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Forord  

 
Vi vil gerne takke alle, der har bidraget til evalueringen. Det gælder først og fremmest alle de 

indsatte, som har ladet sig interviewe. Det har været særdeles interessant at lytte til jeres 

fortællinger. Tak også til de ansatte og fængslets inspektør i Statsfængslet i Ringe for jeres 

samarbejdsvillighed og for de spændende iagttagelser I har bidraget med i interviews. Endelig tak 

til alle de kollegaer i Straffuldbyrdelseskontoret, som har bidraget med gode og værdifulde 

kommentarer til dette manuskript.  

 

 

København, november 2011 

 

Anita Rönneling og Hans Monrad Graunbøl  
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Resumé    
 

Projekt brugerdreven innovation
1
 i Statsfængslet i Ringe startede i april 2010 og forventes at 

fortsætte til maj 2012. Denne rapport udgør en evaluering af første del af projektet, som blev 

afsluttet i august 2011. Første del af projekt brugerdreven innovation har været gennemført dels 

som et tværgående projekt mellem fire af fængslets afdelinger, dels som et lokalt projekt på de to 

fællesskabsafdelinger, afdeling 4 og 5.  

 

Projekt brugerdreven innovation i Statsfængslet i Ringe har som overordnet formål at skabe et bedre 

afsoningsmiljø for de indsatte og ændre den såkaldte fangekultur i en positiv retning i form af et 

tryggere og mere involverende miljø. Projektet har inddraget både indsatte og ansatte i dette 

arbejde.  Omdrejningspunktet for projektet har været en række udviklingsgruppemøder med indsatte 

og ansatte. Formålet med disse møder har bl.a. været at afdække de indsattes og ansattes ønsker og 

behov i forhold til at få en bedre hverdag i fængslet, og at afprøve de forslag til tiltag som de 

indsatte og ansatte har arbejdet sig frem til.     

 

Evalueringen af projekt brugerdreven innovation er gennemført af Evaluerings- og Statistikenheden 

i direktoratets Straffuldbyrdelseskontor. Evalueringen bygger på forskellige metoder og datakilder, 

men baseres hovedsagligt på interviews med indsatte og ansatte.  

 

Evalueringen har skiftet fokus fra målopfyldelse til at beskrive projektet som ide og proces. 

Evalueringen beskriver stadig, hvad der er kommet ud af projektet, men i den henseende er fokus 

først og fremmest rettet mod de indsattes og ansattes egen forståelse af projektets betydninger. 

Anledningen til dette skift er dels en forandring i projektets implementering på fængslets afsnit, dels 

en successiv tydeligere projektbeskrivelse.  

 

Statsfængslet i Ringe beskrives som et fængsel, der gerne afprøver nye ting, har et bredt udbud af 

projekter og et særligt fokus på relationen mellem de indsatte og ansatte. Samtidig beskrives 

Statsfængslet i Ringe, af både indsatte og ansatte, som et særligt sted, der på mange måder adskiller 

sig fra andre lukkede fængsler. Udtrykket ”pædagogfængsel”, blev flere gange nævnt i forbindelse 

med interviews af de indsatte. Relationen mellem de indsatte i Ringe beskrives som præget af en 

overfladisk tillid, hvor man som indsat er påpasselig med at dele personlige oplysninger med andre 

indsatte, fordi der er en risiko for at oplysningerne kan blive misbrugt, udnyttet og fordrejet, eller 

fordi der er en risiko for, at den indsatte dermed fremstår svag. En sammenligning med andre 

undersøgelser peger dog på, at dette er noget, som gør sig gældende for fængselstilværelsen 

generelt, og altså ikke er kendetegnende ved Statsfængslet i Ringe specifikt. Samtidig siger de fleste 

                                                 
1
 Titlen er en anelse misvisende fordi den egentlig sigter på den metode, der danner rammen om projektet i 

Statsfængslet i Ringe. Evalueringen holder fast i titlen alligevel, fordi det har været den gennemgående arbejdstitel for 

projektet, og derfor er den mest genkendelige for de personer, som har været involveret i projektet. I 

projektansøgningen er titlen for projektet: Trygge og udviklende fængsler 
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indsatte, at de har det godt i Ringe og beskriver, at der generelt råder et godt forhold mellem de 

indsatte og ansatte.  

 

De indsatte og ansatte mener, at projekt brugerdreven innovation har flere positive virkninger. 

Holdningerne er, at projektet skaber mulighed for anerkendelse, en større grad af ansvarsfølelse hos 

de indsatte, bedre kommunikation indsatte og ansatte imellem og forbedringer af afdelingernes 

fællesskabsarealer. Nogle indsatte peger også på, at projektet har været et frirum for kreativitet og 

adspredelse, og at det har givet dem andre forståelser af, hvad et fængselsophold er og kan være.  

 

Projekt brugerdreven innovation har stået overfor flere udfordringer undervejs. Først og fremmest 

synes der at være et dilemma mellem projektet som proces og resultat. Flere indsatte peger således 

på et langstrakt forløb med mange møder og en mangel på håndgribelige resultater, hvilket 

medfører, at de indsattes tålmodighed sættes på en hård prøve. Samtidigt er der en bekymring for, at 

de forandringer, der opnås i projektforløbet, ikke varer ved pga. en løbende udskiftning af de 

indsatte. 

 

Holdningen er også, at projektet har haft et diffust udgangspunkt, og at det fra starten ikke har været 

godt nok forankret hos ledelsen og de ansatte. Flere nævner også en udfordring forbundet med en 

mangel på økonomiske midler til de konkrete indretningsprojekter der blev gennemført, ligesom 

alle de regler, som skal efterleves i et fængsel, kan være en stopklods i innovationsprocessen. 

Endeligt gør de indsatte opmærksom på en række forventninger der ikke er blevet indfriet. De 

indsatte oplevede således, at den åbne innovationsproces lagde op til mere omfattende forandringer, 

end hvad der i praksis kunne lade sig gøre. 
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1. Indledning 
 

Brugerdreven innovation er blevet et centralt begreb indenfor især produktudviklingsområdet. 

Begrebet har flere positive konnotationer og tillægges ofte den betydning, at innovationen sker fra 

værre til godt, dvs. at udviklingen har en positiv retning. Brugerdreven er synonym med en 

inddragende tilgang, måske tilmed et slags demokratisk værktøj, der handler om at tage hensyn til 

og lytte til, dem der er genstand for interesse – hvem de så end er! Nu findes brugerdreven 

innovation også i Kriminalforsorgen og har stor bevågenhed. 

 

Men hvad er brugerdreven innovation – i teorien og i praksis? Som metode har brugerdreven 

innovation sin største udbredelse indenfor det erhvervsmæssige område og i designbranchen, hvor 

det handler om inddragelse af (for)brugere i udviklingen af nye produkter og ydelser. Graden af 

inddragelse, og hvem der defineres som brugere, varierer dog. På velfærdsområdet anvendes 

metoden f.eks. til at inddrage borgere i udviklingen af (bedre) velfærdsydelser. Målet er altså det 

samme, nemlig at afdække og bruge viden om, hvordan brugerne handler, hvad de oplever og 

tænker, med det formål at understøtte en udvikling af de ”rigtige” produkter og ydelser.  

 

I Kriminalforsorgen udspiller brugerdreven innovation sig som en række projekter i flere 

institutioner; Statsfængslerne i Nyborg, Horserød og Ringe og senest i Arresthuset i Køge. Denne 

evaluering beskriver og forsøger at forstå, hvad brugerdreven innovation handler om i Statsfængslet 

i Ringe. Det er første gang, at brugerdreven innovation i Kriminalforsorgen er genstand for en 

systematisk evaluering. 

 

1.1 Disposition  
 

Efter en kort beskrivelse af evalueringens videnskabsteoretiske udgangspunkt og de metoder, der er 

gjort brug af, indeholder rapporten en gennemgang af, hvor begrebet brugerdreven innovation 

stammer fra, og hvordan projekt brugerdreven innovation i Statsfængslet i Ringe har udmøntet sig 

konkret. Derefter følger en beskrivelse af afsoningsmiljøet i Ringe, og denne beskrivelse danner 

baggrund for den efterfølgende skildring af de indsattes og ansattes forskellige holdninger til og 

erfaringer med projekt brugerdreven innovation. Evalueringen afsluttes med en konklusion, der 

samler op på de empiriske fund og diskuterer, hvorvidt projektet har levet op til sine mål. I 

slutningen af rapporten er der vedlagt en række bilag, heriblandt interviewguides, projektansøgning 

mm. 
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2. Metode  
 

2.1. Videnskabsteoretiske afklaringer   
 

Med de mange forskellige betydninger af begrebet videnskab er enhver karakteristik af kvalitativ 

interviewforskning som videnskabelig eller uvidenskabelig uholdbar. Den automatiske afvisning af 

kvalitativ forskning som uvidenskabelig afspejler en bestemt, begrænset videnskabsopfattelse i 

stedet for et syn på videnskab som genstand for kontinuerlig afklaring og diskussion (Kvale 1997, 

s.69).  

 

Mennesker kan gøre brug af flere forskellige metoder for at skaffe viden om et fænomen. De kan 

spørge andre mennesker enten ved at mødes ansigt til ansigt eller ved at sende spørgsmål til dem. 

De kan observere, læse bøger/artikler, skaffe information fra Internettet etc. I det ”almindelige 

hverdagsliv” indebærer metodepluralismen ikke konflikter i nogen nævneværdig grad. Indenfor det 

videnskabelige felt derimod, er spørgsmålet om metode et tema, der har givet anledning til 

adskillige diskussioner og akademiske spændinger gennem tiderne. Diskussionerne handler bl.a. om 

opdelingen mellem den kvalitative og den kvantitative undersøgelsesform og hvilken af de to 

tilgange, som er (mest) videnskabelig og tilvejebringer ”sandfærdig” viden (Starrin 1994, s.11).  

 

Det er umuligt og heller ikke relevant for denne evaluering at fordybe sig i denne debat. Det skal 

blot konstateres, at debatten eksisterer og ikke er bragt til ende endnu. Det er imidlertid vigtigt at 

understrege, at kontroverserne ikke kun er udtryk for forskellige forskeres smag og behag eller 

begunstigelse af den ene eller anden metode/tilgang. Langt vigtigere er det, at kontroverserne er 

udtryk for tilstedeværelsen af forskellige videnskabsteoretiske udgangspunkter, dvs. forskellige 

tilgange til hvad viden er, hvad det er udtryk for, hvordan viden kan samles ind og med hvilket 

formål. Indenfor rammen af denne evaluering er det ligeledes ikke muligt at præsentere lange 

videnskabsteoretiske fremstillinger. Det er imidlertid på sin plads at opstille nogle enkle afklaringer 

for at gøre fundamentet for evalueringen transparent, og i enhver undersøgelse bør der stilles 

spørgsmål af metodologisk karakter. Den lidt længere videnskabsteoretiske fremstilling af 

fundamentet for undersøgelsen kan læses i bilag 1. 

 

I denne evaluering er der først og fremmest arbejdet kvalitativt. Ikke fordi evaluator har foretrukket 

det, men fordi de spørgsmål evalueringen fokuserer på, bedst lader sig belyse ved hjælp af en 

kvalitativ metode. Når det f.eks. har været ønsket at finde frem til de holdninger og erfaringer, som 

eksisterer blandt de indsatte og ansatte med hensyn til projekt brugerdreven innovation, så har det 

været vurderingen, at dette bedst belyses ved hjælp af interviews, individuelt og i gruppe. Denne 

problemstilling kunne også være belyst ved hjælp af f.eks. en spørgeskemaundersøgelse med 

henblik på at kunne udtale sig om fordelingen af de forskellige holdninger og erfaringer. I dette 

tilfælde havde det under alle omstændigheder enten krævet en forudgående kvalitativ tilgang, eller 
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solide hypoteser om forekomsten af holdninger blandt indsatte og personale.
2
 Når det handler om at 

belyse et ukendt fænomen egner kvalitative interviews sig godt, fordi de er eksplorative og giver 

mulighed for uddybende svar fra respondenterne. Derfor er den kvalitative tilgang at foretrække i 

denne evaluering. 

 

Når man anvender kvalitative metoder ved indsamlingen af empiri, er det også en naturlig følge, at 

analysen og fremstillingen af den er kvalitativ, dvs. beskriver sine fund ved hjælp af tekst og citater. 

Menneskelige udsagn lader sig sjældent reducere til tal, og citater giver mulighed for at komme så 

tæt på kilden som muligt.    

 

Ved den kvalitative fremgangsmåde skal man imidlertid passe på med at forfalde til ”kvalitativ 

positivisme”, hvor man eksempelvis konkluderer, at x antal respondenter siger et og x antal noget 

andet. Medmindre man gennemfører over 100 interviews, der er repræsentative, vil denne form for 

kvantificering ikke være hverken valid eller generaliserbar. I en kvalitativ undersøgelse handler det 

som nævnt om at opnå viden omkring et fænomen. Fordelingen af det aktuelle fænomen vil man 

efterfølgende ofte kunne måle kvantitativt.   

 

2.2. Metoderne 
 

Evalueringen bygger på forskellige metoder og datakilder: 

 

 Individuelle interviews med indsatte i Statsfængslet i Ringe 

 Minigruppeinterviews med ansatte  

 Observationer af udviklingsgruppemøder og andre projektmøder mellem projektleder / 

facilitator og ansatte  

 Samtaler med projektleder og facilitator undervejs i projektforløbet 

 Interview med fængslets inspektør 

 Statistiske data  

 

2.2.1 Individuelle interviews 

Indsamlingen af empiri er sket i flere omgange og startede i foråret 2010. I første fase af 

empiriindsamlingen blev der udelukkende fokuseret på de indsattes perspektiv. I maj 2010 

gennemførtes individuelle interviews med 21 indsatte med udgangspunkt i en struktureret 

spørgeguide, der - udover en række baggrundsspørgsmål - operationaliserede afsoningsmiljøet og 

den såkaldte fangekultur
3
 ved hjælp af spørgsmål om tillid, ansvar og engagement (spørgeguide, se 

bilag 2).
4
  

                                                 
2
 Hypoteser baseres på den anden side ofte på viden indsamlet ved en kvalitativ tilgang.   

3
 Begrebet fangekultur aktualiseres i projektansøgningen om økonomiske midler til at gennemføre projektet om 

brugerdreven innovation i Statsfængslet i Ringe (se bilag 7).  
4
 Spørgeguiden blev drøftet internt i evalueringsenheden, men blev også udsat for kritiske kommentarer af en forsker og 

en indsat i Statsfængslet i Ringe.  
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Rekrutteringen af interviewpersoner er sket med fængslets hjælp. Behandlingskonsulenten forhørte 

sig på de fire afdelinger, som skulle være en del af projektet (se afsnit 3.2. for nærmere beskrivelse), 

om hvem der kunne tænke sig at lade sig interviewe, og udarbejdede derefter en plan for deres 

gennemførsel. De 21 interviewpersoner fordeler sig jævnt mellem de fire afdelinger. Køns-

fordelingen for respondenterne er 15 mænd og 6 kvinder, og aldersmæssigt er det en meget varieret 

gruppe. Den yngste er 18 år og den ældste 50, og 15 af de interviewede er 25 år eller yngre. I 

forhold til afsoningstid er der også store variationer, den korteste afsoningstid er på 6 måneder og 

den længste er på 16 år.   

 

Interviewene er optaget på diktafon med henblik på at udarbejde et referat af hvert interview 

struktureret ud fra de centrale temaer; tillid, ansvar og engagement. Hvis interviewpersonen har sagt 

noget særlig interessant, eller udtrykt noget på en særlig tydelig facon, er dette udsnit transskriberet 

(oftest meget korte tekstpassager).  

 

Fokus for evalueringen har flyttet sig fra målopfyldelse til også at inddrage en beskrivelse af 

projektet som idé og proces. Det betyder også, at formålet med indsamlingen af empiri har ændret 

sig. Hensigten med de første 21 interviews var at afdække afsoningsmiljøet og den såkaldte 

fangekultur blandt de indsatte og få en baseline beskrivelse af tillid, ansvar og engagement. 

Oprindeligt var det planen at følge op på beskrivelsen af afsoningsmiljøet i en anden fase af 

individuelle interviews med de indsatte, for at undersøge om der var sket en forandring i 

”fangekulturen” og afsoningsmiljøet, der kunne tilskrives projektets gennemførsel i fængslet. På 

grund af uforudsete forandringer i projektets implementering på fængslets afdelinger, og en 

successiv tydeligere projektbeskrivelse, skiftede evalueringen imidlertid fokus. Evalueringen kom 

således til at handle mere om projektet som proces, ide og virkelighed, og mindre om resultaterne af 

projektet set i forhold til tillid, ansvar og engagement. Evalueringen indeholder dog stadig et fokus 

på resultaterne af projekt brugerdreven innovation, men der er ikke fulgt op på dette med 

udgangspunkt i temaerne; tillid, ansvar og engagement. 

 

Anden omgang af de individuelle interviews med indsatte, der gennemførtes i februar, april og juli 

2011, kom altså til at tage en anden drejning end først planlagt. I stedet for at følge op på 

beskrivelsen af afsoningsmiljøet og ”fangekulturen” omhandlede spørgsmålene hovedsagligt selve 

projektet; hvad der var godt og skidt, barrierer, muligheder og udfordringer, og de indsattes udbytte 

af projektet (spørgeguide, se bilag 3).
5
 Disse interviews er desuden kun gennemført med indsatte fra 

afdeling 4 og 5, da projektet på dette tidspunkt var aktuelt på disse afdelinger. Evalueringen har 

altså ikke blot flyttet sig fra det indholdsmæssige perspektiv men også i forhold til, hvilke 

afdelinger denne omfatter. Fra at have taget udgangspunkt i et tværsnit af de fire afdelinger, som var 

involverede i projektet, tog anden omgang af de individuelle interviews udgangspunkt i to af 

afdelingerne.  

 

                                                 
5
 Denne spørgeguide blev udelukkende drøftet internt i evalueringsenheden.  
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Interviewpersoner til anden omgang af individuelle interviews blev rekrutteret ad to veje. På 

afdeling 5 henvendte evaluator sig med en direkte forespørgsel til flere af de indsatte i forbindelse 

med et udviklingsgruppemøde på afdelingen. På afdeling 4 foregik rekrutteringen derimod med 

fængslets hjælp.    

 

I anden omgang er der gennemført interviews med ni indsatte fra afdeling 5, tre kvinder og seks 

mænd. Den yngste af de interviewede er 20 år og den ældste er 51. Fem af de interviewede er under 

30 år. Samtlige afsoner lange domme og de fleste har siddet i Ringe i flere år.  

 

På afdeling 4 er der gennemført interviews med kun to indsatte, to mænd i 20-års alderen, som har 

siddet på afdelingen et par måneder. Pga. flere løsladte fra afdelingen var det ikke muligt at 

rekruttere flere indsatte, som havde erfaring med projekt brugerdreven innovation. Det har heller 

ikke været muligt at vente på, at nyindsatte på afdeling 4 ville opnå erfaring med projektet, for 

efterfølgende at kunne interviewe dem. Den ringe grad af repræsentation af indsatte fra afdeling 4, 

har givetvis betydning for de konklusioner, der drages heraf.  

 

2.2.2 Minigruppeinterviews 

Der er gennemført to minigruppeinterviews med ansatte.
 6

 Det første, der blev afholdt i starten af 

december 2010, havde først og fremmest til formål at afdække afsoningsmiljøet set fra de ansattes 

perspektiv (spørgeguide, se bilag 4). I denne minigruppe deltog fire ansatte, én fra afdeling 3 

henholdsvis 4 og 5 samt en tværgående medarbejder.  

 

Det andet minigruppeinterview blev afholdt i juni 2011. I dette deltog to ansatte fra afdeling 4 og en 

ansat fra afdeling 5, og formålet var at følge op på projektets virkelighed, udførelse og virkninger på 

de to afdelinger (spørgeguide, se bilag 5).  

 

I forbindelse med begge minigruppeinterviews har det været svært at rekruttere ansatte. I 

forbindelse med begge interviews var der også et par ansatte, som ikke mødte op, på trods af at de 

havde tilmeldt sig. Netop derfor blev der tale om minigrupper i stedet for fokusgruppeinterviews, og 

det har selvfølgeligt betydning for repræsentationen af de ansattes perspektiv. Det skal understreges, 

at der kan være nogle strukturelle forklaringer på de ansattes fravær. Mens de indsatte har haft 

mulighed for at deltage i interviews i arbejdstiden, har de ansatte primært været nødt til at lade sig 

interviewe i forbindelse med en vagt, eller på en fridag.      

 

Minigruppeinterviewene er velegnede til at studere samarbejdet og dynamikken i gruppen af 

deltagere, når de har drøftet afsoningsmiljøet og projekt brugerdreven innovation. Interaktionen i 

minigruppen er f.eks. med til at belyse, om der eksisterer en fælles forståelse af projektet blandt de 

                                                 
6
 Adskillelsen mellem fokusgruppeinterview og minigruppeinterview har med antallet deltagere at gøre. I en 

fokusgruppe er der normalt omkring 6-10 deltagere. I en minigruppe er der færre deltagere og dermed mere plads til 

individet og mindre gruppedynamik. I en minigruppe bliver deltagerne derfor mindre anonyme og mere 

konsensussøgende (OMD Insight, metodenotat).   
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ansatte, om de deler samme forventninger til projekt brugerdreven innovation, eller om de for-

handler sig frem til en fælles forståelse under gennemførsel af interviewet. Dermed har 

minigrupperne været gode til at kaste lys over eventuelle barrierer og særlige forudsætninger for 

projektets gennemførsel.  

 

Minigruppeinterviewene gennemførtes af konsulenter fra OMD Insight, der beskæftiger sig med 

diverse analyser indenfor kvalitativ og kvantitativ research og har stor erfaring med fokus- og 

minigruppemetoden. Ved begge minigruppeinterviews har evaluator været til stede og observeret 

forløbet. På baggrund af videooptagelser og et resumé af hændelsesforløbet er der efterfølgende 

afholdt et møde mellem OMD Insight og evaluator, hvor OMD Insight har forelagt deres for-

tolkninger af minigruppeinterviewet.  

 

2.2.3 Møder 

Evaluator har været til stede ved en række udviklingsgruppemøder og andre projektmøder (se afsnit 

3.2. for nærmere beskrivelse af hvad et udviklingsgruppemøde er). Formålet med dette har været at 

få en fornemmelse for projektets virkelighed og udførelse og se, hvad der helt konkret har fundet 

sted på møderne. Observationerne har været ustrukturerede, da det ikke på forhånd har været 

planlagt, hvad der skulle observeres og hvornår.  

 

Endelig er der løbende ført samtaler både med projektleder Peter Dexters og projektfacilitator Marie 

Aakjær. Disse samtaler har haft til formål at nå til en dybere forståelse af projektets praktiske 

virkelighed, og udrede uklarheder eller misforståelser. Det har også været nødvendigt at få 

indsamlet information fra projektleder og projektfacilitator vedrørende projektets teoretiske 

fundament og væsentlige dele af procesforløbet. I den henseende er der også gennemført et 

interview med fængslets inspektør for at få en beskrivelse af fængselsledelsens perspektiv på 

projektet.  

 

2.2.4 Statistik  

Afslutningsvist skal det nævnes at der også er indsamlet statistiske data til brug for evalueringen. 

Det handler om data vedrørende magtanvendelser og brug af håndjern, antal bøder og 

strafcelleanbringelser, andel positive urinprøver samt antal tilfælde af vold og trusler mellem 

indsatte for perioden 1. januar 2006 til og med 30. september 2010. Disse data ses som indikatorer 

på afsoningsmiljøet og ”fangekulturen”, og spørgsmålet har været, om det er muligt at se forskel 

mellem de afdelinger, hvor projektet har været aktuelt og de afdelinger, hvor det ikke har. 

Problemet med disse data er, at det i det hele taget ikke er muligt at udtale sig om signifikante 

tendenser over tid på grund af meget få observationer. Disse data kommenteres derfor ikke 

yderligere i rapporten.   

 



13 

 

3. Brugerdreven innovation – teori og praktisk virkelighed 

 

3.1. Bagom ordet 
 

I en afhandling fra Handelshøjskolen i Århus kan man læse, at brugerdreven innovation er blevet en 

”national prioritet” i Danmark (Heidemann 2007, s.23). Den tidligere regering har bidraget massivt 

med støtte til projekter baseret på brugerdreven innovation, og begrebet er også med i den 

daværende regerings globaliseringsstrategi (”Fremgang, fornyelse og tryghed” fra 2006). I den 

forbindelse beskrives brugerdreven innovation som en metode til at styrke dansk erhvervslivs 

konkurrenceevne og til at skabe bedre velfærdsløsninger inden for den offentlige sektor 

(Heidemann 2007).  

 

Det er da også indenfor det erhvervsmæssige område, at man først og fremmest kommer i kontakt 

med dette begreb, hvor det altså f.eks. omtales som en metode, hvorved virksomheder kan 

konkurrere om kunder og skabe produkter og services, som mere præcist og effektivt imødekommer 

kundernes erkendte og ikke-erkendte behov 
7
. I Danmark får begrebet og ideen vind i sejlene i 

forbindelse med en rapport fra FORA - en forsknings- og analyseenhed under Erhvervs- og 

Byggestyrelsen – der udkom i september 2003 (Rosted)
8
. I denne rapport peges der på, at 

brugerdreven innovation er et forbedringsområde indenfor innovationspolitikken. ”Hvis Danmark 

skal rykke op i OECDs førerfelt, hvad angår innovation, er det sandsynligt, at det største bidrag 

skal komme fra den brugerdrevne innovation” (Nyholm og Langkilde 2003, s.74). Det er i 

kølvandet på denne rapport, at der opstår interesse for metoden fra politisk hold (Rosted).
9
    

 

Enkelt fortalt handler brugerdreven innovation om brugerinddragelse i innovationsprocesser, dvs. i 

udviklingen af nye produkter og ydelser. Formålet for en virksomhed er at skabe en særlig værdi for 

kunden og derved at kunne adskille sig fra konkurrenterne, hvad angår fysiske egenskaber som 

bedre funktionalitet og anvendelighed eller immaterielle værdier som æstetik og symbolik 

(Heidemann 2007). I praksis anvendes brugerdreven innovation indenfor en lang række forskellige 

områder med hver deres baggrund og måder at tilskrive det brugerdrevne aspekt betydning.  

  

Brugerdreven innovation gør op med ideen om innovation som en lineær proces
10

, og adskiller sig 

fra f.eks. forskningsdreven innovation, hvor den primære kilde til innovation er forskningsresultater 

udviklet enten i offentlige forskningsmiljøer eller internt i virksomhederne. Heidemann mener, at 

man kan identificere to overordnede traditioner inden for brugerdreven innovation. For det første er 

                                                 
7
 Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside: www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk/faktaomprogrammet (hentet d. 

13. sep. 2011) samt e-mail kontakt med professor Eric Von Hippel, MIT Sloan School of Management, Cambridge, 

USA.  
8
 Telefonsamtale med Jørgen Rosted, Erhvervs- og Byggestyrelsen, d. 2. februar 2011 

9
 Ligeledes telefonsamtale med Jørgen Rosted d. 2. februar 2011 

10
 At innovation med andre ord kommer fra forskning og udvikling, bliver markedsført og derefter ender hos kunderne 

/brugerne. 

http://www.ebst.dk/brugerdreveninnovation.dk/faktaomprogrammet
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der traditionen fra designbranchen omkring koncept- og produktudvikling med fokus på 

brugerinvolvering, og for det andet er der traditionen fra forskerverdenen, herunder fortrinsvist ved 

professor Eric Von Hippels tilgang og teori om lead users.
11

 De to traditioner har dog én ting til 

fælles, og det er et uforbeholdent fokus på brugerne i et udviklingsforløb. Mellem disse to poler 

befinder der sig, ifølge Heidemann, et væld af forskellige tilgange til brugerdreven innovation, og 

Heidemann mener endvidere, at de forskellige tilgange kan placeres på et kontinuum ud fra to 

overordnede faktorer. Den ene faktor er brugernes rolle i udviklingsforløbet, dvs. hvorvidt brugerne 

blot giver oplysninger omkring behov, eller om de selv udvikler og modificerer produkter. Den 

anden faktor er graden af brugernes aktivitet i udviklingsprocessen, dvs. hvorvidt virksomheden 

blot søger dialog med brugerne, eller om virksomheden søger at inddrage brugerne aktivt i 

udviklingen af produkter og ydelser (Heidemann 2007, s.49).  

 

Begrebet brugerdreven innovation bruges altså først og fremmest i sammenhæng med, hvordan 

virksomheder kan inddrage kunder i nyskabelsen af produkter og ydelser og øge konkurrenceevnen. 

Men begrebet bruges også i andre sammenhænge, herunder bl.a. i Kriminalforsorgens regi. I 

Kriminalforsorgen handler brugerdreven innovation ligeledes om inddragelse af brugerne i 

udviklingsforløb, og formålet er også at skabe bedre funktionalitet og anvendelighed i de ydelser, 

der udvikles.
12

 I det aktuelle projekt i Statsfængslet i Ringe er brugerne fortrinsvis de indsatte, og 

formålet med inddragelsen af de indsatte er at skabe et bedre afsoningsmiljø og ”bevæge sig fra en 

tilbudskultur til en kultur med fælles ansvar” (projektansøgning, s.4). Det handler med andre ord 

om at bevæge sig væk fra en ”kultur”, hvor det udelukkende er fængslet, der tilbyder en række 

aktiviteter til de indsatte, til en ”kultur”, hvor de indsatte selv inddrages i udviklingen af 

aktiviteterne.   

 

Kriminalforsorgen har tidligere indhentet erfaringer med at inddrage indsatte i udviklingen af 

fængslerne, bl.a. kan nævnes et projekt i Statsfængslet i Nyborg i 2008/2009. I dette projekt var 

formålet, at indsatte og ansatte i fællesskab skulle udvikle ideer til at forbedre afsonings- og 

arbejdsmiljøet i fængslet. Drivkraften i projektet var en udviklingsgruppe bestående af fire indsatte 

                                                 
11

 Professor i teknisk innovation Eric Von Hippel (Massachusets Institute of Technology) har i mange år forsket 

empirisk inden for fænomenet brugerdreven innovation. Allerede i 1978 publicerede han en artikel om, hvordan 

producenter kunne operationalisere produkter skabt af brugerne, og dette blev senere hen til kernen i hans lead user 

teori. I forbindelse med et stort studie fastslog Von Hippel, at mange innovationer kom fra brugerne selv, eller fra 

leverandører, og dermed ikke nødvendigvis gennem virksomhedernes forsknings- og udviklingsafdelinger som ellers 

normalt antaget. Ligeledes så Von Hippel at såkaldte lead users selv udviklede produkter til personlig brug eller 

modificerede eksisterende produkter, produkter som senere hen blev kommercielle succeser 

(http://web.mit.edu/evhippel/www/index.html, hentet d. 13. sep. 2011 samt 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_von_Hippel, ligeledes hentet d. 13. sep. 2011).  
12

 Herudover kan brugerdreven innovation i Kriminalforsorgen selvfølgelig være baseret på nogle grundlæggende 

værdier, som ikke nødvendigvis gør sig gældende inden for det erhvervsmæssige felt. Det kan f.eks. handle om værdier 

som ligeværd og en grundlæggende respekt for brugernes holdning. Det har imidlertid ikke været muligt at finde noget 

dokumentation, som helt grundlæggende beskriver baggrunden for brugen af metoden i kriminalforsorgen. Som 

udgangspunkt synes brugerdreven innovation i Kriminalforsorgen dog at være knyttet til én person, og hans forfølgelse 

af metoden. Som ide har brugerdreven innovation dog opbakning fra den øverste ledelse, og i praksis ligner metoden 

tilsyneladende metoden om positiv afvigelse, som er et af udgangspunkterne for arbejdet i direktoratets udviklingsenhed 

(ifølge samtale med projektleder Peter Dexters).    

http://web.mit.edu/evhippel/www/index.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Eric_von_Hippel
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og fire ansatte, mens alle fra fængslets fællesskabsafdelinger løbende kunne komme med input. 

Konsulenthuset COWI fungerede sammen med VIA Design som procesrådgivere, og var med til at 

formulere løsninger og idéer, der efterfølgende blev ført ud i livet.  

 

Projektet i Statsfængslet i Nyborg er ikke evalueret formelt, men projektet beskrives i flere 

sammenhænge som en succes. I en artikel i COWIs nyhedsmagasin FEATURE citeres fængsels-

inspektør Arne Tornvig: FUT-projektet har brudt barrierer ned. Det er blevet mere acceptabelt for 

de indsatte at tale med de ansatte – og ikke kun spørge, om der er kommet post. Når der er en god 

tone mellem ansatte og indsatte, og man taler godt med hinanden, vil der naturligt ske et fald i 

antallet af ubehagelige episoder. Med projektet er der opstået en professionel nærhed. De indsattes 

holdning om, at man helst ikke skal tale med de ansatte, er blødt op. Vi er på vej i en god retning 

(FEATURE, s. 15).
13

  

 

3.2. Fra ide til praktisk virkelighed i Ringe 
 

Projekt brugerdreven innovation i Statsfængslet i Ringe blev igangsat på initiativ af fængslet. En 

repræsentant fra ledelsesgruppen deltog i et evalueringsmøde for det brugerdrevene projekt i 

Statsfængslet i Nyborg i foråret 2009 og blev deraf interesseret i at starte et lignende projekt i 

Ringe. Ideen blev godkendt af den øvrige ledelse i fængslet, og det blev herefter besluttet, at søge 

midler fra TrygFonden til et projekt om ”trygge og udviklende fængsler” (projektansøgning, s.4). 

Ansøgningen om midler blev skrevet i et samarbejde mellem fængslets inspektør og projektleder 

Peter Dexters, Straffuldbyrdelseskontoret i direktoratet og blev påbegyndt i september 2009.  

 

Formålet med projektet i Ringe beskrives i ansøgningen på følgende vis: 

 

1) at udvikle og afprøve en samarbejdsmetode hvor indsatte på Statsfængslet i Ringe inddrages i 

ansvaret for, at deres eget afsnit danner en tryg ramme for den enkeltes selvudvikling med henblik 

på en senere integration i samfundet efter løsladelsen og  

 

2) at de indsattes ressourcer, i højere grad end det ses i dag, inddrages i det fælles arbejde. Man 

bevæger sig fra en tilbudskultur til en kultur med fælles ansvar (projektansøgning, s. 4). 

 

Ansøgningen sigter dels på afprøvning af en metode, der forhåbentlig kan komme i brug andre 

steder end i Statsfængslet i Ringe, og på den måde kan medvirke til at skabe ”trygge og udviklende 

fængsler”. Dels sigter ansøgningen på gennemførslen af projektet i Statsfængslet i Ringe.     

 

Ansøgningen beskriver en række faktorer, der præger de indsatte i Statsfængslet i Ringe, som 

”misbrugsproblemer, lange domme for grov kriminalitet og oplevelsen af eksklusion grundet 

                                                 
13

 http://www.cowi.dk/menu/NyhederogMedier/COWIsegnemedier/tidligerepublikationer/Documents/ 

Feature%20nr.%2024%20sep.%202009.pdf, hentet d. 13. sep. 2011 

http://www.cowi.dk/menu/NyhederogMedier/COWIsegnemedier/tidligerepublikationer/Documents/%20Feature%20nr.%2024%20sep.%202009.pdf
http://www.cowi.dk/menu/NyhederogMedier/COWIsegnemedier/tidligerepublikationer/Documents/%20Feature%20nr.%2024%20sep.%202009.pdf
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etnicitet” (projektansøgning, s. 4). Disse forhold gør, at der samlet set er risiko for etablering af en 

”uhensigtsmæssig fangekultur…” (ibid.).    

 

Succeskriterierne for projektet i Ringe er, ifølge projektansøgningen, overordnet at: 

 

 ”…opnå en tryg og udviklingsunderstøttende kultur i fængslet” og endvidere at  

 

 ”kulturen opleves at være ændret i en positiv retning i form af et tryggere og mere 

involverende miljø” (ibid., s. 5). 

 

Derudover beskriver ansøgningen en række kvantificerbare indikatorer på om målet er nået, som 

f.eks. et fald i antallet af frivilligt enrumsanbragte og andre indikatorer på utryghed på fængslets 

afdelinger.   

 

Fængselsinspektøren beskriver sine forventninger til projektet på følgende vis: ”Kunne vi i 

samarbejde med de indsatte få skabt en kultur, hvor vi tager hensyn til hinanden, ikke spiller musik 

så det hele brager …, her slår vi ikke hinanden, her stjæler vi ikke fra hinanden …hvis man kunne 

skabe sådan en kultur, sådan gør vi altså ikke her, her modtager vi de nye ordentligt, så synes vi 

altså det kunne være fantastisk”  

 

Ansøgningen om midler til projektet om trygge og udviklende fængsler eller projekt brugerdreven 

innovation i Statsfængslet i Ringe er bevilget af TrygFonden.  

 

I projektets indledende fase drøftede projektleder og fængslets ledelse hvilke af de syv afdelinger, 

der skulle deltage i projektet. Det blev besluttet at afdeling 1 – den beskyttede afdeling, afdeling 2 – 

kvindeafdelingen, afdeling 4 – en almindelig afdeling for mænd samt afdeling 5 – en almindelig 

afdeling for mænd og kvinder, der ikke har problemer med euforiserende stoffer - skulle deltage i 

projektet.
 

Alle afdelinger er fællesskabsafdelinger.
14

 Projektet begyndte i april 2010 med at 

projektlederen afholdt møder med personalet på de enkelte afdelinger og forklarede formålet med 

projektet. Der blev også afholdt informationsmøde for ledelsen og for de indsatte.  

 

Derefter blev der nedsat en såkaldt udviklingsgruppe bestående af indsatte og ansatte fra hver af de 

fire afdelinger. Udviklingsgruppen holdt sit første møde d. 11. maj. 2010 og tilstede var otte 

indsatte fra de fire afdelinger, fem ansatte, projektleder og facilitator (den person, som hjælper og 

støtter folk med at komme fremad i en udviklingsproces) samt evaluator som observatør. Formålet 

med dette møde var ”…at lære hinanden at kende og lave nogle interne regler for gruppens 

arbejde. Der blev bl.a. lavet kollager vedr. det gode/dårlige fængsel”(aktivitetsoversigt). 

Udviklingsgruppen fortsatte sidenhen med at mødes med jævne mellemrum. På dagsordenen for 

møderne har der været forskellige aktiviteter, med det formål dels at skabe tillid blandt 

                                                 
14

 Det skal dog understreges at afdeling 1 og 2 kun indgik i den tværgående udviklingsgruppe. Afdeling 2 trak sig 

relativt hurtigt ud af denne gruppe, og da projektet kørte videre på de enkelte afdelinger, var der kun tale om et projekt 

på afdeling 4 og 5.  
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medlemmerne, dels at arbejde med afdækning af mulige tiltag og muligheder for tiltag i fængslet 

samt afprøvningen af disse. Alt sammen har været iværksat med det overordnede formål at skabe 

forandringer i afsoningsmiljøet og i den såkaldte fangekultur. I projektansøgningen nævnes f.eks., at 

det har været et kortsigtet procesmål for projektet, at ”…få indsatte til at indgå i en 

udviklingsgruppe, der ikke handler om at skaffe den enkelte indsatte fordele, men om at skabe et 

generelt trygt udviklingsmiljø. Allerede her sker der en begyndende forandring af kulturen, hvor 

den indsatte ser sig som bidragyder til fællesskabet” (projektansøgning, s.5).   

 

Ifølge projektansøgningen skulle arbejdet i udviklingsgruppen baseres på ”… en bred vifte af 

velafprøvede metoder med henblik på at nedbryde barrierer og opnå et fælles afsæt” 

(projektansøgning s.5). Af aktivitetsoversigten fremgår det, at man f.eks. har arbejdet med 

”collager, afslapningsøvelser, fælles madlavning, walk-and-talk, cirkeltræning, idé arbejde i små 

grupper, dramatisering af idéer og swotanalyser”. Begreberne indikerer, at der netop har været en 

bred vifte af metoder i brug.     

 

Relativt hurtigt i udviklingsforløbet besluttede medlemmerne af den tværgående udviklingsgruppe, 

at de havde lyst til at igangsætte et fængselsblad med intern information. Ledelsen godkendte ideen 

og fængselsbladet ”RIP” sattes i gang. I redaktionen sad to indsatte fra to forskellige afdelinger 

samt to ansatte. RIP er stadigvæk en aktivitet, bladet skrives i samarbejde mellem indsatte og 

ansatte og udkommer ugentligt.   

 

Da den tværgående udviklingsgruppe havde været aktiv et stykke tid, blev det af fængslets ledelse 

besluttet, i samråd med projektlederen, at projektet skulle flyttes ud på de enkelte afdelinger. 

Fængslets ledelse var bekymrede for, hvorvidt projektet havde nogen betydning for indsatte udenfor 

udviklingsgruppen, eller om det kun var til gavn for de få, der deltog i udviklingsgruppemøderne. 

Man ønskede derfor, at de enkelte afdelinger skulle integreres i projektet, og at de ansatte på de 

enkelte afdelinger blev mere delagtige i projektets udførelse.  

 

Herefter blev der udarbejdet en revideret plan for det fortsatte udviklingsforløb. I denne indgik bl.a. 

et forløb, hvor de ansatte blev undervist i grundlæggende facilitering, således at de kunne tage et 

medansvar for udviklingsprocessen på de enkelte afdelinger. Det blev endvidere drøftet hvilken 

afdeling, der skulle igangsættes først. Projektet blev først startet på afdeling 4, idet det vurderedes, 

at denne fællesskabsafdeling for unge mænd kunne få gavn af et sådant projekt, samtidig med at 

opgaven ikke var for svar.  

 

Da projektet begyndte på afdeling 4 i oktober 2010 blev der dannet en ny udviklingsgruppe, 

bestående af indsatte og ansatte fra afdelingen. Processen startede derfor i en vis udstrækning forfra 

igen, men nu ”lokalt” og det første udviklingsgruppemøde på afdeling 4 tjente således det formål at 

”…lære hinanden at kende og lave nogle interne regler for gruppens arbejde” (aktivitetsoversigt).  
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I kølvandet på en intern konflikt på afdeling 4, og efter kun tre møder i udviklingsgruppen, valgte 

de indsatte at trække sig fra projektet.  

 

Projektets fortsatte liv kom derefter til at kredse om afdeling 5, hvor det første 

udviklingsgruppemøde blev afholdt d. 16. november 2010. Tilstede ved dette møde var fire af de 

ansatte, stort set samtlige indsatte, projektleder samt evaluator som observatør. Det blev herefter 

besluttet, at vende tilbage til den oprindelige model; at lade projektleder og facilitator tage hånd om 

udviklingsprocessen. Inddragelsen af de ansatte skete ved regelmæssige møder med projektleder og 

facilitator. Her drøftede de udviklingsprocessen på afdeling 5, og hvordan de ansatte kunne 

understøtte denne.  

 

På et udviklingsgruppemøde d. 10. februar 2011 på afdeling 5, blev der fastlagt tre afgrænsede 

områder, som der skulle arbejdes videre med; indretning, kost og hygiejne. Til at starte med lagde 

udviklingsgruppens medlemmer planer for, hvordan afdelingen kunne indrettes for at blive mere 

attraktiv og hyggelig. De to øvrige områder blev ikke konkretiseret i denne fase. 

 

På et møde den 7. marts 2011 drøftede personalet fra afdeling 4 og projektledelsen muligheden for 

at genoptage projektet. De ansatte på afdelingen havde siden det første forløb gennemgået et 

medarbejderudviklingsforløb med henblik på at kunne starte og tage hånd om en ny 

udviklingsproces med de indsatte. Herefter vurderede afdelingslederen, at de ansatte var parate til et 

nyt forsøg med at inddrage de indsatte. De indsatte på afdelingen havde ligeledes givet udtryk for, 

at de gerne ville afprøve projekt brugerdreven innovation igen. Projektet blev efterfølgende gen-

optaget på afdelingen, men denne gang tog de ansatte et mere direkte ejerskab og ansvar for 

projektets udførelse.    

 

Overfor de indsatte er det tværgående projekt og projektet på afdeling 5 italesat som et projekt uden 

faste mål, hvor det er op til deltagerne selv, at finde frem til hvad de vil beskæftige sig med for at 

skabe et bedre afsoningsmiljø (eller en bedre hverdag for de indsatte og ansatte). Grundideen med 

brugerdreven innovation er netop at lade brugerne definere udviklingen og udstikke den retning 

projektet kan udvikle sig i. Samtidig har projektlederen understreget overfor evaluator, at processen 

(forløbet) er vigtig og har et formål i sig selv. Møderne og aktiviteterne undervejs i projektforløbet 

tjener med andre ord ikke kun det formål at lede frem til en synlig handling/aktivitet eller et synligt 

resultat – noget, der skal skabe forandringen - men er også i sig selv med til at skabe forandring. I 

projektansøgningen står netop, at der i kraft af udviklingsgruppen sker ”…en begyndende 

forandring af kulturen” (s.5). Udgangspunktet for projektet er, at det er lettere at handle sig frem til 

en ny måde at tænke på, end det er at tænke sig frem til en ny måde at handle på. Og netop ved at 

deltage i projekt brugerdreven innovation handler man, i stedet for blot at tænke på handling.  

 

Overordnet kan man dog sige, at selv om der er tale om det samme projekt på afdeling 4 og 5, med 

samme idemæssige (og ansøgningsmæssige) udgangspunkt, er der alligevel tale om meget 
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forskellige konkrete processer, bl.a. fordi projektledelsen og de ansatte har haft forskellige roller i 

de to udviklingsforløb.  

 

 

Projektforløbet i Statsfængslet i Ringe kan anskueliggøres ved hjælp af nedenstående tidslinje:   

 
 

 

I skrivende stund er projektet ikke afsluttet. Det kører videre på afdeling 4 og 5, og den oprindelige 

projektperiode er forlænget med yderligere knapt et år.  

 

3.3 … og betydningen for evalueringen  
 

Projekt brugerdreven innovation i Statsfængslet i Ringe tager altså afsæt i et begreb, der har rødder i 

designbranchen og indenfor det erhvervsmæssige felt. Indenfor disse områder, bruges begrebet som 

udtryk for en proces, hvor kunderne/brugerne inddrages i udviklingen af nye produkter og ydelser, 

for at øge konkurrenceevnen og opnå bedre funktionalitet og anvendelighed. Forskningsmæssigt er 

begrebet knyttet til professor Von Hippels teori om lead users og i praksis har brugerdreven 

innovation forgreninger til mange forskellige områder i både offentligt og privat regi. 

 

Projekt brugerdreven innovation i Statsfængslet i Ringe har til overordnet formål at ”… opnå en 

tryg og udviklingsunderstøttende kultur i fængslet” (projektansøgning, s.5). Projektet handler om at 

inddrage de indsatte (og ansatte) i forandringsarbejdet, og dermed sikre, at de tager et medansvar 

for deres afsoningsmiljø. Projektet er overfor de indsatte og ansatte italesat som et projekt uden 

faste mål, hvor det er op til deltagerne selv at finde frem til, hvad de vil beskæftige sig med for at 

skabe et bedre afsoningsmiljø. Grundideen med brugerdreven innovation er netop at lade brugerne 

definere udviklingen, og udstikke den retning projektet kan udvikle sig i. 
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I et projekt af denne karakter er det måske et grundvilkår, at der mangler en teoretisk forandrings-

model – dvs. en beskrivelse af, hvordan man skaber en ny ”fangekultur” eller en ”tryg og 

udviklingsunderstøttende kultur”. Projektet har fokus på inddragelse og udvikling, og kan 

karakteriseres som et eksperiment i Kriminalforsorgen. Hvis projektledelsen på forhånd havde lagt 

sig fast på, hvordan udviklingen skulle se ud i Statsfængslet i Ringe, ville mulighederne for at tage 

ved lære af løbende erfaringer og justere udviklingsprocessen derefter, måske tilsvarende 

begrænses. En evaluering kræver ikke desto mindre en tydelig beskrivelse af indsatsen og den 

virkelighed og/eller de omstændigheder, som indsatsen skal forandre. Projektets mangel på en 

forandringsmodel, og de manglende definitioner af centrale begreber som ”fangekultur og ”tryg og 

udviklingsunderstøttende kultur”, har derfor været en stor evalueringsmæssig udfordring.  
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4. Afsoningsmiljøet i Statsfængslet i Ringe  
 

4.1 Kort om fængslet 

Statsfængslet i Ringe ligger på Fyn.  Fængslet er oprindeligt opført som et fængsel for unge og blev 

taget i brug i 1976. Det er et lukket fængsel, der er sikret af en fem meter høj ringmur, hegn og  tv-

overvågning.   

Fængslet har plads til 86 indsatte og modtager mænd under 23 år fra hele landet og mænd under 29 

år fra Fyns Amt samt kvinder, der skal udstå straf i lukket fængsel. Mænd under 23 år prioriteres. 

De indsatte er fordelt på syv afdelinger, hvoraf flere er både for mænd og kvinder Alle afdelinger er 

fællesskabsafdelinger. Der er en beskyttet afdeling, en kvindeafdeling, en skærmet afdeling for 

mænd, en afdeling for unge mænd, en afdeling for mænd og kvinder, der ikke har narkoproblemer, 

en afdeling, der modtager unge på 14-17 år og en afdeling for mænd og kvinder, der ønsker 

narkobehandling. Par kan afsone i fængslet, hvis manden skønnes egnet til at være i fællesskab med 

yngre indsatte. De indsatte har mulighed for at medbringe børn under tre år, hvis det vurderes at 

være i barnets tarv. Ungeafdelingen yder en særlig social og pædagogisk indsats og afdelingens 

behandling ledes af en udefrakommende psykolog.
15

 

 

I Statsfængslet i Ringe er langt de fleste ansatte uddannet i systemisk metode.
16

 

Fængselsinspektøren har oplyst, at uddannelsen har stor betydning for de ansatte, dels fordi de 

ansatte har fået et fælles fagsprog til at beskrive, tolke og håndtere dagligdagens situationer, dels 

fordi der, som følge af uddannelsesforløbet, er opstået en større kollegial respekt på tværs af det 

uniformerede og det civile personale. Efteruddannelse af personalet blev sat i værk fordi ledelsen 

vurderede, at der var brug for forståelses- og kommunikationsredskaber til at beskytte personalet i 

det relativt hårde arbejdsmiljø.  

 

4.2 Det pædagogiske fængsel 
 

Fængselsinspektøren karakteriserer Statsfængslet i Ringe som et fængsel, der er åbent for nye 

muligheder og har et bredt udbud af projekter. Samtidig beskriver inspektøren Ringe som et 

fængsel, der lægger meget stor vægt på en god relation mellem de indsatte og ansatte og med et 

særligt fokus på den dynamiske sikkerhed.  

                                                 

15
 http://www.kriminalforsorgen.dk/Default.aspx?ID=237, hentet d. 13. sep. 2011 

16
 Begrebet dækker over det perspektiv, at alting opstår i en sammenhæng. Eventuelle problemer hos en person vil 

således altid være udtryk for et samspil med omverdenen, hvor den enkelte både påvirker og bliver påvirket af det, som 

sker. Man er med andre ord en del af et system. Derfor er det ikke muligt at finde fejlen eller give skylden til nogen 

eller noget bestemt (https://www.lederne.dk/lho/Ledersparring/Boeger+om+ledelse/ 

boegeromledelse/boegerompersonaleledelse/Systemisk+ledelse.htm, hentet d. 13. sep. 2011) 

http://www.kriminalforsorgen.dk/Default.aspx?ID=237
https://www.lederne.dk/lho/Ledersparring/Boeger+om+ledelse/%20boegeromledelse/boegerompersonaleledelse/Systemisk+ledelse.htm
https://www.lederne.dk/lho/Ledersparring/Boeger+om+ledelse/%20boegeromledelse/boegerompersonaleledelse/Systemisk+ledelse.htm
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De indsatte og de ansatte beskriver ofte Statsfængslet i Ringe som et særligt sted, der på mange 

områder adskiller sig fra andre lukkede fængsler. ”Pædagogfængsel” er et udtryk, der bruges 

hyppigt af de indsatte i Ringe, og det tillægges både positiv og negativ betydning. Positivt i den 

forstand, at de ansatte beskrives som pædagogiske, tolerante, åbne og ”menneskelige” og negativt 

fordi den samme tilgang kan indebære en mangel på konsekvens. En indsat nævnte f.eks., at den 

tolerante tilgang indebærer en mangel på konsekvens, når reglerne på de enkelte afdelinger ikke 

overholdes, og at dette betyder, at der somme tider tages unødigt stort hensyn til de mere 

problematiske indsatte på bekostning af dem, der ønsker en rolig og velfungerende afsoning.  

 

Forståelsen af Statsfængslet i Ringe som et særligt sted genfindes også hos de ansatte selv. I det ene 

minigruppeinterview brugte de udtrykket ”sund kultur” om Ringe sammenlignet med andre 

fængsler, og forklarede, at der bl.a. er mere samvær med de indsatte i Statsfængslet i Ringe. 

Samtidig udtrykte de ansatte også en vis ambivalens overfor den ”sunde kultur”. Én betjent sagde 

f.eks. at det somme tider kan blive ”for meget”, kaldte det ”grænseløst samvær” og mente, at det 

ikke er altid, at de indsatte kan håndtere den åbne og tolerante tilgang. Samtidig understreger de 

ansatte, at der er meget stor forskel mellem de enkelte afdelinger i fængslet, og at der selvfølgelig 

tages hensyn til de indsattes ressourcer i valget af omgangsform på de enkelte afdelinger generelt og 

fra situation til situation.    

 

4.3 Samme rammer men forskellig virkelighed 
 

Som beskrevet ovenfor involverede projektet som udgangspunkt fire af fængslets syv afdelinger. De 

fire afdelinger adskiller sig fra hinanden, hvad angår sammensætningen af gruppen af indsatte og 

det såkaldte regime, dvs. de institutionelle rammer og muligheder, de indsatte afsoner under. De fire 

afdelinger kendetegnes ved:  

 

Afdeling 1. Beskyttet fællesskabsafdeling for mænd og kvinder. Afdelingen har egen arbejdsplads 

og ikke fællesskab med indsatte fra andre afdelinger 

 

Afdeling 2. Almindelig fællesskabsafdeling for kvinder. I enkelte tilfælde modtages par, hvor 

manden skønnes egnet til afsoning på en kvindeafdeling. De indsatte har fri adgang til fængslets 

fælles aktiviteter.  

 

Afdeling 4. Almindelig fællesskabsafdeling for mænd. De indsatte har fri adgang til fængslets 

fællesaktiviteter.   

 

Afdeling 5. Almindelig fællesskabsafdeling for mænd og kvinder, der ikke har problemer med 

euforiserende stoffer. Afdelingen har i perioder mange langtidsafsonere og stor aldersspredning i 

klientellet. Flere ældre afsonere sammenlignet med andre afdelinger og mulighed for 

familieafsoning. De indsatte har fri adgang til fængslets fællesaktiviteter.   
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Forskellene på de enkelte afdelinger kan eksemplificeres ved at fremhæve, hvordan de indsatte 

overordnet beskriver afdeling 5 og afdeling 2. 

 

Afdeling 5 beskrives af næsten alle indsatte som et godt sted at afsone. En ung indsat karakteriserer 

afdelingen som ren og pæn, og med gode muligheder for en rolig afsoning. En midaldrende indsat 

fra afdeling 5 mener, at kontakten til de ansatte er god og endnu en indsat fra afdelingen, mener 

tilmed, at man, sammenlignet med andre afsoningssteder, har bedre mulighed for at vende tilbage til 

samfundet udenfor efter et ophold på afdeling 5. De ansatte beskriver afdelingen som velfungerende 

og stabil med engagerede og tillidsfulde indsatte. I forbindelse med observationen af det første 

udviklingsgruppemøde på denne afdeling, var det også indtrykket, at der var en afslappet stemning 

og næsten venskabelige relationer mellem indsatte og ansatte. I løbet af mødet blev afdelingen også, 

af både indsatte og ansatte, altovervejende italesat som god og velfungerende, med et nært og 

tillidsfuldt forhold mellem de indsatte og ansatte.  

 

Andre indsatte har en noget anden oplevelse af afsoningsmiljøet i Ringe, og beretninger fra 

kvindeafdelingen (afdeling 2) skiller sig ud med mindre positive skildringer. En midaldrende 

kvindelig indsat mener umiddelbart, at afsoningen i Ringe er fin i forhold til afsoningen i andre 

fængsler, men hun bryder sig ikke om at sidde på en ren kvindeafdeling, da tonen er anderledes, når 

mange kvinder er til stede. En anden kvindelig indsat mener ligeledes, at det er hårdt at afsone med 

andre kvinder, fordi de ofte er ”lede mod hinanden”. En ung kvinde beskriver Ringe som ”et 

frygteligt sted” og uddyber, at det er hårdt for de unge piger, bl.a. fordi de kan blive presset til at 

gemme stoffer for de ældre og mere erfarne kvindelige indsatte.  Det kan dog ikke, med 

udgangspunkt i nærværende materiale, konkluderes, hvorvidt disse skildringer er rammende for 

kvindernes afsoningsmiljø i Statsfængslet i Ringe eller kvinders afsoningsmiljø i det hele taget. 

 

4.4 At være indsat i Ringe 
 

4.4.1 Dagligdagen 

I det første minigruppeinterview beskrev de ansatte de indsattes dagligdag i Ringe. Et af de 

begreber, som blev fremhævet, var stress. De indsatte har mange ting som de skal nå, og gerne vil 

nå, i løbet af en dag, og tiden efter arbejdstid kl. 15 kan af nogen opleves som stressende. Der er 

grøn fritid, der skal trænes, telefoneres, handles ind, laves mad, vaskes op og vaskes tøj inden de 

indsatte låses ind kl. 21 om aftenen. Beskrivelsen af en somme tider stresset hverdag går også igen i 

interviews med de indsatte. En indsat mener f.eks., at det ikke er fordi de har for meget at lave i 

Ringe, men problemet er snarere, at tingene skal ordnes i løbet af for kort tid. En anden indsat 

mener. at det er en myte, at de indsatte keder sig, det er i hvert fald ikke tilfældet i Ringe, fortæller 

han, hvor tiden fra kl. 15-21 dårligt rækker med alle de ting, som de indsatte skal og gerne vil nå. 

Når de ansatte snakker om de indsattes stress handler det imidlertid også om andre ting. De ansatte 

fortæller f.eks., at de indsatte let kan blive stressede og pressede over at tænke på, hvad de skal 
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beskæftige sig med, når de løslades, og for de unge i Ringe kan det også skabe stress, at de skal 

udføre ting som madlavning, rengøring og vaske tøj, fordi det er aktiviteter de i lille udstrækning er 

vant til.   

 

Fængselsinspektørens beskrivelse af Ringe som et fængsel, der gerne vil afprøve nye ting, og har et 

bredt udbud af projekter, er selvfølgelig også en tilgang, der er med til at præge de indsattes 

dagligdag. Den ugentlige information fra fængselsbladet RIP er et meget godt eksempel på de 

mange aktiviteter, som finder sted i fængslet. Man kan f.eks. læse om fodboldturneringer, sommer 

OL med fællesspisning, gudstjenester, film i festsalen, prinsessedag for pigerne, påske-banko, 

påske-lege, volleyskole og familiedag. Samtidig fremgår det af interviews med de indsatte, at der 

selvfølgelig er forskel på dagligdagen og fritiden på tværs af de enkelte afdelinger. Flere indsatte på 

den beskyttede afdeling giver f.eks. udtryk for, at de keder sig i fritiden, hvilket til dels hænger 

sammen med, at de ikke omgås indsatte fra det øvrige fængsel, og derfor har et mindre udbud af 

aktiviteter. Flere af de indsatte fra afdeling 5 fortæller derimod, at fritiden er fuld af aktiviteter, og 

at ”tiden flyver af sted”.   

 

4.4.2 Relationerne mellem de indsatte 

For et mere dybdegående billede af livet som indsat i Statsfængslet i Ringe, kan der henvises til 

følgende beskrivelse, der tager udgangspunkt i temaerne tillid, ansvar og engagement. Det skal 

understreges, at følgende beskrivelse ikke kun omfatter Ringe specifikt, men også 

fængselstilværelsen generelt. Hvor meget der henholdsvis skildrer Ringe specifikt og 

fængselstilværelsen generelt, er det derimod ikke muligt at belyse nærmere.  

 

Størstedelen af de indsatte, beskriver tilliden til medindsatte som en overfladisk størrelse. De 

indsatte kan godt vise hinanden tillid, men siger samtidig, at de kun gør det til en ”vis grænse”. 

Flere indsatte påpeger, at de hele tiden er bevidste om, at et tillidsfuldt forhold let kan blive brudt. 

Hvis de eksempelvis deler fortrolige oplysninger om privatlivet, risikerer de, at dette fortælles 

videre, fordrejes og kan ”blive brugt mod dem selv” i en potentiel konfliktsituation. En indsat fra 

afdeling 5 peger på, at tilliden ikke er så meget værd, fordi den let kan blive brudt, hvis der opstår 

en situation, hvor man er nødt til at ”redde sit eget skind”. For de indsatte handler det med andre 

ord i første omgang om at beskytte sig selv. Hvis man havner i en situation, hvor man er nødt til at 

bryde tilliden til en af sine medindsatte for at slippe for problemer selv, så vil det tillidsfulde forhold 

gå tabt.    

 

Flere af de indsatte begrunder den lave grad af tillid mellem indsatte med det blotte faktum, at de 

opholder sig i et fængsel. Dermed bliver det netop tydeligt, at beskrivelserne ikke kun siger noget 

om Ringe specifikt, men også om fængselstilværelsen mere alment. Eksempelvis understreger en 

indsat fra kvindeafdelingen: ”Vi sidder i et fængsel, det er folk der lyver, folk der stjæler, det er 

bedragere. Jeg kender jo kun folk til næsen jo. Man kan bare desværre ikke stole på folk”. Andre, 

både indsatte og ansatte, fortæller, at graden af tillid er afhængig af, hvor godt man kender 
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hinanden, og at graden af tillid styrkes, hvis man kender hinanden eller har fælles bekendte udefra, 

eller fra andre afsoningsophold. En ung mand fra afdeling 5 fortæller f.eks., at han kun har tillid til 

to personer, og at han kender begge to, den ene udefra - fra samme by - og den anden fordi han har 

afsonet med ham tidligere. 

 

Kjær Minke har i sin afhandling om fængslets indre liv og prisonisering også berørt temaet om tillid 

mellem de indsatte. I forhold til begrebet tillid finder hun f.eks., at de førstegangsindsatte, som ikke 

har noget synderligt erfaringsgrundlag om fængselslivet, og derfor styres meget af deres 

forestillinger om dette, ofte har en tilbageholdende og reserveret adfærd over for deres medindsatte 

i den første tid. ”Flere antog jf. deres forestillinger, at såfremt de udviste tillid eller tegn på 

svaghed til medindsatte, var det kun et spørgsmål om tid, førend medindsatte ville forsøge at 

udnytte pågældende” (Kjær Minke 2010, s.107).  

 

På et mere generelt plan finder Kjær Minke, at de indsatte relaterer sig til hinanden på kryds og 

tværs af afdelingsniveau og i skolen, på gårdtur, på besøgsgangen, i kirken osv., men at relationerne 

ofte er ”flygtige eller overfladiske” (ibid., s. 143), fordi der er tale om et påtvunget fællesskab i en 

tidsbegrænset periode. En indsat definerer venskaber inden for murene som ”tålte venskaber” 

(ibid., s.144) pga. det tvungne samvær, som de indsatte er pålagt af strukturelle omstændigheder. En 

anden indsat forklarer, at selv om han godt kan betragte andre medindsatte som sine venner, betyder 

det dog ikke, at han er fortrolig med de pågældende. Andre indsatte har givet udtryk for de samme 

forbehold i forhold til at omtale familiemæssige forhold over for medindsatte. ”I nogle tilfælde 

skyldtes det, at man ikke ville bebyrde andre med familiemæssige problemer. I andre tilfælde havde 

den indsatte overvejende mistillid til sine medindsatte og ønskede ikke at oplyse andre om private 

forhold” (ibid., s.144). Liebling (2004) beskriver også tilliden mellem de indsatte: ”Prisoners were 

reluctant to use the word ’friend’ and often qualified what they said about their ‘mates’ with 

comments about the transitory and superficial nature of these relationships (Liebling 2004, s.358). 

Beskrivelsen af tillid – eller mangel på samme – som fremtræder i nærværende evaluering, er 

således i tråd med det billede, som både Kjær Minke og Liebling tegner. 

 

Når det handler om at dele oplysninger af privat karakter, og drøfte private problemer og 

bekymringer med medindsatte, synes det altovervejende billede i foreliggende undersøgelse at 

være, at de indsatte ikke stoler nævneværdigt på hinanden. En interviewperson fra kvindeafdelingen 

siger f.eks.,  at hun udover ”veninden” i fængslet hellere vil betro sig til en vagt end til en af de 

medindsatte: ”Hvis det virkelig er vigtigt, så ville jeg gå til vagterne… det er farligt at gå til en 

[indsat] i fængslet, for det går rundt og pludselig er en fjer pustet op til fem høns”. Andre indsatte 

fortæller, at man som indsat ikke deler for mange bekymringer om sit privatliv med hinanden, fordi 

man derved kan risikere at virke svag, eller få problemer med at beskytte sig selv, fordi medindsatte 

med adgangen til private oplysninger også ”… har noget på en”.  
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For andre indsatte har den manglende lyst til at dele private oplysninger med medindsatte derimod 

intet at gøre med fængselsmiljøet, men er knyttet til deres personlighed. De giver udtryk for, at de 

hverken har lyst til, eller behov for, fortrolighed i fængslet - lige så lidt som udenfor fængslet.   

 

Det er ikke alle private oplysninger, der er problematiske at dele med medindsatte, men det centrale 

synes at være, at de indsatte hele tiden skal være på vagt i forhold til hvilke informationer, de kan 

leve med, kan blive misbrugt, fordi risikoen for misbrug af oplysninger, ifølge de indsatte, er 

overhængende. For nogle indsatte vil det, at fortælle hvor man bor, være forbundet med en risiko, 

mens grænsen for andre går ved at dele personlige oplysninger om kæreste, familie mm.  

 

4.4.3 Modtagelsen af nye indsatte 

De indsattes ansvarsfølelse overfor og tillid til hinanden er naturligt præget af de rammer, hvor de 

afsoner og det kriminelle miljø, de ofte kommer fra. Modtagelsen af nye indsatte siger en del om, 

hvordan nye indsatte, på næsten rituel vis, introduceres til livet på de enkelte afdelinger. 

 

Nye indsatte udspørges om de samme ting, når de ankommer til en afdeling. Der spørges ind til den 

kriminalitet, der er begået, hvor visse former for kriminalitet er mindre accepteret end andre. 

Kriminalitetens art er med til at placere den nye indsatte i et forestillet hierarki på afdelingen, og 

det, at nye indsatte oplyser, hvilken kriminalitet han, eller hun, har begået. Nye indsatte udspørges 

ofte også om fælles bekendte og netværk udenfor. At man kender de samme personer udenfor eller 

fra tidligere afsoninger, gør ofte ”integrationen” på en ny afdeling lettere. 

 

Det er vigtigt, at den indsatte indtager en afbalanceret attitude ved ankomsten, for at blive taget godt 

imod af de andre indsatte. Det gælder om, hverken at være for frembrusende eller for 

tilbageholdende i starten af afsoningsforløbet. Hvis den nye indsatte ”spiller for smart” og er for 

højtråbende, vil andre indsatte sanktionere denne opførsel. Det er samtidig ugleset at isolere sig på 

cellen og ikke at være imødekommende overfor de andre indsatte. En sådan opførsel kan placere 

den indsatte som et let offer i afdelingens interne hierarki og indebære, at den indsatte yderligere 

isoleres. Det et ikke normalt, at andre indsatte forsøger at ”integrere” nye indsatte, der isolerer sig 

på cellen. Kvindeafdelingen og afdeling 5 er dog to undtagelser, hvor de indsatte siger, at de er 

opmærksomme på nye indsatte, der isolerer sig, og inviterer nye indsatte til at deltage i diverse 

sociale sammenhænge. 

 

4.5 Forholdet mellem indsatte og ansatte 
 

Forholdet mellem indsatte og ansatte i Statsfængslet i Ringe beskrives altovervejende i positive 

vendinger. Flere af de indsatte beskriver vagterne som pædagogiske, tolerante og engagerede. En 

ung mand fra afdeling 1 fortæller f.eks., at de indsatte og ansatte kan lave sjov med hinanden, og at 

de indsatte ser film, spiller pool og kort med de ansatte. En anden ung mand, også fra afdeling 1, 

mener, at det først er under sin afsoning i Ringe, at han har fået et andet og mere naturligt forhold til 
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vagterne. En midaldrende indsat fra kvindeafdelingen kalder stemningen mellem de indsatte og 

ansatte for ”fed”, og siger at vagterne er søde og rare mennesker. En anden indsat fra 

kvindeafdelingen mener, at det bedste ved Ringe er omgangstonen, at ”man som menneske bliver 

taget omsorgsfuldt imod”. Når de ansatte skal beskrive det positive ved deres job, er det også 

kontakten til de indsatte, som fremhæves. En ansat siger f.eks., at ”drengene er søde og har en høj 

moral” selv om de somme tider spiller smarte. En anden ansat mener, at man som udgangspunkt får 

mange gode grin i omgangen med de indsatte, og at jobbet som fængselsbetjent gennemgående er 

positivt. 

 

Men de kritiske røster om forholdet mellem indsatte og ansatte forekommer også blandt de indsatte. 

Nogle beskriver forholdet mellem de indsatte og ansatte som ustabilt, og at stemningen hurtigt kan 

vende fra god til mindre god. En ung mand fra afdeling 4 fortæller f.eks., at de ansatte nogle gange 

er villige til at snakke, mens de andre gange bare holder sig på kontoret og ”er efter” de indsatte. 

Det er ikke altid man forstår, hvorfor stemningen vender, siger han, men pointerer samtidig, at de 

ansatte nok bare udfører deres job. Andre vil slet ikke udtale sig generelt om forholdet mellem de 

indsatte og ansatte, idet de siger, at forholdet afhænger af, hvilke ansatte det handler om. Nogle af 

vagterne er engagerede og tolerante, mens andre fremstår som mindre tilgængelige, eller som en 

indsat udtrykker det, er nogle af vagterne ”fucked up”.  

 

Fængselsbetjentenes pædagogiske og tolerante tilgang beskrives ikke af alle som en udelt succes. 

En indsat kalder Ringe for et behandlingshjem og siger, at de ansatte ”… tror, de er dine bedste 

venner… laver jokes og spiser med de indsatte”, en opførsel som respondenten ikke synes særlig 

godt om.  

 

Fængselsbetjentene selv snakker også om dagligdagens dilemmaer, og at de somme tider bliver 

nødt til at veksle mellem rollen som ”pædagogisk og tolerant funktionær” til ”firkantet og regelret 

vagt”. Når de ansatte fortæller om rollen som fængselsbetjent, bliver det tydeligt, at de både snakker 

om fængselsbetjentrollen generelt, men også om, hvordan det er at være betjent i Ringe specifikt. 

Netop det, at de ansatte mener, at de har en anden, og mere tolerant tilgang til de indsatte, end hvad 

man ser i andre lukkede fængsler, kan også indebære en større udfordring i dagligdagen, og 

indebære at balancen mellem det hårde og det bløde opleves som vanskeligere. 

  

Flere indsatte betoner i det hele taget, at der skal være klare grænser for samværet mellem indsatte 

og ansatte. Her syntes der at være store forskelle mellem de enkelte afdelinger. På afdeling 1 og 

afdeling 4 beskrives samværet mellem de indsatte og ansatte som mindre intensivt, og grænserne 

for, hvad man kan foretage sig sammen, er klarere trukket op på førstnævnte afdelinger 

sammenlignet med afdeling 2 og måske i særdeleshed afdeling 5.  

 

4.6 Opsummering af kendetegn ved Ringe og afsoningsmiljøet 
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Fængselsinspektøren beskriver Ringe som et fængsel, der gerne afprøver nye ting, har et bredt 

udbud af projekter og et særligt fokus på den dynamiske sikkerhed. Samtidig beskrives 

Statsfængslet i Ringe, af både indsatte og ansatte, som et særligt sted, der på mange måder adskiller 

sig fra andre lukkede fængsler. Udtrykket ”pædagogfængsel” er nævnt flere gange i forbindelse 

med interviews af de indsatte, en frase som både udtrykte noget positivt og negativt. Forståelsen af 

Ringe som et særligt sted genfindes også hos de ansatte, der bl.a. taler om en ”sund kultur”.  

 

Relationerne mellem de indsatte i Ringe beskrives som præget af overfladisk tillid, hvor man som 

indsat passer på med at dele personlige oplysninger med hinanden, fordi der er en risiko for, at 

oplysningerne kan blive misbrugt, udnyttet og fordrejet. En sammenligning med andre 

undersøgelser peger dog på, at dette er noget, som gør sig gældende for fængselstilværelsen 

generelt, og altså ikke er kendetegnende ved afsoningsmiljøet i Ringe Specifikt. Samtidig siger de 

fleste indsatte, at de trives godt i Ringe og beskriver, at der generelt råder et godt forhold mellem de 

indsatte og ansatte. Flere af de indsatte beskriver vagterne som pædagogiske, tolerante og 

engagerede. Nogle indsatte mener, at denne tilgang har en bagside, bl.a. fordi den indebærer en 

mangel på konsekvens, når reglerne på de enkelte afdelinger ikke overholdes.  

 

Ovenstående beskrivelse af afsoningsmiljøet i Statsfængslet i Ringe er væsentlig for evalueringen, 

fordi den bidrager til at tegne et billede af den såkaldte fangekultur, som ansøgningen om midler til 

projekt brugerdreven innovation tager udgangspunkt i. Derudover tegner beskrivelsen af 

afsoningsmiljøet et billede af den virkelighed, som projektet møder, og ikke mindst de forskelle, der 

råder mellem de enkelte afdelinger. Dermed udgør beskrivelsen af afsoningsmiljøet også den 

baggrund, som følgende fortællinger skal ses i lyset af.   

 

5. De indsatte og ansatte om projekt brugerdreven innovation 
 

I anden omgang af interviews med de indsatte har det været hensigten at få et billede af de indsattes 

erfaringer med og holdninger til projekt brugerdreven innovation. Følgende problemstillinger har 

dannet udgangspunkt for interviewene:
17

  

 

 Hvad har det givet de indsatte at være med i projektet?  

 Hvordan har de indsatte oplevet udviklingsgruppemøderne?  

 Har projektet betydet noget for relationen mellem de indsatte? 

 Har projektet betydet noget for relationen mellem de indsatte og ansatte? 

 Har projektet levet op til de indsattes forventninger og hvilken projektforståelse har de 

indsatte haft?  

                                                 
17

 Overordnet er det de samme problemstillinger, som har dannet udgangspunkt for interviews med indsatte fra afdeling 

4 og 5. Dog har der været variationer i den anvendte spørgeguide, fordi projektforløbet har været forskelligt på de to 

afdelinger. Eksempelvis har det ikke været relevant at spørge de indsatte på afdeling 4, hvad de har syntes om at være 

med til udviklingsgruppemøderne. Den konkrete spørgeguide kan ses i bilag 3.  
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Det har også været målsætningen at få et indblik i projektets rammer, udfordringer og betydninger 

for deltagerne i det andet minigruppeinterview med de ansatte. Følgende problemstillinger dannede 

udgangspunkt for dette interview:   

 

 Hvad synes de ansatte om projektet?  

 Hvad er der konkret sket på afdelingerne (hvordan har forløbet set ud)?  

 Hvad har projektet betydet for de indsatte og de ansatte?  

 Hvilke barrierer har der været for projektet?  

 

Både i de indsattes og de ansattes fortællinger om projekt brugerdreven innovation fremhæves 

forskellige temaer og dilemmaer, og det er disse, der danner rammen for følgende redegørelse.   

 

5.1 … det er jo egentlig en ret god proces 
 

Et fremtrædende tema i de indsattes fortællinger om projekt brugerdreven innovation på afdeling 5 

er dilemmaet mellem proces og resultat. Som nævnt i afsnit 3.2 er udgangspunktet for projektet, at 

det er lettere at handle sig frem til en ny måde at tænke på, end det er at tænke sig frem til en ny 

måde at handle på. Netop ved at deltage i projekt brugerdreven innovation handler man aktivt, i 

stedet for blot at tænke på handling. Endvidere er projektforløbet vigtigt i sig selv, fordi der her sker 

”…en begyndende forandring af kulturen”.  

 

Her synes det imidlertid problematisk, at det tilsyneladende ikke er alle indsatte, der er klar over, at 

processen er vigtig og er et formål i sig selv. Det er heller ikke alle indsatte, der opfatter 

udviklingsgruppemøderne som aktiv handling, og de bliver utålmodige, når de synlige udtryk for 

”resultatet” lader vente på sig. En indsat fra afdeling 5 fortæller f.eks., at han synes det går langsomt 

til udviklingsgruppemøderne, ”Nogen gange synes jeg, det er røvsygt, det er gentagelse på 

gentagelse, jeg synes ikke rigtig der sker noget. Nogen gange kan jeg godt savne, at der kommer lidt 

handling hurtigere, i stedet for at man bare taler om det”.  En anden indsat fra afdeling 5 fortæller 

også, at han synes, at det er et problem med det langstrakte projektforløb. ”Jeg tror egentlig folk 

føler der er meget langt til det færdige resultat, at det egentlig er lidt spild af tid… fordi det er så 

udsigtsløst i forhold til, hvornår man står med resultatet”. Han nævner endvidere, at Ringe jo har 

mange unge indsatte, og at de unge gerne vil se resultater og handling, men at det kan tage lang tid 

før man står med ”et færdigt produkt” i et projekt som brugerdreven innovation. Samtidig mener 

han, at det lange projektforløb er en nødvendighed, da det tager lang tid at afdække, hvad de 

indsatte har af ønsker og behov, og efterfølgende finde ud af, hvad der kan gennemføres. Han 

mener endvidere, at processen er vigtig, fordi det er i processen, at der foregår et samarbejde 

mellem de indsatte og ansatte. Han erkender med andre ord, at det langstrakte og langsomme forløb 

kan være problematisk, men mener samtidig, at det er en grundlæggende forudsætning i et projekt 

af denne karakter.  
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En kvindelig indsat, ligeledes fra afdeling 5, oplevede også, at projektet gik langsomt i starten, da 

det var et tværgående projekt, men til forskel fra nogle af de andre indsatte i udviklingsgruppen 

”lærte” hun at betragte den langsomme proces som et resultat i sig selv: ”Vi brugte jo mange, 

mange, mange timer på at lave alle mulige mærkelige ting, og vi nåede jo ikke rigtig nogen vegne, 

men da vi så begyndte at komme nogen vegne, kunne man jo godt se, hvorfor det tog lang tid, at det 

jo egentlig er en ret god proces. Men drengene oppe på femmeren de havde rigtig svært ved, at der 

gik så lang tid, de har ikke rigtig forstået det der med, at der kommer mange ting frem hvis det går 

langsomt”, fortæller hun. Samtidig mener hun, at en langstrakt proces skaber et kreativt frirum og et 

andet syn på personalet hos de indsatte, da de to grupper pludselig tilbringer meget tid sammen. 

Hun peger også på, at den langsomme og langstrakte proces sætter de unges tålmodighed på prøve, 

da de i høj grad har brug for synlige resultater, og ikke har tålmodighed til at vente.   

En ung mandlig indsat mener, at projektet først rigtig kom i gang, da delprojekterne om kost og 

indretning blev igangsat. Endelig bringer en indsat, ligeledes fra afdeling 5, den langsomme proces 

på bane med henvisning til mødernes længde. Han mener, at fire timer er ”overdrevet og kedeligt” 

og påpeger, at folk til slut bare ”sidder og hænger”. 

 

Andre indsatte bringer ikke selv den langsomme proces på bane, når de taler om deres erfaringer 

med projekt brugerdreven innovation, eller også indvender de ikke noget mod dette. En mandlig 

indsat fra afsnit 5 fortæller f.eks., at han ikke på noget tidspunkt har haft svært ved at deltage i 

projektet, selvom han også synes, det er gået sagte. Han ved, at mange af de andre deltagere har 

været utålmodige efter at se synlige resultater, men selv har han imidlertid ikke haft dette fokus. 

Han har været godt tilfreds med at være en del af en langstrakt proces, eftersom han gradvist har 

kunnet se, at der er kommet noget ud af projektet, selvom de synlige resultater ikke viste sig med 

det samme. 

 

Generelt synes der at være forskelle i de indsattes overordnede syn på projekt brugerdreven 

innovation, alt efter om de anlægger et resultatorienteret eller et procesorienteret perspektiv. De 

indsatte, som har et resultatorienteret perspektiv, ser den langsomme proces som et problem og 

synes at vurdere projektet fortrinsvis med udgangspunkt i de synlige resultater. De indsatte, der 

derimod har et procesorienteret perspektiv, kan sagtens acceptere, at processen er langstrakt, men 

ser det enten som en forudsætning for projektet eller som noget, der har en værdi i sig selv. De 

procesorienterede har samtidig ikke brug for synlige resultater for at kunne vurdere projektet som 

godt eller skidt, men foretager deres vurdering på baggrund af selve det at være med.   

 

De indsatte på afdeling 4 har ikke opfattelsen af et langstrakt projektforløb. Dette hænger 

formentligt sammen med, at de har været igennem et andet forløb end de indsatte på afdeling 5. 

Afdeling 4 har ikke afholdt en lang række møder med projektledelsen for at afdække de indsattes 

ønsker og behov, men er startet med en proces, der tog udgangspunkt i et udspil, fra de ansatte, om 

konkrete aktiviteter.  Afdeling 4 er således, i modsætning til afdeling 5, startet med konkrete og 

målrettede aktiviteter. 
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Dilemmaet mellem proces og resultat fremtræder også i de ansattes fortællinger. Særlig i andet 

minigruppeinterview understreger de ansatte, at en langstrakt proces er svær for flere indsatte. En 

ansat fra afdeling 5 fortæller f.eks., at projektet på et tidspunkt var ved at gå helt i stå på afdelingen. 

På det tidspunkt var det, af hensyn til projektets overlevelse, nødvendigt at de ansatte og 

projektledelsen tog en beslutning om, hvilke konkrete aktiviteter, der skulle sættes i søen, for at 

projektet ikke skulle gå i stå. To ansatte fra afdeling 4 fortæller også, at da de igangsatte projektet i 

anden omgang, var de som ansatte meget bevidste om, at projektforløbet skulle afstedkomme 

synlige resultater for derved at kunne fastholde engagementet hos både de indsatte og ansatte.   

 

Meget tyder altså på, at for at sikre projektets overlevelse er der enten brug for (hurtige) synlige 

resultater eller klare og konkrete rammer. For flere indsatte er det ikke nok, at processen er et 

formål i sig selv. De har brug for håndgribelige aktiviteter for at opleve, at der er fremdrift i 

projektet.  

 

Flere af de indsatte på afdeling 5 virker også enten tilfredse med, at der blev taget en beslutning om 

konkrete aktiviteter/tiltag, som de skulle arbejde videre med, eller også har de slet ikke bidt mærke i 

dette ”vendepunkt” i projektets forløb. En mandlig indsat fra afdeling 5 mener f.eks., at det blev 

lettere at deltage i projektet, da de ansatte præsenterede de tre emner om indretning, kost og 

hygiejne. På det tidspunkt blev der pludselig noget konkret at arbejde videre med i stedet for, at 

deltagerne hele tiden kom med nye ideer.  

 

Men der findes også kritiske røster om de delprojekter, der blev igangsat på afdeling 5. En mandlig 

indsat nævner f.eks., at han ikke er helt tilfreds med aktiviteterne. Han mener, at de handler om 

”ligegyldige ting… det er bagateller”, men at ideen om brugerdreven innovation sådan set er god 

nok. En anden mandlig indsat, ligeledes fra afdeling 5 udtrykker tydeligt sin skuffelse over 

beslutningen om de tre delprojekter og påpeger, at den beslutning, der blev truffet, på sin vis 

undergraver ideen om brugerdreven innovation, ”…jeg synes jo at vi skulle ha siddet og kigget på 

alle de forslag vi havde fået grønt lys til og så skulle vi have valgt tre ud sammen. Men jeg synes det 

med, at personalet og Peter, Marie og David… de har valgt tre projekter, det er der ikke så meget 

brugerdrevent over”. En kvindelig indsat, ligeledes fra afdeling 5 giver udtryk for en ambivalent 

holdning til beslutningen om at igangsætte de tre delprojekter. På den ene side, giver hun udtryk for, 

at flere indsatte betragtede delprojekterne som en ”narresut” der skulle imødekomme de indsatte, 

der var utålmodige. På den anden side mener hun, at beslutningen var en ”regulær nødvendighed”, 

fordi der var nødt til at komme noget konkret at arbejde med, for overhovedet at fastholde folk i 

projektet på afdeling 5. 

 

5.1.1 Opsummering 

Der synes altså at være et dilemma mellem projektet som proces og resultat. Flere indsatte fra 

afdeling 5 peger på det langstrakte forløb, med manglen på håndgribelige resultater, som et problem 

for enten dem selv eller for andre deltagere fra afdelingen. Dette dilemma har ledt til et behov for en 

(hurtig) beslutning om mere konkrete rammer og aktiviteter for at sikre projektets fortsatte liv på 
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afdeling 5; en beslutning som de fleste indsatte og ansatte enten er tilfredse med er taget, eller ikke 

har bidt mærke i. Et par indsatte bemærker dog, at måden som beslutningen om de konkrete rammer 

blev taget på er problematisk, og en indsat mener tilmed, at det undergraver projektets idé om at 

inddrage brugerne i beslutningsprocessen. De indsatte på afdeling 4 deler ikke opfattelsen af et 

langstrakt forløb, da projektet startede med konkrete aktiviteter, i stedet for, som på afdeling 5, en 

lang række udviklingsgruppemøder, hvor de indsattes ønsker og behov blev afdækket.  

 

 

5.2 … hold da fast der var en ide, der kunne bruges, det har jeg ikke oplevet i hele 
min opvækst  
 

Selv om flere af de indsatte på afdeling 5 altså peger på det problematiske ved en langstrakt proces 

og en mangel på fremdrift, så er langt de fleste af dem alligevel godt tilfredse med projektet og 

mener at det medfører noget positivt. Samtidig spænder det ganske vidt, når de indsatte fortæller 

om, hvad projekt brugerdreven innovation har betydet for dem.  

 

En kvindelig indsat fortæller f.eks., at hun godt kan lide udviklingsgruppemøderne, fordi deltagerne 

lytter til hinanden på en måde, som ikke sker til daglig. Derudover fortæller hun, at projektet er 

meget værdifuldt for hende, fordi det indebærer, at hun bliver i stand til at glemme sine egne tunge 

problemer for en stund og fokusere på noget andet, når hun deltager i udviklingsgruppemøderne. 

Udviklingsgruppemøderne har med andre ord givet hende et mentalt pusterum. En mandlig indsat, 

også fra afdeling 5 fremhæver ligeledes den gode kultur, der er til stede ved udviklingsgruppe-

møderne, hvor der lyttes til hinanden og gives taletid.  

 

En anden mandlig indsat, ligeledes fra afdeling 5 er mere vidtrækkende i sin beskrivelse af 

projektets værdi. Han mener, at projektet har været med til at sætte sig nogle ”… meget dybe spor i 

folk og i omgivelserne”. Samtidig påpeger han, at et projekt af denne karakter står overfor nogle 

store udfordringer, ikke mindst i forhold til at kunne se virkningerne af projektet, fordi processen og 

målet er så uklart og diffust. Den indsatte peger også på, at lyttekulturen til møderne bidrager til, at 

de indsatte lærer hinanden bedre at kende; ”Man får en dybere indsigt i, hvad det er for et 

menneske”. På spørgsmålet om, hvad indretningsprojektet på afdeling 5 har betydet for de indsatte, 

fortæller han indledningsvist, at projektet som helhed har været med til at skabe det kreative frirum, 

der skal til for at skabe forandring. ”Det er umanerligt svært at skabe forandringer inde i sådan et 

struktureret miljø som et fængsel er. Der skal virkelig opfindsomhed til”. De initiativer, der indtil 

videre er igangsat i opholdsrummet, betegner han som ”rimelig indlysende og banale”, men han 

mener alligevel, at de ikke ville være igangsat uden projekt brugerdreven innovation. Projektet har 

skabt rammerne for at tænke anderledes, og se muligheder frem for forhindringer. Desuden 

fortæller han, at møderne giver de indsatte medindflydelse, og at lyttekulturen til møderne skaber 

anerkendelse. ”Jeg kan ligefrem se det på nogle af dem, som normalt ikke siger så meget, at de 

måske åbner op dernede og man kan ligefrem se, at de tænker, hold kæft… det var sgu da meget 

klogt, det jeg fik sagt. Og det er jo sådan bekræftende, hvis man ikke har så høje tanker om sig selv 
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i forvejen… Også fordi, hvis du bidrager, så ser du, at Peter Dexters skriver det ned på et stykke 

papir, og hold da fast, der var en ide, der kunne bruges… det har jeg ikke oplevet i hele min 

opvækst”.  

 

En kvindelig indsat fra afsnit 5 mener også, at projektet har betydet flere ting. Dels er de indsatte på 

afdelingen blevet mere bevidste om, at de har, hvad hun kalder ”en velfungerende afdeling”. Dels 

mener hun, at de indsatte, i kraft af projektet, er kommet tættere på hinanden, og at flere af de 

indsatte har ændret deres syn på personalet ved at tilbringe meget tid sammen med dem. Endelig 

mener hun, at samværet mellem de indsatte og ansatte i projektet, har betydet, at de indsatte har fået 

mulighed for at se problemstillinger fra de ansattes perspektiv. En anden kvindelig indsat peger især 

på det øgede samarbejde med personalet og de materielle forbedringer i afdelingens fællesarealer 

som fremskridt, der kan tilskrives projektet.  

 

En mandlig indsat fra afdeling 5 er meget rosende i sin beskrivelse af projektet. Han mener, at det 

har forandret hele hans syn på det at være i fængsel. Han fortæller, at han inden projektet, først og 

fremmest så de ansatte som vagter, men at han nu betragter dem som mennesker, der passer et 

arbejde. Han mener også, at projektet har indebåret at de ansatte har forandret deres syn på de 

indsatte: ”Vi bliver ikke set som røvhuller, eller bare som indsatte. Når vi snakker og sådan nogle 

ting, så står de (de ansatte) og lytter, og når vi snakker fornuftigt, så lytter de endnu mere”.. Han 

mener endvidere, at det vigtigste, som er kommet ud af projektet ligger i selve processen og ikke i 

det færdige resultat. ”Resultatet, det er selvfølgelig det, der er grunden til det hele jo, men jeg synes 

alle de andre ting er vigtigere end selve resultatet, fordi selv om vi ikke får… Altså resultatet det vil 

jo nok være, at vi kan finde ud af at lave sund mad, men jeg synes alt det, der sker undervejs, er 

vigtigere; at vi lærer hinanden bedre at kende, at vi kan lære at snakke bedre til hinanden…”.  

 

En anden mandlig indsat fra afdeling 5 er en anelse hårdere i sin vurdering af projektet. 

Grundlæggende kan han godt lide at deltage i udviklingsgruppemøderne, fordi det giver ”et 

afbræk” i de daglige rutiner, men han nævner samtidig, at i forhold til hvad han tænkte om 

projektet, da det begyndte: ”Så er jeg blevet fælt skuffet… De (projektledelsen og de ansatte) sidder 

og siger, at alt kan komme til at ske her. Vi kan få lov til utallige ting, men man får ikke lov til noget 

som helst”.  Den indsatte fortæller endvidere, at selv om han er godt tilfreds med de konkrete 

initiativer, der er igangsat på afdeling 5 – i forhold til indretning af opholdsrummet - så betragter 

han det ikke som et resultat af en bestemt proces, hvor man har lyttet til de indsatte. Han synes blot, 

at der er tale om, at afdeling 5 har brugt sit eget budget til at købe de ting, de er blevet enige om. 

Samtidig mener han dog ikke, at de indsatte på afdeling 5 selv ville tage initiativ til at indrette 

opholdsrummet uden projekt brugerdreven innovation, selv om de havde penge på 

afdelingsbudgettet. Han mener trods alt, at projektet har været med til at skabe de rammer, der skal 

til, for at få de indsatte til at beslutte og tage initiativ til, at ordne og gøre ting anderledes. Det sker 

ellers ikke i et fængsel, mener han, fordi de indsattes liv er præget af rutiner og meget faste rammer 

for, hvad man kan og skal gøre. 
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Når det gælder projektets indflydelse på forholdet mellem de indsatte, og relationen mellem de 

indsatte og ansatte på afdeling 5, er de fleste indsatte enige om projektets betydning. En indsat 

nævner f.eks., at der allerede er så meget kontakt mellem de indsatte på afdelingen, og at han 

personligt ikke kan mærke nogen forandringer i hverdagen. En kvindelig indsat synes generelt ikke, 

at hendes allerede gode forhold til de ansatte har forandret sig i løbet af projektets forløb. Hun peger 

dog samtidig på, at hun forstår de ansatte bedre nu, fordi projektet har givet hende muligheden for 

at lytte til dem, og høre om fængselslivet - set fra deres perspektiv. En mandlig indsat mener også, 

at han allerede har et godt forhold til personalet på afdeling 5, som han beskriver som ”fantastiske 

med stor forståelse og imødekommenhed overfor de indsattes situation”. Han mener ikke, at 

projektet har forandret noget ved det, hverken i den ene eller anden retning, men han mener, at det 

sagtens, kan være tilfældet for andre indsatte. En kvindelig indsat beskriver også sit forhold til de 

ansatte som godt, og mener ikke, at det har forandret sig som følge af projektet. På samme tid 

mener hun, at mange af de andre indsatte, som tidligere har set på forholdet mellem de indsatte og 

ansatte som ”vi” og ”dem”, nok har fået et andet forhold til de ansatte og er begyndt at stole mere 

på dem.  De fleste giver således udtryk for, at deres egne relationer til medindsatte og ansatte ikke 

er påvirket af projektet, men mener samtidig – paradoksalt nok – at det sagtens kan være tilfældet 

for andre indsatte, ligesom de overordnet mener, at projektet gør, at de indsatte og ansatte lærer 

hinanden bedre at kende 

 

De indsatte fra afdeling 4 har både godt og dårligt at sige om projektet og dets virkninger. En indsat 

mener, at projektet har skabt positive forandringer på afdelingen over kort tid, men at udviklingen 

blev sat tilbage, da mange af de indsatte, som var involveret i projektet, blev løsladt. Han peger 

f.eks. på, at opholdsstuen blev ren og pæn, og at de indsatte begyndte at passe på afdelingens fælles 

ting. Samtidig er han urolig for, at denne indstilling forsvinder, når der kommer nye indsatte, og at 

det kan være svært at reetablere denne, særligt når korttidsafsonere, og mennesker ”der ikke vil 

lytte”, indsættes på afdelingen. En anden ung indsat peger dels på de materielle forbedringer af 

fællesarealerne som et plus ved projektet. Dels mener han, at det faktum at de indsatte selv har 

været med til at male på afdelingen, har betydet, at de tager større ansvar for de fælles ting. Han 

mener også, at denne ansvarlighed kan forsvinde, når der kommer nye indsatte, men at han, og 

andre fra projektet, nok skal lykkes med at videreformidle den ”nye kultur” til nyindsatte. Endelig 

nævner han, at den aktivitet, de indsatte og ansatte har været fælles om – dvs. at male og indrette det 

fælles opholdsrum - har bidraget til at skabe et tættere forhold mellem de to parter. Han siger, at han 

har fået mere respekt for de ansatte, der har deltaget i aktiviteterne.    

 

De ansatte fra afdeling 4 og 5 peger også på projektets positive værdi. Eksempelvis mener de, at 

projekt brugerdreven innovation har bidraget til at gøre de indsatte på de to afdelinger mere 

ansvarsfulde - en egenskab, der både kommer til udtryk i dagligdagens gøremål på afdelingen men 

også i projektforløbets forskellige aktiviteter. Samtidig mener de ansatte fra afdeling 4, at projektet 

har været med til at skabe mere ro på afdelingen, bl.a. fordi de indsatte viser mere ansvarsfølelse og 

kan løse flere konflikter verbalt uden at inddrage de ansatte. De ansatte fra afdeling 4 peger desuden 
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på, at projektet har indebåret, at de indsatte har fået mere respekt for afdelingens fælles ting, og at 

indretningen af fællesskabsarealerne er forbedret.  

 

De ansatte fra afdeling 4, og især afdeling 5, mener ikke desto mindre, at projektet er en 

videreførelse af det arbejde, der allerede foregår på afdelingerne. De ansatte, især på afdeling 5, har 

længe været optaget af, at opbygge og vedligeholde tillidsfulde relationer mellem de indsatte og 

ansatte. Dette arbejde har ikke fået prædikatet brugerdreven innovation, men tilgangen er, ifølge de 

ansatte, overordnet den samme. Projekt brugerdreven innovation har dog bidraget til en tydeligere 

ramme og et større fokus på dette arbejde, og på den måde har projektet haft en positiv effekt.  

 

5.2.1 Opsummering 

Både de indsatte på afdeling 4 og 5 peger på forskellige positive virkninger af projekt brugerdreven 

innovation. Holdningerne er, at projektet bl.a. har skabt mulighed for adspredelse, anerkendelse, 

bedre kommunikation mellem indsatte og ansatte samt materielle forbedringer i indretningen af de 

to afdelingers fællesskabsareal. Et par indsatte peger også på, at projektet har været et kreativt 

frirum og at det har givet dem andre forståelser af, hvad et fængselsophold er og kan være. De 

kritiske og neutrale røster findes dog også, og i den henseende peges der bl.a. på de uindfriede 

forventninger i forhold til de overordnede visioner og ønsker om forandringer, som der er lagt op til. 

På afdeling 4 er der en specifik bekymring for, at forbedringerne skal gå tabt, når de indsatte 

udskiftes. De indsatte på afdeling 5 giver individuelt udtryk for, at relationer til medindsatte og 

ansatte ikke er påvirket af projektet, men at det - paradoksalt nok - sagtens kan være tilfældet for 

andre indsatte. 

 

Grundlæggende er det værd at notere, at der ser ud til at være forskel på de indsattes forståelse af 

projekt brugerdreven innovation på afdeling 4 og 5. De taler med andre ord ikke om det samme, når 

projektet omtales. For de indsatte på afdeling 5 er der en forståelse af at have været deltager i et 

langstrakt forløb, hvor de indsatte har været genstand for særlige tiltag og særlige aktiviteter, der 

har inkluderet ansatte fra direktoratet. De indsatte på afdeling 4 har ikke erfaringer med en lang 

udviklingsproces. For dem er brugerdreven innovation det konkrete malings- og indretningsprojekt. 

De indsatte på afdeling 4 og 5 har med andre ord forskellige perspektiver på og oplevelser af 

projekt brugerdreven innovation, og man kan givetvis stille spørgsmålstegn ved, om 

respondenterne, i de gennemførte interviews, forholder sig til samme projekt.   

 

For de ansatte på afdeling 4 og 5 har projekt brugerdreven innovation også betydet noget positivt. 

De ansatte peger på, at projektet har bidraget til at skabe en større ansvarsfølelse hos de indsatte og 

at der er skabt mere ro på afdelingen, en større respekt for de fælles ting og materielle forbedringer 

af fællesskabsarealer. Samtidig mener de ansatte fra afdeling 4, og især afdeling 5, ikke desto 

mindre, at projektet er en videreførelse af det arbejde, der allerede foregår på afdelingerne. De 

ansatte, især på afdeling 5, har længe været optaget af, at opbygge og vedligeholde tillidsfulde 

relationer mellem de indsatte og ansatte. 
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5.3 … Man behøver bare sige et ord – økonomi – så er alle ballonerne skudt ned 
 

De indsatte fra afdeling 5, ledelsen og de ansatte har også fremført flere synspunkter om de 

udfordringer, som projekt brugerdreven innovation står overfor i Statsfængslet i Ringe. 

Udfordringerne har dels med projektets oplæg at gøre, dels er de knyttet til de rammer, som 

projektet udføres under, og kan sammenfattes i følgende temaer:   

 

 Det diffuse udgangspunkt 

 Tålmodighed og forventninger hos de indsatte 

 Projektets forankring hos ledelsen og de ansatte 

 Økonomi og regler   

 

5.3.1 Det diffuse udgangspunkt  

En mandlig indsat mener, at projekt brugerdreven innovation har været et ”svært projekt at 

forklare”, fordi det ikke har et fast mål og det er uklart, om det overhovedet ender med noget”. Han 

er også sommetider blevet forvirret over den måde, hvorpå udviklingsgruppemøderne har foregået. 

Han nævner, at mange udviklingsgruppemøder er endt med, at der har ligget en række plancher med 

ideer på gulvet, uden at de indsatte nødvendigvis er efterladt med en forståelse af, hvorfor processen 

har set ud, som den har gjort. Han mener desuden, at processen har været diffus for mange 

deltagere, fordi de ikke har kunnet se et resultat.  

 

En mandlig indsat fortæller, at alle deltagere var ”et stort spørgsmålstegn”, i starten af processen, i 

forhold til, hvad projektet egentlig gik ud på. Endvidere tror han, at selv ikke projektledelsen vidste 

det. Han fortæller desuden, at der stadig er et mystisk drag over projektet, men at han personligt har 

det fint med det, fordi det er med til at gøre projektet spændende og udfordrende. En anden mandlig 

indsat oplevede, at de i starten af projektforløbet ikke fik særlig mange og konkrete informationer 

om, hvad projektet gik ud på, og han synes, at projektet burde ”forkyndes” lidt bedre.  

 

Fængselsinspektøren er også inde på denne problemstilling, og giver udtryk for, at ”det har været 

rigtig svært at forstå projektet”. Hun fortæller endvidere, at hun har været nødt til at spørge 

projektlederen flere gange for at forstå, hvad brugerdreven innovation handler om. Usikkerheden 

har ikke drejet sig om at forstå projektets overordnede mål - at skabe trygge og udviklende fængsler 

- men derimod om at nå frem til, hvordan projektet mere konkret lever op til dette mål. 

Fængselsinspektøren fortæller i øvrigt, at det ikke er en ny tilgang i Statsfængslet i Ringe at 

inddrage de indsatte i forskellige beslutningsprocesser. Det anderledes ved projekt brugerdreven 

innovation er, at de indsatte inddrages med det formål at skabe et bedre (og tryggere) 

afsoningsmiljø. Netop dette er den svære udfordring. 

 

5.3.2 Tålmodighed og forventninger hos de indsatte  

Når det gælder de indsattes utålmodighed i forhold til manglen på synlige resultater, er denne 

udfordring allerede nævnt i afsnit 5.1. Her giver flere af de indsatte udtryk for, at de har svært ved at 
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se nytten af et langstrakt projektforløb med lange udsigter til håndgribelige resultater. Denne 

utålmodighed var en væsentlig grund til, at projektledelsen undervejs så sig nødsaget til at 

introducere konkrete aktiviteter.  

 

Et andet tema, som relaterer sig til det langstrakte forløb og udviklingsgruppemøderne er, hvordan 

de indsatte oplever, at der i projektforløbet skabes forventninger, som er svære at indfri. En 

kvindelig indsat fortæller, at de på udviklingsgruppemøderne i starten af projektforløbet f.eks. 

brugte meget tid på ”at sætte balloner op”, dvs. generere ideer om tiltag, der kunne bidrage til at 

skabe et bedre afsoningsmiljø eller en bedre hverdag for de indsatte. Ideen var, forklarer hun, at 

ballonerne ikke skulle skydes ned for tidligt, inden ideerne blev vurderet af fængslets ledelse. Altså; 

projektet var tænkt som en form for uindskrænket innovationsproces. Den indsatte fortæller, at hun 

godt kan forstå ideen med at forsøge at ”tænke ud af boksen” og ikke ”skyde ballonerne ned for 

tidligt”. Men hun mener samtidig, at dette har været med til at give nogle indsatte forhåbninger om, 

at man kunne opnå næsten hvad som helst. Hun peger på, at de ideer, som man fra starten ved, ikke 

kan lade sig gøre, ikke bør stå på en planche, som alle kan se, for de indsatte ”…går jo og kigger på 

de ideer i lang tid, og bliver måske ved med at gå og drømme om det”. Dette handler f.eks. om 

ideer, der, helt åbenlyst, strider mod sikkerhedspolitikken i et lukket fængsel. 

 

En mandlig indsat er mere direkte, når han mener, at projektet har ”skuffet [ham] fælt” i forhold til 

hans forventninger. Den unge mand havde ikke regnet med, at projektet skulle revolutionere hans 

fængselstilværelse, men han havde regnet med, at der kunne ske noget mere, end et indretnings- og 

kostprojekt. En anden mandlig indsat giver også udtryk for, at han troede de kunne lave om på 

endnu mere som følge af projektet. Han fortæller, at han fra andre indsatte hørte, at det var muligt at 

lave ”nogle store ting”, og at hans forventninger derfor var ”meget store”. Nu, siger han, er 

forventningerne til projektet mere moderate. 

 

5.3.3 Projektets forankring hos ledelsen og de ansatte 

Fængselsinspektøren fortæller, at det har været en stor udfordring at huse et projekt, hvor 

projektledelsen er udefra: ”…Det er jo en medarbejder fra direktoratet, der har kørt projektet, og 

det synes jeg man skal tage sig lidt sammen til…det bliver jo ikke lige så godt forankret, sådan er 

det bare, tror jeg”. Fængselsledelsen bakker givetvis op om projektet, men det har tilsyneladende 

ikke et ledelsesmæssigt fokus. Inspektøren mener også, at projektets diffuse karakter har bidraget til 

at skabe ”en afstand” mellem projekt og fængslets ledelse, fordi ledelsen ikke har haft en 

”rygradsfølelse” for projektet.  

 

I det første minigruppeinterview med de ansatte, blev der givet udtryk for, at de ansatte, der er 

tilknyttet projektet, har ønsket mere ledelsesmæssig opmærksomhed på og opbakning til projekt 

brugerdreven innovation. Endvidere gav de ansatte udtryk for, at der burde være brugt noget mere 

energi på at inddrage flere ansatte i projektet.  
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Flere ansatte i projektet, og en tydeligere opbakning fra ledelsen, ville gøre det tryggere at afprøve 

nye ting og tackle nye situationer. En ansat kalder deltagelsen i projektet for ”grænse-

overskridende” og mener, at fordi man som ansat er ”mere civil”, når man deltager i dette projekt, 

bliver man også mere sårbar, og at det kan virke skræmmende på nogle ansatte. Inspektøren mener 

også, at den største udfordring for et projekt som brugerdreven innovation ligger hos de ansatte, og 

hun peger endvidere på, at det derfor er positivt, at de ansatte på afdeling 4 har taget ejerskab for 

projektet.  

 

En mandlig indsat på afdeling 5 har oplevet, at projektet mangler forankring hos fængslets ansatte 

generelt. Han mener, at mange af de ansatte ikke kender til projektet og heller ikke er interesserede i 

det.  Dette, tror han, afføder en følelse af usikkerhed blandt de indsatte, om hvorvidt fængslet dybest 

set ønsker at inddrage de indsatte i en udviklingsproces, eller om de blot har godkendt projektet som 

et ”prestigeprojekt”.  

 

5.3.4 Økonomi og regler   

De indsatte peger på økonomi og regler som barrierer i forhold til gennemførslen af projekt 

brugerdreven innovation. De økonomiske midler, som er afsat til projektet af TrygFonden, er ikke 

beregnet til de initiativer, som de indsatte og ansatte undervejs sætter i værk. Det inventar og den 

maling, som er købt og brugt på afdeling 4 og 5, i forbindelse med projekt brugerdreven innovation, 

betales med andre ord ikke af projektpenge. Projektledelsen har også allerede fra starten, overfor de 

indsatte og ansatte, gjort det klart, at der ikke er specielle økonomiske midler tilknyttet projektet 

med henblik på at finansiere initiativer til at skabe et bedre afsoningsmiljø.  

 

En mandlig indsat fra afdeling 5 mener, at økonomien er en af de største udfordringer for projektet: 

”[Vi] taler meget om at sætte balloner op, og så går det ikke så meget ud på at skyde dem ned, men 

at sætte flere op. Men man behøver bare sige et ord, økonomi, så er de alle sammen skudt ned”. En 

kvindelig indsat, også fra afdeling 5, tror, at projektet har skuffet mange pga. det manglende 

økonomiske råderum. Hun tror, at flere indsatte har fået opfattelsen af, at de kunne igangsætte en 

masse initiativer, men at de nu er i en fase, hvor de har fundet ud af, at ”… ingenting kan lade sig 

gøre, fordi der ikke er penge til noget som helst”. En mandlig indsat, ligeledes fra afdeling 5, 

mener, at både de økonomiske rammer men også alle de regler, som eksisterer i et fængsel, udgør 

en barriere for projektet.  Endelig giver en mandlig indsat udtryk for den opfattelse, at de tre 

delprojekter om indretning, kost og hygiejne er blevet valgt, fordi ”vi er fattige, og det er det vi har 

råd til”. 

 

De ansatte har – fra et andet perspektiv - bragt de økonomiske rammer i projektet på banen. En 

ansat fra afdeling 4 bemærkede, at han fra starten af projektforløbet troede, at de indsatte ville 

indtage en ”jeg-vil-ha” attitude. Han blev dog overrasket, idet udgangspunktet for de indsattes 

tilgang til projektet netop ikke var økonomisk, men noget helt andet, uden det dog blev nærmere 
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uddybet.  En ansat fra afdeling 5 mener ligeledes, at de indsatte på afdelingen har været gode til at 

tænke i alternativer, når der har manglet penge i projektet. 

 

5.3.5 Opsummering  

De indsatte, ansatte og ledelsen i fængslet peger på en række udfordringer, som projekt 

brugerdreven innovation har stået overfor på sin vej. Ledelsen og de indsatte mener, at det har været 

et svært projekt at forklare og forstå, fordi dets udgangspunkt og oplæg har været diffust. Projektet 

har sat de indsattes tålmodighed på en hård prøve, ligesom det har været med til at skabe nogle høje 

forventninger, som har været svære at indfri. Fængslets ledelse fortæller, at det har været 

udfordrende at huse et projekt med en udefrakommende projektledelse. De ansatte har også 

efterspurgt en større grad af projektforankring hos fængselsledelsen. Endelig fortæller de indsatte, at 

manglen på økonomiske midler til initiativer, der skal forbedre afsoningsmiljøet, har været en 

udfordring for den kreative proces og idéudvikling. De ansatte mener dog, at de indsatte har løst 

denne udfordring på bedste vis.  

 

5.3.6 En ekskurs om udfordringer   

Udfordringer for projektet, som hverken er nævnt af indsatte, personale eller ledelse, men alligevel 

fortjener opmærksomhed i evalueringen, er det afsoningsmiljø, der karakteriserer Statsfængslet i 

Ringe, og det engagement og den åbenhed, hvormed nye projekter og tilgange afprøves.  Disse 

forhold bidrager til at forme den kontekst, som projekt brugerdreven innovation arbejder indenfor, 

og dette er en kontekst, man ikke kan se bort fra, når virkningerne af projektet tages op til revision.  

 

Fængselsinspektøren beskriver Ringe som et fængsel, der gerne afprøver nye ting, har et bredt 

udbud af projekter og et særligt fokus på den dynamiske sikkerhed. Samtidig beskrives 

Statsfængslet i Ringe, af både indsatte og ansatte, som et særligt sted, der på mange måder adskiller 

sig fra andre lukkede fængsler. Udtrykket ”pædagogfængsel” nævnes flere gange i forbindelse med 

interviews af de indsatte. Forståelsen af Statsfængslet i Ringe som et særligt sted findes også hos de 

ansatte, der bl.a. taler om en ”sund kultur”.  

 

Relationen mellem de indsatte i Ringe beskrives som præget af en overfladisk tillid, hvor man som 

indsat er påpasselig med at dele personlige oplysninger med andre indsatte, fordi der er en risiko 

for, at oplysningerne kan blive misbrugt, udnyttet og fordrejet. Samtidig fortæller de fleste indsatte, 

at de trives godt i Ringe og beskriver, at der generelt råder et godt forhold mellem de indsatte og 

ansatte. Dette gør sig i særlig udstrækning gældende for afdeling 5. Flere af de indsatte beskriver 

vagterne som pædagogiske, tolerante og engagerede. 

 

Disse rammer kan have flere betydninger for projekt brugerdreven innovation. At skabe noget bedre 

med noget godt som udgangspunkt, kan på den ene side, og selvsagt, være et godt afsæt for at 

gennemføre et projekt, der handler om at skabe et bedre afsoningsmiljø. På den anden side er det 

vanskeligt at opnå iøjnefaldende resultater, når udgangspunktet er et relativt velfungerende 
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afsoningsmiljø, da der dermed er mindre potentiale for mærkbar forandring. Der skal med andre ord 

mere til for at skabe begejstring og en følelse af succes. Dette gør sig formentlig i særlig grad 

gældende for afdeling 5, som af flere indsatte beskrives som en særskilt velfungerende afdeling med 

mange langtidsafsonere. Som en indsat fra afdeling 5 udtrykte; ”… det var svært for os at få øje på, 

hvad det egentlig er vi mangler, for vi synes jo faktisk, vi havde det hele”.  

 

Samtidig er der nogen træk ved afsoningsmiljøet, der ikke kun knytter sig til Statsfængslet i Ringe, 

men er relateret til fængslet som institution og fangetilværelsen mere generelt. I den forbindelse er  

spørgsmålet, hvor meget der, alle projekter til trods, eksempelvis kan ændres ved den overfladiske 

tillid mellem de indsatte? Dette er dog et reflektorisk spørgsmål som evalueringen ikke giver noget 

svar på. Samtidig skal man huske, at der i et fængsel ofte er en stor udskiftning af indsatte, særlig på 

afdelinger med mange korttidsafsonere - en omstændighed, der givetvis også har betydning for et 

projekt med det (ambitiøse) formål at forbedre den såkaldte fangekultur.    

 

Endelig kan brugerdreven innovation som tilgang, måske ikke betragtes som en nyskabelse i 

Statsfængslet i Ringe. I flere år har fængslet arbejdet med at inddrage de indsatte i 

beslutningsprocessen – dog uden at kalde denne tilgang for brugerdreven innovation. Samtidig er 

Statsfængslet i Ringe et sted, som - ifølge inspektøren – ”kaster sig ud i det ene projekt efter det 

andet”, og de ansatte understreger også, at fængslet allerede har rigtig mange tilbud til de indsatte. 

Projekt brugerdreven innovation kan altså risikere at ”drukne” i en, i forvejen, innoverende kultur. 

 

Alle disse udfordringer til trods peger flere indsatte og ansatte på en række materielle og relationelle 

gevinster ved projekt brugerdreven innovation. Dette viser, at det kan lade sig gøre at forandre, selv 

i et så struktureret miljø som et fængsel, og på trods af de strukturelle og projektrelaterede 

problemstillinger. Resultaterne skal ses i forhold til det miljø projektarbejdet er foregået i. Hvorvidt 

de materielle og relationelle forbedringer resulterer i en langsigtet og anderledes ”fangekultur” er 

det ikke muligt at svare på indenfor rammen af denne evaluering.  

 

Endeligt skal det understreges, at evalueringen (kun) tegner et billede af en række fastfrosne 

tidspunkter i et komplekst udviklingsforløb, der stadig pågår og har indflydelse på de indsattes og 

ansattes dagligdag i Statsfængslet i Ringe. En positivt indstillet fængselsledelse har netop aftalt med 

TrygFonden, at projekt brugerdreven innovation skal forløbe et år mere end oprindeligt planlagt. En 

nyligt afholdt workshop på afdeling 4, viser også, at der – blandt fængslets ledelse samt indsatte og 

ansatte på afdelingen - er tale om en positiv stemning i forhold til projektet og dets betydninger.  
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6. Konklusion 
 

Ét projekt – flere forståelser 

Det overordnede formål med projekt brugerdreven innovation i Statsfængslet i Ringe er at skabe en 

”tryg og udviklingsunderstøttende kultur”. Derudover har projektet til formål at ændre den såkaldte 

fangekultur i positiv retning i form af et ”tryggere og mere involverende afsoningsmiljø”. 

Evalueringen viser, at de indsatte og ansatte har forskellige opfattelser af projektets formål og 

betydninger. 

 

De ansatte betragter overordnet projektet som en videreførelse af arbejdet med at skabe tillidsfulde 

relationer til de indsatte samt en metode til at forbedre den dynamiske sikkerhed. De forstår også 

projektet som en konkret metode til at inddrage de indsatte i beslutningsprocesser og skabe 

(med)ansvar hos de indsatte for det fælles afsoningsmiljø.    

  

For de indsatte synes der også at være flere opfattelser af og holdninger til projekt brugerdreven 

innovation. For de indsatte på afdeling 4 defineres det dels som de konkrete projekter, der skal 

forbedre indretningen af afdelingens fællesarealer, dels som det relationsarbejde der skal skabe et 

bedre forhold mellem de indsatte og de ansatte. For de indsatte på afdeling 5 er der flere holdninger 

til, hvad projektet går ud på. Nogle nævner, at projektet handler om at opnå forbedringer for de 

indsatte, mens andre peger på, at det handler om at inddrage de indsatte i forskellige 

beslutningsprocesser. Endelig er der nogen indsatte, der udelukkende forstår projektet som den 

række af udviklingsgruppemøder, der er blevet afholdt i løbet af projektperioden. 

 

Evalueringen peger på, at projektet undervejs, på trods af formålsbeskrivelserne i ansøgningen, er 

italesat som et projekt uden endegyldige mål. Projektledelsen har med andre ord ikke formuleret en 

klar målsætning om, at brugerdreven innovation skal munde ud i en bestemt aktivitet. Dette kan dog 

samtidig betragtes som et grundvilkår for et innovationsprojekt.  

 

De divergerende opfattelser af projekt brugerdreven innovation bidrager til, at projektet er 

vanskeligt at evaluere. Projektets noget omskiftelige og diffuse karakter har medført, at 

evalueringen undervejs har skiftet fokus fra en undersøgelse af målopfyldelse til primært at centrere 

sig om de indsatte og ansattes holdninger til og erfaringer med projekt brugerdreven innovation. 

Hovedformålet med evalueringen er således at beskrive og forstå projektet og dets forløb i 

Statsfængslet i Ringe.  

 

 

Ét projekt - flere forløb 

I evalueringen beskrives det, hvordan projekt brugerdreven innovation har set ud undervejs. 

Projektet har forandret sig fra et tværgående udviklingsforløb til procesforløb og aktiviteter på to 

afdelinger.  
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Projektet startede i april 2010 som et tværgående projekt med indsatte og ansatte fra fire af 

fængslets afdelinger. Der blev indledningsvist dannet en udviklingsgruppe med indsatte og ansatte, 

og der blev afholdt en række udviklingsgruppemøder. Formålet var at afdække ønsker og behov og 

finde frem til tiltag, der kunne forbedre hverdagen i fængslet. Fængselsbladet RIP blev i oktober 

2010 resultatet af denne udviklingsproces.  

 

Det tværgående projekt blev nedlagt i oktober 2010 og der blev herefter igangsat to lokale 

procesforløb på afdeling 4 og 5. Evalueringen viser, at der er tale om to meget forskellige 

projektforløb. På afdeling 4 har de ansatte fået ansvaret for inddragelsen af de indsatte i 

innovationsprocessen, mens denne inddragelse på afdeling 5 skete i samarbejde med projektleder og 

-facilitator.  

 

På afdeling 5 afholdtes der flere udviklingsgruppemøder, for at afdække de indsattes ønsker og 

behov. Efter en langstrakt proces konkretiseredes projektet i henholdsvis et indretnings-, et kost- og 

et hygiejneprojekt. På afdeling 4, derimod, startede en proces med konkrete aktiviteter, uden at der 

blev iværksat en indledende dybdegående afdækning af ønsker og behov. Processen på afdeling 4 

blev desuden igangsat to gange, da der undervejs opstod en konflikt mellem indsatte og ansatte, 

hvilket afbrød det første forsøg. 

 

Ét projekt - flere oplevelser 

Projekt brugerdreven innovation opleves og vurderes forskelligt af indsatte og ansatte. Dette gælder 

holdninger og oplevelser i forhold til projektforløb, rammer og betingelser og den betydning 

projektet har fået, og stadig har. 

 

I forhold til projektforløbene på afdeling 5 og i det tværgående projekt mener flere indsatte, at 

udviklingsgruppemøderne har været givtige. De peger også på, at de indsatte og ansatte har udviklet 

et tættere og mere tillidsfuldt forhold gennem de mange møder, men at de først kunne se 

nødvendigheden af det omfattende procesforløb efter et stykke tid.  

 

Andre derimod mener, at procesforløbet har været langstrakt og langsommeligt, indtil der blev 

igangsat en række konkrete aktiviteter. Nogle fortæller, at de havde svært ved at se formålet med 

den lange række af udviklingsgruppemøder, hvor der, efter deres mening, blev talt om det samme 

fra gang til gang. De ansatte på afdeling 5 peger også på, at der i et udviklingsforløb med indsatte er 

behov for konkrete aktiviteter og synlige resultater for, at forløbet ikke skal gå i stå. Dette ligger 

også til grund for, at der med det samme blev iværksat et indretningsprojekt, da processen i anden 

omgang blev igangsat på afdeling 4. 

 

Evalueringen peger også på, at de rammer, hvorunder projekt brugerdreven innovation har fundet 

sted, har betydning for de indsatte og ansattes oplevelse af projektets muligheder og begrænsninger 

og for afviklingen af projektet på de enkelte afdelinger. 
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De indsatte nævner f.eks., at manglende økonomiske midler til konkrete tiltag for at forbedre 

hverdagen er med til at begrænse udviklingsmulighederne. Gode ideer er således kommet i spil, 

men er efterfølgende skudt ned med henvisning til økonomi. Fængslets regime, sikkerhedsmæssige 

forhold og lovgivning i øvrigt udgør også de betingelser – til tider barrierer - som projektet har 

udspillet sig under. Indsatte og ansatte nævner, at der har været flere ideer i spil, som ikke har 

kunnet lade sig gøre i praksis netop af hensyn til rammerne i et lukket fængsel.   

 

Ideudviklingsprocessen i brugerdreven innovation synes således at være igangsat uden særlig skelen 

til fængslets rammer, og dermed skabes der forventninger, som kan være svære at indfri. Dette 

betyder også, at de konkrete projekter, der afvikles, nogen gange - i de indsattes optik – betragtes 

som banaliteter, da de ikke lever op til de indledende, men måske urealistiske, ønsker om 

forandring. Dette efterlader nogle indsatte skuffede og med en følelse af, at der ikke er meget, som 

kan forandres.  

 

Omvendt kan man påstå, at den åbne idéudviklingsproces netop er et vilkår for projekt 

brugerdreven innovation, da projektet sigter på, at ideerne ikke skal skydes ned for tidligt, da dette 

vil bremse den kreative og innovative proces.  

 

Ét projekt - flere betydninger  

Både indsatte og ansatte peger på en række større eller mindre – og mest positive betydninger af 

projekt brugerdreven innovation - på trods af tilkendegivelser om, at projektforløbene til tider har 

været langstrakte, langsommelige og diffuse.  

 

Der peges blandt andet på, at indsatte og ansatte har fået et større kendskab til og forståelse for 

hinanden, og at den indbyrdes kommunikation er forbedret. De ansatte fremfører, at projektet har 

været en anledning til, at lære flere sider af de indsattes baggrund og nuværende situation at kende. 

Nogle indsatte mener også, at projektet har medført en bedre relation mellem indsatte og ansatte, og 

at projektet bliver en anledning til at se ”mennesket bag uniformen”. Andre indsatte giver 

individuelt udtryk for, at relationer til medindsatte og ansatte ikke er påvirket af projektet, men at 

det - paradoksalt nok - sagtens kan være tilfældet for andre indsatte.  Flere indsatte fra afdeling 5 

mener desuden, at relationen til de ansatte var velfungerende allerede inden projektet blev igangsat. 

Der var således en tæt kontakt til de ansatte, der af flere indsatte beskrives som forstående og 

engagerede. Projektet har dog ikke desto mindre givet afdeling 5 en mulighed for at tale om de gode 

relationer og det velfungerende afsoningsmiljø, og det har i sig selv været vigtigt. Endelig nævner 

nogle indsatte, at projektet har bidraget med andre forståelser af, hvad en fængselstilværelse er og 

kan være, og at projektet har været et kærkomment kreativt tiltag, der har skabt adspredelse i en 

ellers relativt triviel hverdag.   

 

De indsatte på afdeling 4 peger i første omgang på materielle forbedringer på afdelingens 

fællesareal som et positivt resultat. Derudover nævner de, at det er lykkedes at skabe en større 
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ansvarsfølelse overfor afdelingens indretning og fælles inventar, ligesom de synes, det har været 

positivt at udføre en konkret aktivitet sammen med de ansatte, som de derved har fået en bedre 

relation til. Samtidig peger de på, at disse forandringer er en skrøbelig størrelse, da udskiftning af 

indsatte, der har været en del af projektet, kan medføre, at den positive udvikling rulles tilbage og at 

oparbejdede ansvarsfølelse går tabt. 

 

De ansatte på afdeling 4 nævner tilsvarende, at projektet har ledt til en større grad af ansvarlighed 

blandt de indsatte, og at problemstillinger og konflikter mellem de indsatte i højere grad tackles 

verbalt og uden inddragelse af de ansatte. De ansatte peger også på gevinster ved projektet i form af 

en tættere relation til de indsatte og et større kendskab til hinanden. Dette kan, ifølge de ansatte, i 

sidste ende styrke den dynamiske sikkerhed. 

 

Er målene opnået? 

Der peges altså på flere positive betydninger af projekt brugerdreven innovation i form af materielle 

og relationelle forbedringer. Spørgsmålet er dog om disse er med til at forandre den såkaldte 

fangekultur og skabe en ”tryg og udviklingsunderstøttende kultur i fængslet”.  

 

Dette spørgsmål kan vanskeligt besvares, da projektet giver få anvisninger til, hvad der skal 

forandres i en ”uhensigtsmæssig fangekultur”. Det bliver derfor svært at måle og anskueliggøre 

forbedringer fra et ukendt udgangspunkt.  

 

Hvis en forandring af ”fangekulturen” og udviklingen af en ”tryg og udviklingsstøttende kultur” 

begynder med et forum, hvor de indsatte og ansatte mødes, opbygger gode relationer, diskuterer og 

løser problemstillinger og i tillæg udvikler konkrete aktiviteter, er projektet på rette vej. Det 

fremstår dog ikke, hvorvidt dette er formålet med projekt brugerdreven innovation, og der er ikke 

en forandringsmodel, der kan anskueliggøre sammenhængen mellem disse procesaktiviteter og et 

formodet resultat. Omvendt kan man som allerede nævnt påstå, at manglen på en forandringsmodel 

måske er et grundvilkår i et projekt, som har fokus på inddragelse og udvikling, og som har en 

eksperimenterende tilgang. Hvis et sådan projekt på forhånd lægger sig fast på, hvordan 

udviklingen skal (bør) se ud, reducerer projektet måske samtidig muligheden for at lære af løbende 

erfaringer og justere udviklingsprocessen derefter. Sidstnævnte synes netop at være centralt for 

projekt brugerdreven innovation.  

 

Evalueringen peger på flere positive betydninger af projekt brugerdreven innovation i Statsfængslet 

i Ringe. Projektet er også successivt blevet mere fasttømret hos de indsatte og ansatte på afdeling 4 

og 5 og hos fængslets ledelse. Endeligt skal det understreges, at evalueringen (kun) tegner et billede 

af en række fastfrosne tidspunkter i et komplekst udviklingsforløb, der stadig pågår og har 

indflydelse på de indsattes og ansattes dagligdag i Statsfængslet i Ringe. En positivt indstillet 

fængselsledelse har netop aftalt med TrygFonden, at projekt brugerdreven innovation skal forløbe et 

år mere end oprindeligt planlagt.  
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Den fremadrettede udviklingsproces må vise, om projektet afstedkommer en varig forandring af 

afsoningsmiljø og fangekultur.



46 

 

7. Litteraturfortegnelse  
 

Publikationer:  
 

Andersen, Heine (1994), ”Vad är vetenskapsteori och metodlära?”. I: Andersen, Heine (red.), 

Vetenskapsteori och metodlära. En introduktion. Lund: Studentlitteratur.  

 

Fuglsang, Lars og Olsen, Poul Bitsch (2004), ”Introduktion”. I: Fuglsang, Lars og Olsen, Poul 

Bitsch (red.), Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. På tværs af fagkulturer og paradigmer. 

København: Roskilde Universitetsforlag.  

 

Heidemann, Anders Hamilton (2007), ”Brugerdreven innovation – fra teori til praksis”. 

Kandidatafhandling. Århus: Institut for ledelse, Handelshøjskolen i Århus, Århus Universitet.  

 

Kjær Minke, Linda, (2010), ”Fængslets indre liv – med særlig fokus på fængselskultur og 

prisonisering blandt indsatte”. Ph.d. afhandling. København: Det Juridiske Fakultet, Københavns 

Universitet.  

 

Kvale, Steinar (1997), ”Interview. En introduktion til det kvalitative forskningsinterview”. 

København: Hans Reitzels forlag. 

 

Liebling, Alison (2004), ”Prisons and their moral performance. A study of Values, Quality, and 

Prison Life”. Oxford: Oxford University Press.  

 

Nyholm, Jens og Langkilde, Lotte (2003), ”Et benchmark studie af innovation og 

innovationspolitik – hvad kan Danmark lære?”. Rapport fra FORA. Økonomi- og 

Erhvervsministeriets enhed for erhvervsøkonomisk forskning og analyse.  

 

Rasborg, Klaus (2004), ”Socialkonstruktivismer i klassisk og moderne sociologi”. I: Fuglsang, 

Lars og Olsen, Poul Bitsch (red.), Videnskabsteori i samfundsvidenskaberne. På tværs af 

fagkulturer og paradigmer. København: Roskilde Universitetsforlag.  

 

Starrin, Bengt (1994), ”Om distinktionen kvalitativ – kvantitativ i social forskning”. I: Starrin, 

Bengt & Svensson, Per-Gunnar (red.), Kvalitativ metod och vetenskapsteori. Lund: 

Studentlitteratur. 

 

Øvrige kilder:  
 

Aktivitetsoversigt over projekt brugerdreven innovation i Statsfængslet i Ringe. Internt notat.  

 

Ansøgning om støtte til et projekt om trygge og udviklende fængsler. Indsendt til TrygFonden i 

2009.  

 

Feature artikel, ”Murerne falder når fangerne sveder”. Internationalt nyhedsmagasin fra COWI, nr. 

24, september 2009.  

 



47 

 

OMD Insight, metodenotat. Ikke publiceret.  

 

Hjemmesider:  
 

Cowi: www.cowi.dk 

 

Erhvervs- og Byggestyrelsen: www.ebst.dk 

 

Kriminalforsorgen: www.kriminalforsorgen.dk 

 

Lederne: www.lederne.dk 

 

Massachusetts Institute of Technology: http://web.mit.edu 

 

Wikipedia: http://en.wikipedia.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cowi.dk/
http://www.ebst.dk/
http://www.kriminalforsorgen.dk/
http://www.lederne.dk/
http://web.mit.edu/
http://en.wikipedia.org/


48 

 

8. Bilag  
 

Bilag 1 – Om undersøgelsens videnskabsteoretiske udgangspunkt 
 

Videnskabsteorien har fokus på de fundamentale antagelser som de forskellige faglige discipliner 

bygger på. Videnskabsteori kan herved være med til at belyse, hvad videnskab (forskning) er og kan 

være. De grundlæggende antagelser handler f.eks. om synet på virkelighedens beskaffenhed 

(ontologi), synet på mennesket og på ophavet og grænserne for menneskelig viden og erkendelse 

(epistemologi). Tror man f.eks. at der eksisterer en objektiv virkelighed, som er uafhængig af 

observatøren, og at der kun er én rigtig måde at se denne virkelighed på? Eller tror man at 

virkeligheden arter sig efter observatøren? Denne adskillelse svarer til en gammel filosofisk strid 

mellem nominalisme og realisme. Realismen hævder, at der uafhængigt af erkendelsen, findes 

universelle lovmæssigheder, som skal opdages og begrebsliggøres af fysikere og andre. 

Nominalisterne derimod, hævder at universelle lovmæssigheder er vedhæng til de begreber og 

teorier, gennem hvilke vi beskriver naturen og verden (Fuglsang og Olsen 2004, s.12) og man kan 

for så vidt hævde, at der er et slægtskab mellem nominalisme og den såkaldte socialkonstruktivisme 

(Rasborg 2004, s.356).  

 

Kvalitativ og kvantitativ forskning bygger på forskellige fundamentale antagelser. Deraf følger, at 

man ikke kan afvise kvalitativ forskning, og kalde det uvidenskabeligt, uden at man også indtager et 

standpunkt i forhold til de grundlæggende antagelser. Hver type af videnskabsideal (dvs. hvad 

videnskab er og hvad videnskab skal opnå) hænger sammen med et vist kundskabssyn, 

menneskesyn og en bestemt virkelighedsopfattelse. De enkelte dele hænger sammen, selv om det 

oftest bliver fremstillet som om de ikke gør. Sammen udgør videnskabsidealeet og de 

grundlæggende antagelser om f.eks. virkelighedens beskaffenhed og ophavet og grænserne for 

menneskelig viden og erkendelse det som kaldes paradigme (Andersen 1994, s.24).  

 

Et standpunkt, der i almindelighed har afvist kvalitativ forskning som videnskabeligt er 

positivismen. Grundlæggelsen af samfundsvidenskaberne var nært knyttet til positivismen, der 

begyndte som en positiv udvikling idet den reagerede mod religiøse dogmer og metafysisk 

spekulation og lagde vægt på observerbare data. Ifølge positivismen skal videnskabelige udsagn 

baseres på observerbare data, og endnu vigtigere er at observationen af data og fortolkningen af 

dem skal holdes skarpt adskilt. De videnskabelige kendsgerninger skal være objektive og 

kvantificerbare. Med udgangspunkt i dette perspektiv må det kvalitative interview forekomme 

uvidenskabeligt. Interviewdata består af udsagn, der er baseret på fortolkninger, og de er igen 

genstand for kontinuerlige fortolkningsprocesser og dermed er data og fortolkninger ikke skarpt 

adskilt (Kvale 1997, s.69ff).  

 

Distinktionen mellem kvantitativ og kvalitativ forskning bruges i en række forskellige betydninger. 

En af disse betydninger er, at distinktionen netop repræsenterer en opdeling mellem positivisme og 
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ikke-positivisme, hvor det kvantitative står for det positivistiske, mens det kvalitative står for det 

ikke-positivistiske eller det fortolkende. En anden betydning af distinktionen kvantitativ-kvalitativ 

er at det handler om forskellen mellem det objektive og subjektive, hvor det kvalitative 

repræsenterer det subjektive, mens det kvantitative repræsenterer det objektive.
18

  

 

For den kvantitative eller den positivistiske forskning, er målet at undersøge hvordan på forhånd 

definerede foreteelser og deres egenskaber fordeler sig i en bestemt population. Målet er også at 

undersøge om der er (kausal) sammenhæng mellem to eller flere foreteelser. For den kvalitative 

forskning derimod er målet ikke kvantificeret viden. Målet er i stedet at identificere endnu ikke 

kendte, eller utilstrækkeligt kendte, foreteelser, egenskaber og betydninger med hensyn til 

variationer og struktur. De spørgsmål som forskeren har til hensigt at besvare i en kvantitativ 

henholdsvis en kvalitativ undersøgelse er også helt forskellige. Mens det i den kvantitative handler 

om at svare på spørgsmål om frekvens, fordeling og sammenhæng, handler det i den kvalitative om 

betydningen af et fænomen og hvad som kendetegner fænomenet. Spørgsmål som ”Hvad indebærer 

det at være arbejdsløs?” eller ”Hvad handler arbejdsløshed om?” sender analysen i en kvalitativ 

retning (Starrin 1994, s.23).  

 

Der opstår med andre ord ikke mere sandhed fordi data præsenteres i form af en tabel i stedet for i 

kraft af udsagn og citater. Grundlæggende er der tale om forskellige typer af viden, der bygger på 

forskellige forudsætninger og søger at svare på forskellige spørgsmål ved hjælp af forskellige 

metoder.  

 

Hur ska vi då se på förhållandet mellan kvalitativa respektive kvantitativa analyser? Det enda 

rimliga – med tanke på den föreslagna distinktionen – är att betrakta förhållandet som krona och 

klave på ett mynt. Både separat och tillsammans utgör de viktiga element inom vetenskapen. Den 

kvantitativa analysen är inte överordnad och överlägsen den kvalitativa analysen. Tvärtom är den 

kvalitativa analysen en vigtig förutsättning för genomförandet av den kvantitativa analysen (Starrin 

1994, s.22).  

 

Kvale understreger også, at der i samfundsvidenskabelig forskningspraksis faktisk råder et tæt 

samspil mellem kvalitative og kvantitative tilgange, ikke alene i analysefasen men i hele 

forskningsprocessen. På trods af den praktiske sammenvævning af kvalitative og kvantitative 

aspekter, hersker der imidlertid nok stadig en dikotomiseret opfattelse og et kvantitativt hegemoni 

(Kvale 1997, s.78).   

 

 

                                                 
18

 Kvale understreger dog, at selv om det ofte hævdes at det kvalitative forskningsinterview savner objektivitet, især på 

grund af den menneskelige interaktion i interviewsituationen, er der også tale om objektivitet i kvalitative 

undersøgelser. Han mener, at med de mange forskellige opfattelser af objektivitet som det er muligt at lede frem, kan 

man ikke entydigt karakterisere det kvalitative interview som enten en objektiv eller en subjektiv metode. 

Objektiviteten af den viden, der produceres må derfor …diskuteres med særligt hensyn til de forskellige opfattelser af 

objektivitet og emnet for den konkrete undersøgelse (Kvale 1997, s.72f).  
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Bilag 2 – Spørgeguide, første omgang interviews med indsatte 
 
 

 
Baggrund 

 

 Køn og alder 

 Hvor lang er den straf som du afsoner nu?  

 Hvor længe har du siddet i Ringe? 

 Har du afsonet andre domme tidligere? Hvis ja, hvor mange?  

 

 

Nuværende afsoning i Ringe 

 

 Hvad synes du om at afsone i Ringe? 

 Hvordan har du det med de andre indsatte her? 

 

 

Tillid, ansvar og engagement –  

 

GENERELT: ALLE SPØRGSMÅL SKAL UDDYBES MED HVORFOR, HVORDAN 

ETC.  

 

 Har du tillid til de andre indsatte på din afdeling? Ville du fx kunne fortælle dem hvor du 

bor?  

 

 Ville du kunne låne penge ud til nogle af de andre indsatte på din afdeling (flere eller få?) 

 

 Ville du kunne betro en eller flere af de andre indsatte på din afd. noget privat og være 

sikker på at de holdt informationen for sig selv?   

 

 Kan du huske en situation hvor du har vist tillid til en af de andre indsatte på din afdeling, 

og har du lyst til at fortælle om det?  

 

 Har du tillid til andre indsatte i fængslet udenfor din afdeling?  

 

 Har du venner blandt de andre indsatte? (Hvis ja: flere eller få, på egen afdeling eller ej?)  

 

 Hvis du befandt dig i en situation hvor du fik at vide, at en af dine nære slægtninge var 

alvorlig syg, og du havde brug for at snakke med nogen om det, kunne du så vende dig til en 

af de indsatte i fængslet? (Egen afdeling eller ej? )  

 

 Hvis en af dine medindsatte i fængslet havde brug for hjælp med et personligt problem, ville 

du så lytte til ham hvis han bad dig om hjælp? (Egen afdeling eller ej?, Hvordan ville du 

gribe det an?)   
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 Hvis du kunne mærke, at en af de indsatte på din afd. var meget nedtrykt og havde en 

anderledes adfærd end normalt, ville du så selv tage initiativ til at snakke med ham om det? 

(hvordan ville du gribe det an?) 

 

 Hvad gør du når der kommer en ny indsat ind på afdelingen?   

 

 Hvis personen har afsonet domme tidligere: synes du at kontakten mellem de indsatte er 

anderledes her i Ringe end andre steder du har siddet i fængsel? (Hvis ja: hvordan 

anderledes?)   

 

 Hvordan synes du at kontakten mellem de indsatte og ansatte er her i Ringe? (god, dårlig, 

præget af tillid eller ej) 

 

 Hvis personen har afsonet domme tidligere: synes du at kontakten mellem de indsatte og 

ansatte er anderledes her i Ringe end andre steder du har siddet i fængsel? (Hvis ja: hvordan 

anderledes?) 

 

 Hvad laver du efter arbejdstid?  

 

 Foregår det sammen med nogen af de andre indsatte? (Egen afd. eller ej?) 

 

 Hvad med de ansatte, er de med? (Ansatte fra egen afd. eller ej?) 

 

 Hvis personen har afsonet tidligere: bruger du tiden efter arbejdstid anderledes her i Ringe, 

end andre steder du har siddet i fængsel? (Hvis ja: hvordan anderledes?) 

 

 Hvis personen har svaret, at han ikke laver noget sammen med andre indsatte: kunne du 

godt tænke dig at lave noget efter arbejdstid sammen med andre indsatte i fængslet? (Hvis 

ja: hvad?, fra egen afd. eller ej? Hvis nej: hvorfor ikke?) 

 

 Er du med i en madgruppe?  

 

 Hvordan organiserer du det med dine indkøb?  

 

 

Afslutning – hvis der er behov for det 

 

 Hvad synes du er det bedste ved stedet her? 

 

 Hvad synes du er det værste ved stedet her?  
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Bilag 3 – Spørgeguide, anden omgang interviews med indsatte 
 

 

 

Baggrund 

 

 Køn og alder 

 Hvor lang er den straf som du afsoner nu?  

 Hvor længe har du siddet i Ringe? 

 Hvor længe har du siddet på afdeling 5? 

 Har du afsonet andre domme tidligere? Hvis ja, hvor mange?  

 

 

Kendskab til projektet 

 
  

 Hvis du skulle beskrive projekt brugerdreven innovation, hvad ville du så fortælle? 

 

 

Deltagelse i projektet 

 
 

 Hvorfor deltager du i udviklingsgruppemøderne? 

 

 Hvad synes/syntes du om at være med i udviklingsgruppen? (er det sjovt, spændende eller 

kedeligt?) 

 

 

Afholdelse af møder og aktiviteter 

 
 

 Hvad går udviklingsgruppemøderne ud på? (hvad laver I?) 

 

 Kan de indsatte og ansatte snakke sammen til møderne? Hvorfor ikke? 

 

 Kan de indsatte snakke sammen til møderne? Hvorfor ikke? 

 

 Hvem styrer møderne? Hvordan går det? 

 

 Hvordan oplever du møderne? (hvad synes du at de giver jer indsatte?).  

 

 Hvad er der ellers af aktiviteter i projektet, udover møderne? 
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Vurdering af projektet 

 
 

 Hvordan synes du helt overordnet det går med brugerdreven innovation på afdeling 5? 

 

 Hvad synes du er godt ved projekt brugerdreven innovation? Hvorfor? 

 

 Er der noget som du ikke kan lide ved projekt brugerdreven innovation? Hvad? Hvorfor? 

 

 Er der noget som efter din mening mangler i projektet? Hvad? Hvorfor? 

 

 

Forventninger og resultater 

 
 
 Hvad er dine overordnede forventninger til projekt brugerdreven innovation? 

 

 Har projektet været med til at skabe nogle forandringer i jeres dagligdag på afdeling 5? 

Hvilke? 

 

 Hvis nej: forventer du at projektet skal være med til at skabe nogle forandringer i jeres 

dagligdag på afdeling 5? Hvilke (gerne konkrete eksempler)? 

 

 Har projektet været med til at skabe forandringer i forholdet mellem de indsatte på afdeling 

5? På hvilken måde? 

 

 Har projektet været med til at skabe forandringer i forholdet mellem de indsatte og ansatte 

på afdeling 5? På hvilken måde?  

 

 

Projektets udfordringer og muligheder 

 
 

 Hvad skal der til for at et projekt som dette kan gå godt? (både i forhold til indsatte og 

ansatte) 

 

 Hvad er den største udfordring for et projekt som brugerdreven innovation? 

 

 

Projektets spredning 

 
 

 Snakkes der om projektet blandt de indsatte på afdeling 5? Meget eller lidt? Hvordan? 

 

 Har du modtaget løbende information om hvad der sker i projektet? Hvordan? 
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 Hvordan synes du at samarbejdet har været med projektledelsen? 
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Bilag 4 – Spørgeguide, første minigruppeinterview med ansatte 
 
 

Spørgeguide 

Projekt brugerdreven innovation 

 

Intro (10 min) 

Velkomst til deltagerne 

Moderator introducerer sig selv: Jeg kommer udefra og har ingen aktier i nogen interne 

ting eller projekter  

Emnet for diskussionen: Undersøgelsen handler om jer og jeres hverdag. Vi vil gerne vide 

lidt om jer, jeres dagligdag og jeres oplevelse af de indsattes hverdag.  

Om diskussionen: længde, baggrund og formål, uformelt, mad og drikke 

Det juridiske: Kamera, optagelse, anonymitet og at der vil være nogen fra 

kriminalforsorgen, som observerer. 

Mine forventninger: Ærlighed, høre fra alle, behøver ikke være enige, tal én ad gangen, 

tal om jer selv – ikke andre. 

 

Herefter introducerer deltagerne sig selv: 

Fornavn 

Fritidsinteresser 

Kort om job 

 

At være ansat (10 min)  

 Individuelt (deltagerne noterer hver især): Prøv at notér 3 ord, som I bruger til at 

beskrive jeres job 

o Hvad fremhæver I som positivt, når folk spørger? 

o Hvad fremhæver I som negativt, når folk spørger? 

o Hvad siger andre, når I fortæller om det? 

 Er I generelt tilfredse med jeres job? 

 Hvordan er den typiske fængselsbetjent? 

o Skal man kunne noget bestemt? 

o Skal man have en bestemt personlighed? 

o Skal man have en bestemt holdning til de indsatte? 

 Hvordan er jeres forhold til de indsatte? 

o Prøv at beskrive et godt forhold 

o Prøv at beskrive et dårligt forhold 

o Prøv at beskrive, hvordan forholdet mellem indsatte og ansatte er i et 

fængsel? 

o Hvad gør Ringe specielt? 

At være indsat (20 min) 

Deltagerne deles op i undergrupper efter deres afdeling. Hver undergruppe får udleveret 

karton, sakse, lim og en bunke forskellige blade og magasiner 

 MoodBoards 10 minutter: Prøv rive 4-5 billeder ud på hver side af arket, som 

beskriver hhv. en god dag og en dårlig dag for en indsat 
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 Præsentation 10 minutter: Præsentér i plenum 

o Der probes på:  

o Hvordan kan man overordnet beskrive de indsattes liv? 

 Positivt og negativt? 

 Har de en meningsfuld hverdag? 

Overordnede temaer (20 min) 

 Tillid: Hvad er tillid i et fængsel? 

o Er der tillid de indsatte imellem? 

o Hvorfor (ikke)? 

o Er der tillid mellem ansatte og indsatte? 

o Hvordan ser man, om der er tillid (begge relationer)? 

o Hvornår er der mest/mindst tillid? 

o Hvad skaber tillid? 

 Engagement: Vil I beskrive de indsatte som engagerede? 

o Hvorfor/hvorfor ikke? 

o Hvornår er de engagerede? Hvornår ikke? 

 Hvad er det, der kan engagere dem? 

 Specielle situationer, motivation, etc.? 

 Hvordan kunne de motiveres til at blive mere engagerede? 

 Ansvarlighed: Hvad betyder det? Og er de indsatte det? 

o Hvorfor/hvorfor ikke? 

o Hvornår er de ansvarlige? Hvornår ikke? 

 Hvad er det, der kan gøre dem ansvarlige? 

 Specielle situationer, motivation, etc.? 

 Hvordan kunne de motiveres til at blive mere ansvarlige? 

 

Projekt brugerdreven innovation (50 min) 

 Individuelt: notér 3 ord, som i associerer med projektet 

 Prøv at forklare projektet, som I ville forklare det til en fremmed? 

 Hvad er formålet med projektet tror I? 

 Hvordan går det med projektet? 

o Forskelle i forhold til afd 4 og 5? 

o Snakker I om det indbyrdes? 

o Hvad siger I? 

o Hvad er positivt/negativt? 

o Kommer det til at fungere? 

 Hvordan ved I om det vil fungere eller ej? 

 Individuelt: Skriv på 5 post-its, hvad jeres forventninger til projektet er 

 Plenum: Hver person præsenterer sine post-its og vi grupperer dem samtidig 

o Hvad skal vi kalde grupperne? 

o Hvilke er mest realistiske? 

o Hvordan når vi hver gruppe (3 tiltag)? 
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 Hvad er mest positivt ved projektet? 

 Hvad er mest negativt ved projektet? 

 Hvad tænker de indsatte om det? 

 Hvad tænker de andre ansatte om det? 

o Projektivt: en der er imod projektet 

o Projektivt: en der er for projektet 

 Har det virket? 

o Hvordan? Eller hvad fortæller, at det ikke har? 

o Hvorfor (ikke)? Hvad skyldes det? 

 Hvad de største udfordringer? 

 Hvad er de største gevinster? 

 

Fokusgruppen (10 min) 

 Hvorfor meldte I jer til fokusgruppen? 

 Hvorfor tror I, at de andre ikke gjorde? 

 Hvad var jeres forventninger? 

 Har I snakket om det? 

 Har det noget med projektet at gøre? 

 Etc. 

Noget vi har overset eller glemt? 

Afsluttende kommentarer? 

Opsamling og tak for i dag. (5 min) 
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Bilag 5 – Spørgeguide, andet minigruppeinterview med ansatte 
 

 

Spørgeguide 
Opfølgning på Projekt brugerdreven innovation 

 
Intro (10 min) 
Velkomst til deltagerne 

Moderator introducerer sig selv: Jeg kommer udefra og har ingen aktier i nogen interne ting 
eller projekter  
Emnet for diskussionen: Undersøgelsen handler om projekt brugerdreven innovation, jeres 
erfaringer med projektet, og jeres viden om projektet i forhold til de indsattes dagligdag jer 
og jeres hverdag. Vi vil gerne vide lidt om jer, jeres dagligdag og jeres oplevelse af de 
indsattes hverdag. 
Om diskussionen: længde, baggrund og formål, uformelt, mad og drikke 
Det juridiske: Kamera, optagelse, anonymitet og at der vil være nogen fra kriminalforsorgen, 
som observerer. 
Mine forventninger: Ærlighed, høre fra alle, behøver ikke være enige, tal én ad gangen, tal 
om jer selv – ikke andre. 

 
Herefter introducerer deltagerne sig selv: 

Fornavn 
Alder 
Fritidsinteresser 
Kort om job 
 
Opvarmning (10 min)  

 Individuelt (deltagerne noterer hver især): Prøv at notér 3 ord, som I bruger til at beskrive 

jeres job 

o Hvad fremhæver I som positivt, når folk spørger? 

o Hvad fremhæver I som negativt, når folk spørger? 

o Hvad siger andre, når I fortæller om det? 

 Hvordan er den typiske fængselsbetjent? 

o Skal man kunne noget bestemt? 

o Skal man have en bestemt personlighed? 

o Skal man have en bestemt holdning til de indsatte? 

 Hvordan er jeres forhold til de indsatte? 

o Prøv at beskrive et godt forhold 

o Prøv at beskrive et dårligt forhold 

o Prøv at beskrive, hvordan forholdet mellem indsatte og ansatte er i et fængsel? 

o Hvad gør Ringe specielt? 

o Adskiller forholdet mellem ansatte og indsatte sig på Ringe i forhold til de andre 

fængsler? 
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Om projekt brugerdreven innovation (10 min) 

 Prøv at forklare projektet for mig som udenforstående 
o Formål 
o Proces 
o Resultat 

 Hvad er vigtigst? 
 Ved de indsatte det? 

o Hvordan tror i de indsatte opfatter projektet? 
 Forholdsvis positiv eller negativ? 
 Er der forskel på de indsattes holdninger (grupperinger)? 

Om processen (30 min) 
Deltagerne deles op i undergrupper efter deres afdeling. Hver undergruppe bedes tegne 
processen på deres afdeling 

 Procesoversigt på A3-ark 

 Præsentation på 10 minutter: Præsentér i plenum 

o Der probes på:  

 Forskelle på processen i 4 og 5 

 Hvad har været mest positivt? 

 For indsatte/ansatte 

o Fremdriften i projektet 

o Forståelse af projektet 

o Var det sjovt eller kedeligt at deltage? 

 Hvad har været mest negativt? 

 For indsatte/ansatte 

 Kan de indsatte godt acceptere, at der er rammer i forhold til deres 

ønsker? 

 Kan de indsatte godt acceptere, at resultatet måske bliver 

begrænset? 

 Hvad skete der tidligere med projektet på afsnit 4? 

 Hvordan er beslutningen på afsnit 4 og 5 taget i forhold til de konkrete delprojekter i har 

arbejdet med?  

 Hvordan har de indsatte håndteret det at I skifter mellem hårde og bløde? (konteksten skal uddybes 

så det ikke kommer til at handle om kriminalforsorgens officielle værdier. Det skal handle om det, at de ansatte fører dialog med de indsatte i 

projektregi, men er nødt til at fatte beslutninger ellers, og ikke altid gør det på baggrund af dialog). 

o Hvordan har I håndteret balancen? 

o Hvordan ville dette projekt klare sig i Østjylland? 

 Hvorfor?  

 Har tilliden mellem de indsatte ændret sig som følge af projektet? På hvilken måde? Er der 

forskel mellem afsnit 4 og 5 i den henseende? 

 

Evaluering (20 min) 

 Hvad har Ringe fået ud af projektet? 

o Hvad har I? 

o Hvad har de indsatte? 

 Har noget ændret sig? 
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o Hvad? 

 Har de indsatte taget adfærden med videre i andre sammenhænge? 

o Hvordan? 

 Ejerskab: Har man taget projektet til sig? 

o Hvem vil I sige ejer projektet? 

o Er der opbakning fra ledelsen? 

o Er det ’sunket ned’ til alle de ansatte? 

o Til de indsatte? 

o Er det bare noget fra Kriminalforsorgen? 

o Hvem bør have ejerskab? 

 Forankring: Kan projektet blive en tilgang? 

o Hvordan kan projektet leve videre som en tilgang? 

o Er der overhovedet noget nyt i måden at arbejde på? 

o Er interessen der til at forankre det? 

Fremadrettet (25 min) 

 Individuelt 5 minutter: notér x antal ting fra projektet, som I gerne vil tage med videre og x 

antal ting, som I ikke vil (på grønne og røde post its som grupperes i plenum) 

 Plenum 20 minutter: Gruppering og diskussion: 

o Med videre: Hvorfor?  

 Hvordan tager man det med videre? Eksempler? 

o Ikke med videre: Hvorfor ikke? 

 Kan man eliminere det andre steder også? 

 

Fokusgruppen (5 min) 

 Hvorfor meldte I jer til fokusgruppen? 

 Hvorfor tror I, at de andre ikke gjorde? 

 Hvorfor har det været så svært at få deltagere til denne fokusgruppe?  

 Hvad var jeres forventninger? 

 Har I snakket om det? 

 Har det noget med projektet at gøre? 

 Etc. 

Noget vi har overset eller glemt? 
Afsluttende kommentarer? 

Opsamling og tak for i dag. (5 min) 
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Bilag 6 – Spørgeguide, interview med fængselsinspektøren  

 
Baggrund  

 

 Hvis du skulle fortælle nogen om Ringe, nogen som ikke kendte til fængslet, hvad ville du 

så fortælle om det?  

 

 Har I nogen specielle værdier og principper som I arbejder efter i Ringe? Hvilke og hvorfor 

disse? 

 

 Hvor mange af de ansatte i Ringe har uddannelse i den systemiske tilgang? 

 

 Hvorfor har de uddannelse i den systemiske tilgang, dvs. hvem har valgt denne tilgang og 

hvorfor? 

 

 Hvad betyder tilgangen i det konkrete arbejde i dagligdagen både for de ansatte og indsatte? 

 

 

Forhistorie / forventninger 

 

 Hvorfor ville du gerne ha projekt BDI til Ringe? 

 

 Da du sagde ja til at få BDI til Ringe, hvad havde du så af forventninger til projektet? 

 

 Hvordan ser dine forventninger ud nu? 

 

 Er det første gang at Ringe har erfaring med det at innovation kan være brugerdreven?   

 

 

Forståelsen af projektet 

 

 Hvis du skulle fortælle hvad BDI handler om, hvad ville du så sige?  

 

 Er der ting du ikke forstår ved projektet? Hvad?  

 

 

Projektforløbet 

 

 Hvordan synes du at projektet er forløbet indtil nu / har det levet op til dine forventninger? 

 

 Hvordan har dit samarbejde været med projektledelsen? 

 

 Hvilke ser du som projektets største udfordringer?  

 

 Hvad synes du har været det bedste ved projektet? 
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 Hvad synes du har været det værste/dårligste/hårdeste ved projektet?  

 

 Er der noget som har overrasket dig i projektforløbet?  

 

 Hvorfor tror du at projektet kun kører på afdeling 5 lige nu?  

 

Ledelsesmæssig opbakning 

 

 Er der ledelsesmæssig opbakning til projektet?  

 

 Har projektet været på dagsordenen til jeres interne ledelsesmøder? Hvis ja, hvordan?   

 

 Hvad har du gjort for at projektet skulle slå rod i gruppen af ansatte? 

 

 

Fremtiden og anbefalinger 

 

 Ville du, med det som du ved nu, vælge at få BDI til Ringe igen? 

 

 Hvad tror du der sker når projektet er slut i Ringe?  

 

 Hvad er din anbefaling til andre fængsler, som overvejer at implementere sådan et projekt?  
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Bilag 7 – Projektansøgning 
 

Bilaget udgør en kopi af en scannet udskrift af den digitale ansøgning, som er indsendt til 

Trygfonden. Kvaliteten er således dårlig, men læsevenligheden forbedres, hvis der zoomes ind på 

teksten. I den digitale kopi er siderne 2,3 og 8-15 tomme på indhold, hvorfor de ikke er medtaget i 

dette bilag.  
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