel af de indsatte, der angiver, at de kun ’i ringe grad’ eller ’slet ikke’ er inddraget i forhold til hand-

leplansarbejdet. Samtidig er der 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 udendørs områder. De indsatte i arresthu-

sene er dog i mindre grad tilfredse med de fælles opholdsrum.  

Forholdet til personalet 

Forholdet til personalet vurderes gennemgående positivt. 75 procent af de indsatte er f.eks. tilfredse (eller 

meget tilfredse) med fængselsbetjentene. De indsatte vurderer imidlertid ikke de forskellige personale-

grupper ens. Det bør i denne sammenhæng medregnes, at de forskellige personalegrupper har forskellige 

funktioner, som bidrager til, at de vurderes forskelligt af de indsatte. Under alle omstændigheder er det 

værd at bemærke, at der ikke er en overvægt af utilfredse indsatte, når de enkelte personalegrupper vur-

deres. 

Forholdet til medindsatte 

De indsattes vurdering af forholdet til de andre indsatte er positivt. Således angiver 84 procent af de indsat-

te, at de generelt har god kontakt til de andre indsatte.  
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Mindre end hver femte af de indsatte vurderer, at de kan blive kaldt stikker for at tale med en fængselsbe-

tjent. 

Udsathed  

De indsatte angiver, at mobning og trusler fra medindsatte forekommer i et vist omfang på institutionerne. 

Mere alvorligt er det, at 17 procent af de indsatte angiver, at de har været udsat for vold fra medindsatte i 

forbindelse med deres aktuelle indsættelse. Syv procent af de indsatte angiver desuden, at de har været 

udsat for seksuel chikane fra medindsatte. For de kvindelige indsattes vedkommende er det hele 15 pro-

cent, der angiver at have været udsat for seksuel chikane fra medindsatte.  

Fire procent af de indsatte (98 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 

det som anmeldes, er 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 70 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-

nale udsætter dem for. 13 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. Fem 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 for overfald eller andre overgreb, er det 

sandsynligt, at der også er indsatte, der har overdrevet deres oplevelser. De indsattes oplevelse af udsat-

hed uanset om det er i forhold til medindsatte eller personale er derfor ikke retvisende for, hvad der reelt 

foregår af overfald og overgreb. Det er dog vanskeligt at bedømme det fulde omfang af overdrivelserne.  

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 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, hvorimod kun 17 procent oplever gener fra an-

dres tobaksrøg, og 23 procent oplever gener fra andres brug af rusmidler.  

 


