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Brugerundersøgelsen 2013 – Indsatte i 
fængsler og arresthuse 

Formålet med Brugerundersøgelsen 2013 er at få viden om miljøet i Kriminalforsorgens institutioner.  Dette 

er gjort ved at lade indsatte i fængsler og arresthuse deltage i en spørgeskemaundersøgelse i november 

2013, hvor de indsatte har vurderet en række forhold under deres ophold.  

Den viden, som en brugerundersøgelse i Kriminalforsorgen genererer, kan anvendes både centralt og lo-

kalt. Fra centralt hold kan en brugerundersøgelse belyse de indsattes vurdering af institutionsforholdene på 

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

indikatorer på, om udbuddet af uddannelses- og behandlingstilbud vurderes relevant og vedkommende, 

ligesom man kan sammenligne de indsattes vurdering af omgangstonen og forekomsten af mobning, vold 

og trusler. 

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

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

sats modtages og vurderes mere tilfredsstillende i forhold til andre sammenlignelige afdelinger. Herefter 

kan den indsamlede viden bruges som udgangspunkt for at undersøge forholdene yderligere og/eller juste-

re, der hvor det er muligt. 

Det er første gang, at Kriminalforsorgen gennemfører en så omfattende brugerundersøgelse, hvor samtlige 

indsatte har haft mulighed for at deltage. Foruden at være en brugbar temperaturmåling af tilfredsheden 

blandt de indsatte, er brugerundersøgelsen 2013 samtidig et forsøg på at afprøve og udvikle et koncept, 

som kan anvendes i Kriminalforsorgen, således at de indsattes vurdering af afsoningsmiljøet kan sammen-

lignes over tid. Derfor gentages spørgeskemaundersøgelsen allerede i 2014.  
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Læsevejledning 
Der er tale om en beskrivende rapport, hvor de indsattes svar er gengivet. Rapporten indeholder ikke analy-

ser af hvilke grupper af indsatte, der er mere eller mindre (u)tilfredse med forhold i institutionerne. Resul-

taterne kan således ikke anvendes til at forklare, hvorfor de indsatte svarer, som de nu engang gør. 

Der er udarbejdet rapporter for hvert fængsel og de tre arrestembeder. Hvor de 17 delrapporter er tænkt 

som arbejdsredskaber for de enkelte institutioner, giver nærværende rapport et samlet overblik over de 

indsattes besvarelser på tværs af institutionerne. 

Rapporten er hovedsageligt bygget op omkring tabeller, der viser svarfordelinger. I de fleste af tabellerne 

vil svarkategorier være slået sammen. Andelen af indsatte, der har svaret ’meget tilfreds’ er f.eks. lagt 

sammen med andelen af indsatte, der har svaret ’tilfreds’. Andelen af indsatte, der har angivet ’utilfreds’ 

eller ’meget utilfreds’ er for overskuelighedens skyld udeladt af tabellerne. Det vil udelukkede være ande-

lene af indsatte, der svaret ’meget tilfreds’ eller blot ’tilfreds’, som fremgår af de enkelte tabeller.  

I de tilfælde hvor en andel på mere end 10 pct. af de indsatte har angivet f.eks. ’ved ikke/ikke relevant’, vil 

det fremgå af tabellen med en fodnotehenvisning. Dette indikerer, at ikke alle spørgsmål har været lige 

relevante for de indsatte at svare på. Der kan f.eks. være varetægtsarrestanter, for hvem fælles opholds-

rum ikke er noget, de har haft en mening om, fordi de ikke har haft adgang hertil. Andre indsatte kan have 

valgt at svare ’ved ikke/ikke relevant’ på spørgsmålet om, hvorvidt de er tilfredse med psykiateren, fordi de 

ikke har mødt vedkommende.  

Er andelen af tilfredse indsatte lav, er det derfor ikke nødvendigvis ensbetydende med en tilsvarende høj 

andel af utilfredse indsatte. Det kan derimod skyldes, at andelen af besvarelserne ’ved ikke/ikke relevant’ 

er høj.  

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

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

f.eks. utilfredshed med en bestemt personalegruppe, er der ikke ensbetydende, at denne personalegruppe 

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

men rigtige beslutninger til gavn for flertallet af de indsatte.    

 

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

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

gelse er gennemført. Som det fremgår af tabel 1 har 60 procent af de indsatte svarende til 2.453 besvaret 

spørgeskemaet. 

Svarprocenten er størst blandt indsatte i åbent regime (66 pct.) og lavest blandt indsatte i arresthus (55 

pct.).  
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Tabel 1. Svarprocent og andelen af udenlandske statsborgere (pct.) 

Regime 
Antal indsatte (gen-

nemsnitsbelæg) 

Andel udenlandske stats-
borgere blandt indsatte 

(gennemsnitsbelæg)1 

Deltagende 
indsatte2 

Svarprocent 

Lukket regime 876,9 - 543 62 % 

Åbent regime 1436,5 - 946 66 % 

Arresthus 1755,3 - 964 55 % 

Fængsler og ar-
resthuse i alt  

4068,7 31 % 2453 60 % 

P=0,717 (Deltagere i spørgeskemaundersøgelsen/samlet antal indsatte) 

At svarprocenten ikke er 100 procent kan skyldes flere ting. Der kan f.eks. være indsatte, der ikke har kun-

net besvare spørgeskemaet på grund af manglende læse- og/eller sprogkundskaber.3 Der har også været 

indsatte, der ikke har kunnet læse og forstå de sprog, spørgeskemaet har været oversat til, og der har væ-

ret indsatte uden læsekundskaber på eget sprog.  

På undersøgelsestidspunktet havde 31 procent af de indsatte udenlandsk statsborgerskab, jf. tabel 1. 

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

Køn, alder og etnicitet 
Tabel 2 viser fordelingen af mænd og kvinder i brugerundersøgelsen.  

108 indsatte af de indsatte der har deltaget i spørgeskemaundersøgelsen, svarende til lidt over fire procent, 

er kvinder. Dermed kan deltagerne anses for at være repræsentative i forhold til kønsfordelingen generelt i 

fængsler og arresthuse (se tabel 2). 47 indsatte har af uvisse årsager ikke oplyst deres køn. 

Tabel 2. Køn 

 Fordeling blandt deltagere i spørgeskemaunder-
søgelsen 

Fordeling blandt samtlige indsatte i 
undersøgelsesugen 

 Antal Procent Procent 

Kvinder 108  4,2 % 4,5 % 

Mænd 2298 95,8 % 95,5 % 

I alt 2406 100 % 100 % 

Uoplyst 47   

P=0,988 

                                                           
1
 Indsatte uden statsborgerskab i Danmark, Grønland eller Færøerne. 

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

hvor tilfredse de er med et forhold på institutionen eller i hvilken grad de oplever tilstedeværelsen af et forhold på 
institutionen.  
3
 Spørgeskemaet er oversat til engelsk, polsk, tyrkisk, rumænsk, litauisk samt arabisk. 
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Af tabel 3 fremgår aldersfordelingen blandt deltagerne i spørgeskemaundersøgelsen og blandt samtlige 

indsatte i fængsler og arresthuse. Andelen af indsatte, som er 20 år eller derunder, er lidt mindre blandt 

deltagerne i undersøgelsen end blandt samtlige indsatte, men forskellen er ikke signifikant, hvorfor delta-

gerne må anses for at være repræsentative aldersmæssigt set. 

Tabel 3. Alder 

 Fordeling blandt deltagere i spørgeskemaunder-
søgelsen 

Fordeling blandt samtlige indsatte i 
undersøgelsesugen 

 Antal Procent Procent 

15-20 år 199 8 % 9 % 

21-30 år 843 36 % 37 % 

31-40 år 668 28 % 28 % 

41-50 år 453 19 % 18 % 

51 år eller 
ældre 

195 8 % 8 % 

I alt 2358 100 % 100 % 

Uoplyst 95   

P=0,996 

66 procent af de indsatte i spørgeskemaundersøgelsen har etnisk dansk baggrund, jf. tabel 4. 26 procent 

har indvandrerbaggrund. De resterende 8 procent er efterkommere af indvandrere. I gruppen af indvandre-

re indgår også udlændinge uden fast bopæl i Danmark f.eks. turister. 4 Denne fordeling er repræsentativ i 

forhold til fordelingen af danskere, indvandrere og efterkommere i Kriminalforsorgens institutioner.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4
 Det er samme definition af etnicitet, som Danmarks Statistik anvender ved afgrænsning af danskere, indvandrere og 

efterkommere. Etniske danskere er født i Danmark og har mindst én forælder, der ligeledes er født i Danmark. Ind-
vandrere er født uden for Danmark, og mindst én af deres forældre er født uden for Danmark. Efterkommere er født i 
Danmark af forældre, der er født i udlandet. Hvis en ung ikke har svaret på, om han eller hun er født i Danmark, men 
begge forældre er født i Danmark, så er vedkommende registreret som dansker. Hvis begge forældre er født i udlan-
det, er vedkommende registreret som efterkommer. 
5
 Opgørelse af indsatte og klienters etniske baggrund juli 2013. Kriminalforsorgen 2013. 
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Tabel 4. Etnisk baggrund 

 
Fordeling blandt deltagere i spørgeskemaundersøgelsen 

Fordeling blandt 
samtlige indsatte 

 Antal Procent Procent 

Dansk baggrund 1594 66 % 63 % 

Efterkommer af indvan-
drere 

190 8 % 7 % 

Indvandrer 623 26 % 30 % 

I alt 2407 100 % 100 % 

Uoplyst/i tvivl 46  
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Resultater fra Brugerunderøgelsen 2013 
I det følgende vil der være en gennemgang af de indsattes besvarelser opdelt på en række områder.  

Der er spørgsmål, hvor de indsatte har kunnet svare enten ’i høj grad’, ’i nogen grad’, i ringe grad’, ’slet 

ikke’ eller ’ved ikke/ikke relevant’. 

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

utilfreds’ eller ’ved ikke/ikke relevant’. 

 

Modtagelse og indsættelse 
De indsatte er blevet spurgt om en række forhold, der relaterer sig til den første tid i institutionen. Som det 

fremgår af tabel 5 angiver flertallet (64 pct.) af de indsatte, at de har oplevet, at fængselsbetjentene (i høj 

grad eller i nogen grad) er imødekommende ved indsættelsen. Derimod er det relativt færre indsatte, der 

mener at have fået dækket deres behov for oplysninger vedrørende behandling og beskæftigelse (48 pct.) 

samt behovet for generelle oplysninger om forhold i institutionen (44 pct.).  

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

tagelsesforholdene sammenlignet med indsatte i andre regimer.  

Tabel 5. Indsatte, der har angivet ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ ved vurdering af forhold ved indsættelse 
(pct.) 

 Forhold ved indsættelsen 

Tænk tilbage på da du 
ankom hertil… 

Var fængselsbetjentene 
imødekommende ved 

din indsættelse? 

Fik du de oplysninger om 
behandling og beskæfti-

gelse, som du havde 
behov for? 

Fik du generelt de oplys-
ninger om forholdene i 
fængslet eller arresthu-

set, som du havde behov 
for? 

Lukket regime 
52 % 38 % 37 % 

Åbent regime 
67 %  53 % 45 % 

Arresthus 
69 % 49 % 48 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

64 % 48 % 44 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

1541 1141 1044 
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Beskæftigelse 
De indsatte er blevet bedt om at vurdere, hvorvidt deres ønsker for beskæftigelse er opfyldt.  

Lidt under halvdelen af de indsatte angiver, at deres ønsker for arbejde (i høj grad eller i nogen grad) bliver 

opfyldt, jf. tabel 6.  

I forhold til uddannelse er det lidt over en fjerdedel, der tilsvarende angiver, at deres ønsker for uddannelse 

opfyldes. Det skal dog bemærkes, at næsten en ligeså stor andel angiver ’ved ikke/ikke relevant’. 

Hvad angår de indsattes vurdering af mulighederne for misbrugsbehandling og anden behandling, angiver 

henholdsvis en tredjedel og en fjerdedel af de indsatte, at deres ønsker bliver opfyldt. Det er dog samtidig 

sådan, at knap halvdelen ikke har forholdt sig til misbrugsbehandling og anden behandling ved at svare ’ved 

ikke/ ikke relevant’. 

Som det ligeledes fremgår af tabel 6, tyder det på, at indsatte i åbent regime er mere positive i forhold til 

en vurdering af deres beskæftigelsesmuligheder sammenlignet med indsatte i arresthusene og i lukket re-

gime. F.eks. angiver 54 procent af indsatte i åbent regime, at de (i høj grad eller i nogen grad) får deres øn-

sker for beskæftigelse opfyldt. Den tilsvarende andel for indsatte i arresthus og i lukket regime er 41 pro-

cent.  

Tabel 6. Indsatte, der har angivet ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ ved vurdering af beskæftigelsesmuligheder 
(pct.) 

Tænk på mulighederne du 
har for at beskæftige dig. 
Opfyldes dine ønsker for… Arbejde Uddannelse Misbrugsbehandling 

Anden behandling (f.eks. 
det kognitive færdigheds-
program eller anger man-

gement) 

Lukket regime 41 % 26 % 31 % 26 % 

Åbent regime 54 % 32 % 37 % 33 % 

Arresthus 41 % 23 % 33 % 15 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

46 %6 27 %7 34 %8 25 %9 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

1074 609 741 528 

 
De indsattes samlede vurdering af beskæftigelsesmulighederne giver samme resultat. Som det fremgår af 

tabel 7, angiver lidt over halvdelen (53 pct.) af de indsatte, at det de beskæftiger sig med er meningsfuldt.  

For indsatte i åbent regime er der dog tale om 63 procent, hvilket er en større andel end for indsatte i an-
dre regimer. 
 

                                                           
6
 229 indsatte (10 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 

7
 541 indsatte (24 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 

8
 984 indsatte (46 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 

9
 1013 indsatte (47 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
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Tabel 7. Indsatte, der har angivet ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ ved vurdering af beskæftigelsesmuligheder 
(pct.) 

Synes du samlet set, at det du beskæftiger dig 
med her, er meningsfuldt? 

 

Lukket regime 53 % 

Åbent regime 63 % 

Arresthus 44 %10 

Fængsler og arresthuse i alt (pct.) 53 % 

Fængsler og arresthuse i alt (antal) 1265 

 

Fritid 
Foruden mulighederne for at træne og dyrke sport, er de indsatte blevet bedt om at vurdere mulighederne 

for generelt at aktivere sig i deres fritid. Af tabel 8 fremgår det, at under halvdelen af de indsatte er tilfred-

se (eller meget tilfredse) med deres fritidsforhold.  

Tabel 8. Indsatte der har angivet ‘meget tilfreds’ eller ‘tilfreds’ ved vurdering af fritidsforhold (pct.) 

Hvor tilfreds er du med…? 
Mulighederne for at træne og 

dyrke sport 
De muligheder du generelt har 

for at aktivere dig i din fritid 

Lukket regime 41 % 37 % 

Åbent regime 57 %11 47 % 

Arresthus 39 % 31 % 

Fængsler og arresthuse i alt (pct.) 46 % 39 % 

Fængsler og arresthuse i alt (antal) 1105 895 

 
Igen er der forskel på de indsattes vurdering er alt efter regimet. Således vurderer en større andel af de 

indsatte i åbent regime deres fritidsforhold positivt. Blandt indsatte i åbent regime er 57 procent af de ind-

satte tilfredse med mulighederne for at træne og dyrke sport sammenlignet med 41 og 39 procent af de 

indsatte i henholdsvis lukket regime og arresthus. 

                                                           
10

 105 indsatte (11 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
11

 90 indsatte (10 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
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Butik og indkøb 
Et andet aspekt af de indsattes hverdag handler om mulighederne for at handle ind hos købmanden herun-
der udvalget af varer og priser. Hvor mere end halvdelen af de indsatte (56 pct.) er tilfredse (eller meget 
tilfredse) med udvalget af varer, er det væsentligt færre (31 pct.), der er tilfredse med priserne, som det 
fremgår af tabel 9. 
 
En større andel af de indsatte i lukket regime er tilfreds med udvalget af varer sammenlignet med indsatte i 
åbent regime og i arresthus. Derimod er der en nogenlunde ensartet holdning til købmandens priser på 
tværs af regime.   
 

Tabel 9. Indsatte der har angivet ‘meget tilfreds’ eller ‘tilfreds’ ved vurdering af butiksforhold (pct.) 

Hvor tilfreds er du med…? 
Udvalget af varer Prisen på varerne 

Lukket regime 62 % 31 % 

Åbent regime 54 % 32 % 

Arresthus 55 % 29 % 

Fængsler og arresthuse i alt (pct.) 56 % 31 % 

Fængsler og arresthuse i alt (antal) 1344 722 

 

Mad 
Umiddelbart er flertallet af de indsatte tilfredse (eller meget tilfredse) med forhold omkring maden. Som 

det fremgår af tabel 10 svarer 58 pct. af de indsatte således, at de er tilfredse eller meget tilfredse med 

kvaliteten af maden. Næsten den samme andel (57 pct.) vurderer størrelsen på portionerne tilsvarende 

positivt.  

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

der i arresthus. For de indsatte i fængslerne, der som hovedregel selv skal servere og tilberede sin mad, er 

der måske tale om en vurdering af egne evner i et køkken. Her er tilfredsheden markant mere positiv sam-

menlignet med svarene fra de indsatte i arresthusene. Indsatte i åbent regime svarer stort set det samme 

som indsatte i lukket regime. 

For indsatte i arresthusene, der ikke i samme grad har indflydelse på tilberedningen og serveringen af deres 

mad, er der relativt færre indsatte, der er tilfredse.  

 

 

 



12 
 

Tabel 10. Indsatte der har angivet ‘meget tilfreds’ eller ‘tilfreds’ ved vurdering af spiseforhold (pct.) 

Hvor tilfreds er du med…? 
Kvaliteten af maden Størrelsen på portionerne 

Lukket regime 71 % 67 %12 

Åbent regime 72 % 67 %13 

Arresthus 38 % 43 % 

Fængsler og arresthuse i alt (pct.) 58 % 57 % 

Fængsler og arresthuse i alt (antal) 1323 1230 

 

Indretning og faciliteter 
For de indsatte kan de fysiske rammer fylde meget i hverdagen - og for nogen mere end for andre. I Bru-

gerundersøgelsen er de indsatte blevet bedt om at vurdere mulighederne for selv at indrette cellen, de 

fælles opholdsrum, badeforhold, toiletforhold samt udendørsområder. 

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

tilfredse) med de fysiske rammer, hvilket fremgår af tabel 11. Navnligt bade- og toiletforhold vurderes posi-

tivt af de indsatte, hvor henholdsvis 61 og 62 procent af de indsatte er tilfredse hermed.  

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

lukket regime er denne andel højere (54-55 pct.) end for indsatte i arresthuse (33 pct.), for hvem adgangen 

til fælles områder som regel er begrænset under varetægtsfængsling. Det er givet, at dette samtidig også 

forklarer, hvorfor så stor en andel af de indsatte i arresthuse angiver ’ved ikke/ikke relevant’.  

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

te i åbent regime sig dog ikke blot mere positivt sammenlignet med de indsatte i arresthuse. De er ligeledes 

mere positive i forhold til de indsatte i lukket regime.   

  

                                                           
12

 48 indsatte (11 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
13

 134 indsatte (16 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
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Tabel 11. Indsatte der har angivet ‘meget tilfreds’ eller ‘tilfreds’ ved vurdering af fysiske rammer (pct.) 

Hvor tilfreds er du 
med…? 

Mulighederne 
for selv at 

indrette din 
celle 

De fælles op-
holdsrum på din 

afdeling 

Badeforhol-
dene 

Toiletforhol-
dene 

De udendørs 
områder 

Lukket regime 48 % 55 % 64 % 66 % 56 % 

Åbent regime 57 % 54 % 58 % 58 % 71 % 

Arresthus 51 %14 33 %15 63 % 64 % 35 % 

Fængsler og arrest-
huse i alt (pct.) 

52 % 46 % 61 % 62 % 54 % 

Fængsler og arrest-
huse i alt (antal) 

1241 1070 1458 1481 1279 

 

Kontakt til familie og venner 
Af tabel 12 fremgår det, hvordan de indsatte vurderer besøgsforholdene, dvs. omfanget af mulighederne 

for besøg, længden af besøgstiderne, rejsetiden for de pårørende samt de fysiske rammer, hvor besøg fo-

regår.  

49 procent af de indsatte er tilfredse (eller meget tilfredse) med det antal gange om ugen, de kan få besøg. 

To næsten tilsvarende andele (48 og 47 procent) er tilfredse med henholdsvis længden af besøgstiderne og 

indretningen og faciliteter i besøgsafdelinger. Andelen af tilfredse indsatte er derimod lavere (35 pct.), hvad 

angår vurderingen af de pårørendes rejsetid til institutionen.  

Når det gælder mulighederne for besøg og de fysiske rammer og faciliteter for disse, er de indsatte i åbent 

regime gennemgående mere positive end de andre indsatte. Således har f.eks. 66 procent af de indsatte i 

åbent regime angivet, at de er tilfredse med antallet af gange de kan få besøg og længden af besøgstiderne. 

For indsatte i arresthuse er tilsvarende andele henholdsvis 36 og 31 procent. 

  

                                                           
14

 112 indsatte (12 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
15

 252 indsatte (29 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
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Tabel 12. Indsatte der har angivet ‘meget tilfreds’ eller ‘tilfreds’ ved vurdering af besøgsforhold (pct.) 

Hvor tilfreds er du med…? Det antal gan-
ge om ugen, 
du kan få be-

søg 

Længden af besøgs-
tiderne 

Rejsetiden til 
fængslet for dine 

børn, familie, 
kæreste, venner 

Indretningen og 
faciliteterne 

der, hvor du får 
besøg 

Lukket regime 40 % 44 % 28 % 39 % 

Åbent regime 66 % 66 % 39 % 50 % 

Arresthus 36 % 31 % 35 % 49 % 

Fængsler og arresthuse i alt 
(pct.) 

49 %16 48 %17 35 %18 47 %19 

Fængsler og arresthuse i alt 
(antal) 

1137 1109 818 1060 

 
Foruden mulighederne for besøg af pårørende, har de indsatte muligheder for at holde kontakt til familie 
og venner via telefon, brev eller internet.  Her er tilfredsheden blandt de indsatte større, hvad angår mulig-
hederne for at holde kontakt via telefon og brev, jf. tabel 13. Tilfredsheden er imidlertid markant mindre 
blandt de indsatte i forhold til kontaktmulighederne til pårørende via internettet.  
 
Mulighederne for pårørendekontakt bliver dog vurderet forskelligt alt efter, hvilket regime de indsatte sid-
der i. Dette ses f.eks. tydeligst ved, at de indsatte i åbent regime mest tilfredse (88 pct.) sammenlignet med 
indsatte i lukket regime (59 pct.) og i arresthus (20 pct.), når det handler om pårørendekontakt via telefon.  
 
Tabel 13. Indsatte der har angivet ‘meget tilfreds’ eller ‘tilfreds’ ved vurdering af kontaktforhold (pct.) 

Hvor tilfreds er du med mulighederne 
for at have kontakt til dine børn, 
kæreste, venner via…? 

Telefon Brev Internet 

Lukket regime 59 % 70 % 7 % 

Åbent regime 88 % 76 % 21 % 

Arresthus 20 %20 50 % 4 % 

Fængsler og arresthuse i alt (pct.) 55 % 65 %21 11 %22 

Fængsler og arresthuse i alt (antal) 1297 1512 259 

 

Kontakt til offentlige myndigheder 
Foruden kontakt til pårørende, har de indsatte i større eller i mindre grad mulighed for at tage kontakt til 

offentlige myndigheder ved hjælp af internettet. 

                                                           
16

 363 indsatte (16 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
17

 364 indsatte (16 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
18

 380 indsatte (16 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
19

 420 indsatte (19 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
20

 363 indsatte (16 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
21

 294 indsatte (13 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
22

 560 indsatte (24 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
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I tabel 14 ses fordelingen af de indsattes vurderinger af mulighederne for at bruge internettet samt at få 

hjælp hertil. 19 procent af de indsatte angiver, at de (i høj grad eller i nogen grad) har mulighed for at bruge 

internettet til at tage kontakt til offentlige myndigheder. Lidt flere (24 pct.) angiver, at de har mulighed for 

at få hjælp til at bruge internettet.  

Blandt indsatte i åbent regime er der en større andel af tilfredse indsatte (35 og 36 pct.) sammenlignet med 

indsatte i f.eks. arresthusene (8 og 13 pct.). Selvom tilfredsheden svinger betydeligt, når de indsatte opde-

les efter, hvilket regimer de sidder i, er det tydeligt, at tilfredsheden vedrører et mindretal af de indsatte. 

Tabel 14. Indsatte der har angivet ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ ved vurdering af forhold vedr. kontakt til 
offentlige myndigheder (pct.) 

Har du mulighed for at …? 
Bruge internettet, når du skal have 

oplysninger fra eller give oplysninger 
til offentlige myndigheder om f.eks. 
bolig, sundhed, økonomi, familiefor-

hold eller uddannelse 

Få hjælp til at bruge internet-
tet, når du skal have oplysnin-
ger fra eller give oplysninger til 

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

Lukket regime 13 % 20 % 

Åbent regime 35 % 36 % 

Arresthus 8 % 13 % 

Fængsler og arresthuse i alt 
(pct.) 

19 %23 24 %24 

Fængsler og arresthuse i alt 
(antal) 

458 550 

 

Forholdet til medindsatte 
De indsatte er blevet spurgt om, hvorvidt de under deres nuværende indsættelse har oplevet mobning, 

trusler, vold, seksuel chikane eller seksuelle overgreb fra medindsatte. Hertil har de indsatte kunnet angive 

’aldrig’, ’sjældent’, ’nogle gange’, ’ofte’ eller ’ved ikke’.  

Nedenstående tabel angiver ikke, hvor stor en andel af de indsatte, der har været udsat for mobning, trus-

ler etc., men derimod hvor stor en andel, der ’aldrig’ har været udsat for mobning, trusler etc. 

Igen er det vigtigt at påpege, at hvis andelen af indsatte, der angiver ’aldrig’ at have været udsat for vold, er 

f.eks. 30 pct., er det ikke ensbetydende med, at 70 pct. dermed har været udsat for vold. Andelen af indsat-

te, der har svaret ’ved ikke’, er medregnet og har derfor indflydelse på fordelingerne. 

Som det fremgår af tabel 15 tyder det på, at flertallet af indsatte ikke har været udsat for mobning fra med-

indsatte under nuværende indsættelse. Således har 68 procent af de indsatte angivet, at de ikke har været 

udsat for mobning fra medindsatte. I arresthusene er det 76 procent af de indsatte, der har angivet, at de 

ikke har været udsat for mobning; en markant højere andel end blandt indsatte i åbent og lukket regime.   

                                                           
23

 403 indsatte (17 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
24

 509 indsatte (22 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
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Ligeledes tyder det på, at flertallet af de indsatte ikke er blevet truet af andre indsatte. 70 procent af de 

indsatte angiver, at de ikke har været udsat for trusler under nuværende indsættelse. For indsatte i arrest-

husene er denne andel højere (77 pct.) end for indsatte i f.eks. lukket fængsel (60 pct.). 

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

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

for vold at være blandt indsatte i arresthusene (86 procent), men denne andel er lavere blandt indsatte i 

åbent fængsel (80 pct.) og lavest blandt indsatte i lukket fængsel (72 pct.).  

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

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

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

De indsatte er også blevet spurgt om, hvorvidt de under nuværende indsættelse har været udsat for seksu-

el chikane eller seksuelle overgreb fra medindsatte.  

Som det fremgår af tabel 15 angiver 91 procent af de indsatte, at de ikke har været udsat for seksuel chika-

ne fra medindsatte under nuværende indsættelse. Modsat mobning, trusler og vold, er der ikke forskelle de 

indsatte imellem, når de opdeles på regime. 94 procent af de indsatte angiver, at de ikke har været udsat 

for seksuelle overgreb fra medindsatte under nuværende indsættelse.  

Tabel 15. Indsatte der har angivet ’aldrig’ på spørgsmålet om, hvorvidt de under nuværende indsættelse er 
blevet udsat for mobning eller overgreb fra medindsatte (pct.) 

Er du under denne ind-
sættelse i dette fængsel 
eller arresthus blevet 
udsat for…? 

Mobning Trusler Vold Seksuel chikane 
Seksuelle 
overgreb 

Lukket regime 61 % 60 % 72 % 89 % 94 % 

Åbent regime 65 % 68 % 80 % 91 % 94 % 

Arresthus 76 % 77 % 86 % 93 % 95 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

68 %25 70 %26 80 %27 91 %28 94 %29 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

1613 1648 1900 2154 2226 

 
 

                                                           
25

 88 indsatte (4 pct.) har angivet ’ved ikke’. Det efterlader således 665 indsatte (28 pct.), der har angivet, at de enten 
’sjældent’, ’nogle gange’ eller ’ofte’ har været udsat for mobning. 
26

 63 indsatte (3 pct.) har angivet ’ved ikke’. Det efterlader således 647 indsatte (27 pct.), der har angivet, at de enten 
’sjældent’, ’nogle gange’ eller ’ofte’ har været udsat for trusler. 
27

 65 indsatte (3 pct.) har angivet ’ved ikke’. Det efterlader således 399 indsatte (17 pct.), der har angivet, at de enten 
’sjældent’, ’nogle gange’ eller ’ofte’ har været udsat for vold. 
28

 70 indsatte (3 pct.) har angivet ’ved ikke’. Det efterlader således 138 indsatte (6 pct.), der har angivet, at de enten 
’sjældent’, ’nogle gange’ eller ’ofte’ har været udsat for seksuel chikane. 
29

 71 indsatte (3 pct.) har angivet ’ved ikke’. Det efterlader således 60 indsatte (3 pct.), der har angivet, at de enten 
’sjældent’, ’nogle gange’ eller ’ofte’ har været udsat for seksuelle overgreb. 
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Ser man på, hvad henholdsvis kvindelige og mandlige indsatte angiver at have været udsat for, er der ikke 

forskelle i forhold til, hvor stor en andel der har været udsat for mobning, trusler og vold, jf. tabel 16. Der er 

således ikke noget, der viser, at mandlige indsatte er mere udsatte for mobning, trusler eller vold fra med-

indsatte. Derimod viser svarene, at en større andel af de kvindelige indsatte angiver at have været udsat for 

seksuel chikane, idet 75 procent af kvinderne angiver, at de ikke har været udsat for seksuel chikane. Da 

ingen af kvinderne har svaret ’ved ikke’ på dette spørgsmål efterlader det således 25 procent af kvinderne, 

der angiver, at de er blevet seksuelt chikaneret af medindsatte. Den tilsvarende andel blandt mændene er 5 

procent.  

I relation til de indsatte, der har angivet ’aldrig’ at have været udsat for seksuelle overgreb fra medindsatte, 

er andelen lidt højere blandt kvindelige indsatte sammenlignet med mandlige indsatte. Denne forskel er 

dog ikke statistisk signifikant. 

Tabel 16. Indsatte der har angivet ’aldrig’ på spørgsmålet om, hvorvidt de under nuværende indsættelse er 
blevet udsat for mobning eller overgreb fra medindsatte (pct.) 

Er du under denne ind-
sættelse i dette fængsel 
eller arresthus blevet 
udsat for…? 

Mobning Trusler Vold Seksuel chikane 
Seksuelle 
overgreb 

Mænd 68 % 70 % 81 % 92 % 94 % 

Kvinder 66 % 71 % 82 % 75 % 97 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

68 %30 70 %31 80 %32 91 %33 94 %34 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

1613 1648 1900 2154 2226 

 

De indsatte er også blevet bedt om at angive, hvorvidt de føler sig generet af andres tobaksrøg, brug af 

rusmidler og generel opførsel fra medindsatte.  

Af tabel 17 fremgår det, at 67 procent af de indsatte slet ikke føler sig generet af andres tobaksrøg. Endvi-

dere har 53 procent af de indsatte angivet, at de slet ikke føler sig generet af andres brug af rusmidler. For 

indsatte i åbent regime er denne andel mindst (46 pct.), hvilket betyder, at der blandt indsatte i åbne 

fængsler er den største andel, der er generet af andres brug af rusmidler. 

                                                           
30

 88 indsatte (4 pct.) har angivet ’ved ikke’. Det efterlader således 665 indsatte (28 pct.), der har angivet, at de enten 
’sjældent’, ’nogle gange’ eller ’ofte’ har været udsat for mobning. 
31

 63 indsatte (3 pct.) har angivet ’ved ikke’. Det efterlader således 647 indsatte (27 pct.), der har angivet, at de enten 
’sjældent’, ’nogle gange’ eller ’ofte’ har været udsat for trusler. 
32

 65 indsatte (3 pct.) har angivet ’ved ikke’. Det efterlader således 399 indsatte (17 pct.), der har angivet, at de enten 
’sjældent’, ’nogle gange’ eller ’ofte’ har været udsat for vold. 
33

 70 indsatte (3 pct.) har angivet ’ved ikke’. Det efterlader således 138 indsatte (6 pct.), der har angivet, at de enten 
’sjældent’, ’nogle gange’ eller ’ofte’ har været udsat for seksuel chikane. 
34

 71 indsatte (3 pct.) har angivet ’ved ikke’. Det efterlader således 60 indsatte (3 pct.), der har angivet, at de enten 
’sjældent’, ’nogle gange’ eller ’ofte’ har været udsat for seksuelle overgreb. 



18 
 

Samme mønster tegner sig, når de indsatte skal svare på, hvorvidt de føler sig generet af andres adfærd. 40 

procent af alle indsatte har angivet, at de slet ikke føler sig generet af andres adfærd. Blandt indsatte i 

åbent regime er denne andel lavere (33 pct.).  

Tabel 17. Indsatte der har angivet slet ikke’ ved vurdering af, hvorvidt de føler sig generet af tobaksrøg, 
rusmidler eller andres adfærd (pct.) 

Er du generet af andres …? 
Tobaksrøg Brug af rusmidler Adfærd 

Lukket regime 64 % 55 % 35 % 

Åbent regime 66 %35 46 % 33 % 

Arresthus 70 % 59 % 49 %36 

Fængsler og arresthuse i alt 
(pct.) 

67 % 53 %37 40 % 

Fængsler og arresthuse i alt 
(antal) 

1570 1234 921 

 

Forholdet til personalet 
De indsatte er blevet bedt om at vurdere forholdet til fængselsbetjentene, adgangen til andet personale og 

at angive, hvor tilfredse de er med de enkelte personalegrupper.  

Af tabel 18 fremgår det, at flertallet af de indsatte vurderer kontakten til fængselsbetjentene positivt - uan-

set regime. Således angiver f.eks. 81 procent af de indsatte i åbent regime og i arresthus, at de generelt har 

en god kontakt til fængselsbetjentene på afdelingen. For indsatte i lukket regime en denne andel mindre 

(69 pct.). 

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

son. 75 procent af de indsatte angiver, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ modtager hjælp fra fængselsbe-

tjentene, når de har brug for det. 

Endeligt angiver 72 pct. af de indsatte, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ er tilfredse med måden, hvorpå 

fængselsbetjentene taler med de indsatte på.  

                                                           
35

 91 indsatte (10 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
36

 109 indsatte (12 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
37

 344 indsatte (15 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
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Tabel 18. Indsatte der har angivet ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ ved vurdering af forholdet til fængselsbe-
tjentene (pct.) 

 Har du god kon-
takt til den 

fængselsbetjent, 
der er din kon-

taktperson? 

Har du generelt 
god kontakt til 

fængselsbetjentene 
på din afdeling? 

Modtager du hjælp 
fra fængselsbetjen-

tene, når du har 
brug for det? 

Er du tilfreds med 
måden, fængsels-
betjentene taler 
med de indsatte 

på?  

Lukket regime 54 % 69 % 64 % 59 % 

Åbent regime 68 % 81 % 71 % 70 % 

Arresthus 51 %38 81 % 75 % 72 % 

Fængsler og ar-
resthuse i alt (pct.) 

58 % 79 % 71 % 69 % 

Fængsler og ar-
resthuse i alt (an-
tal) 

1379 1858 1674 1619 

 

Endvidere er de indsatte blevet bedt om at vurdere adgangen og forholdet til den del af personalet, der 

ikke er fængselsbetjente: Socialrådgivere, sygeplejersker, læger, psykologer, psykiatere samt religiøse for-

kyndere. Flertallet af de indsatte angiver, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ har mulighed for at tale med 

en socialrådgiver (67 pct.), en sygeplejerske (72 pct.) eller en læge (64 pct.), jf. tabel 19. 

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

de indsatte, der angiver ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’. I den forbindelse skal det understreges, at over 40 

procent af de indsatte svarer ’ved ikke/ikke relevant’. 50 procent af de indsatte angiver, at de ’i høj grad’ 

eller ’i nogen grad’ har mulighed for at tale med en religiøs forkynder. Også her er der en relativ stor andel 

indsatte, der ikke har en holdning hertil (34 pct.).  

                                                           
38

 171 indsatte (19 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
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Tabel 19. Indsatte der har angivet ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ ved vurdering af adgang til andet persona-
le end fængselsbetjente (pct.) 

Har du mulighed 
for at tale med, 
blive set af…(hvis 
du har brug for 
det)? 

Socialrådgivere Sygeplejersker Læge Psykolog Psykiater 
Religiøse for-

kyndere 

Lukket regime 61 % 77 % 67 % 45 % 40 % 58 % 

Åbent regime 63 % 76 % 61 % 30 % 29 % 43 % 

Arresthus 67 % 65 % 64 % 25 % 24 % 53 % 

Fængsler og ar-
resthuse i alt 
(pct.) 

64 %39 72 % 64 % 31 %40 29 %41 50 %42 

Fængsler og ar-
resthuse i alt 
(antal) 

1514 1698 1500 733 683 1173 

 
De følgende tabeller belyser de indsattes vurdering af en række personalegrupper i Kriminalforsorgen. Ge-
nerelt er der en tendens til, at de indsatte i lukket regime er mindst tilbøjelige til at svare ’ved ikke/ikke 
relevant’ i forhold til vurdering af personalegrupper. 
 
Et flertal på 73 procent af de indsatte angiver, at de er tilfredse eller meget tilfredse med fængselsbetjen-

tene alt i alt, jf. tabel 20. Samtidig er fængselsbetjentene den personalegruppe, som flest indsatte har en 

klar holdning til. Blot to procent har svaret ’ved ikke’/’ikke relevant’. 25 procent af de indsatte er således 

utilfredse, hvilket svarer til, at knap to tredjedel af de indsatte er tilfredse. 

Opdeles de indsatte på regime svarer 79 procent af de indsatte i arresthusene, at de er tilfredse (eller me-

get tilfredse) med fængselsbetjentene. For indsatte i et lukket regime er den tilsvarende andel 62 procent. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
39

 264 indsatte (11 pct.) har svaret ’ved ikke/har ikke brug for det’. 
40

 969 indsatte (41 pct.) har svaret ’ved ikke/har ikke brug for det’. 
41

 1041 indsatte (44 pct.) har svaret ’ved ikke/har ikke brug for det’. 
42

 791 indsatte (34 pct.) har svaret ’ved ikke/har ikke brug for det’. 
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Tabel 20. Indsattes vurdering af fængselsbetjente fordelt på regime (pct.) 

Hvor tilfreds er du alt i alt 
med personalet her? Fængselsbetjente 

 
Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget 

utilfreds 

Ved ik-
ke/ikke 
relevant 

I alt 

Lukket regime 15 % 47 % 16 % 20 % 4 % 100 % 

Åbent regime 17 % 59 % 14 % 9 % 1 % 100 % 

Arresthus 29 % 50 % 11 % 7 % 3 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

21 % 52 % 14 % 11 % 2 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

495 1227 316 253 56 2347 

 

Af tabel 21 fremgår det, at der blandt indsatte er udbredt tilfredshed med gruppen af socialrådgivere. Om 

end 18 procent af de indsatte har svaret ’ved ikke’, har 56 procent af de indsatte angivet deres tilfredshed. 

Det er en dobbelt så stor en andel sammenlignet med andelen af utilfredse (eller meget utilfredse indsatte) 

(27 pct.) 

Tilfredsheden målt på andelen af indsatte, der har angivet ’meget tilfreds’ eller ’tilfreds’ er størst blandt 

indsatte i arresthusene. Her har 60 procent af de indsatte svaret, at de er tilfredse med socialrådgiverne alt 

i alt.  Andelen af utilfredse indsatte er markant mindre i arresthusene (19 pct.) end i lukket regime (37 pct.) 

og i åbent regime (29 pct.). 

Tabel 21. Indsattes vurdering af socialrådgivere fordelt på regime (pct.) 

Hvor tilfreds er du alt i alt 
med personalet her? Socialrådgivere 

 
Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget 

utilfreds 

Ved ik-
ke/ikke 
relevant 

I alt 

Lukket regime 12 % 41 % 19 % 18 % 10 % 100 % 

Åbent regime 18 % 36 % 17 % 12 % 18 % 100 % 

Arresthus 24 % 36 % 12 % 7 % 21 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

19 % 37 % 16 % 11 % 18 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

445 862 370 262 413 2352 

 



22 
 

49 procent af de indsatte er tilfredse med lægen, jf. tabel 22, hvilket er mere end andelen af utilfredse (33 

pct.). Andelen af indsatte, der er tilfredse med lægen er størst blandt indsatte i lukket regime (53 pct.). Det 

er ligeledes her, at der forekommer en relativ lille andel af indsatte, der, sammenlignet med indsatte i an-

dre regimer, har svaret ’ved ikke’/’ikke relevant’. 

Tabel 22. Indsattes vurdering af læge fordelt på regime (pct.) 

Hvor tilfreds er du alt i alt 
med personalet her? Læge 

 
Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget 

utilfreds 

Ved ik-
ke/ikke 
relevant 

I alt 

Lukket regime 12 % 41 % 22 % 15 % 9 % 100 % 

Åbent regime 12 % 32 % 17 % 18 % 21 % 100 % 

Arresthus 17 % 33 % 16 % 16 % 18 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

14 % 35 % 16 % 17 % 17 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

327 817 419 388 407 2358 

 

De indsattes vurdering af sygeplejerskerne er ligeledes overvejende positiv. Som det fremgår af tabel 23 

har 47 procent af de indsatte angivet, at de er tilfredse med sygeplejerskerne. Blandt de indsatte i lukket 

regime findes den største andel af indsatte, der er tilfredse med sygeplejerskerne.  

Tabel 23. Indsatte vurdering af sygeplejersker fordelt på regime (pct.) 

Hvor tilfreds er du alt i alt 
med personalet her? Sygeplejersker 

 
Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget 

utilfreds 

Ved ik-
ke/ikke 
relevant 

I alt 

Lukket regime 19 % 48 % 14 % 11 % 9 % 100 % 

Åbent regime 18 % 41 % 14 % 14 % 13 % 100 % 

Arresthus 19 % 30 % 10 % 9 % 33 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

19 % 38 % 12 % 12 % 20 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

441 895 286 271 465 2358 
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Som det fremgår af tabel 24, har 62 procent af de indsatte angivet ’ved ikke’ på spørgsmålet om, hvor til-

fredse de er med psykologen. Det efterlader 21 procent af de indsatte, som har angivet, at de er tilfredse 

med psykologen, hvilket er en større andel i forhold til andelen af indsatte, der er utilfredse (18 pct.).  

Blandt de indsatte i lukket regime findes den største andel af indsatte, der er tilfredse (eller meget tilfredse) 

med psykologen (35 pct.).  

Tabel 24. Indsattes vurdering af psykolog fordelt på regime (pct.) 

Hvor tilfreds er du alt i alt 
med personalet her? Psykolog 

 
Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget 

utilfreds 

Ved ik-
ke/ikke 
relevant 

I alt 

Lukket regime 12 % 23 % 10 % 13 % 43 % 100 % 

Åbent regime 4 % 14 % 9 % 10 % 64 % 100 % 

Arresthus 7 % 9 % 5 % 9 % 70 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

7 % 14 % 8 % 10 % 62 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

159 317 175 239 1425 2315 

 

19 procent af de indsatte har angivet, at de er tilfredse med psykiateren. En lige så stor andel af de indsatte 

er utilfredse (19 pct.). Ligesom med de indsattes vurdering af psykologen har 62 procent af de indsatte an-

givet ’ved ikke/ikke relevant’ jf. tabel 25. Blandt de 19 procent, som er tilfredse (eller meget tilfredse), er 

der en overrepræsentation af indsatte i lukket regime (29 pct.).  

Tabel 25. Indsatte vurdering af psykiater fordelt på regime (pct.) 

Hvor tilfreds er du alt i alt 
med personalet her? Psykiater 

 
Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget 

utilfreds 

Ved ik-
ke/ikke 
relevant 

I alt 

Lukket regime 10 % 19 % 10 % 14 % 47 % 100 % 

Åbent regime 4 % 13 % 10 % 10 % 63 % 100 % 

Arresthus 6 % 8 % 6 % 10 % 70 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

6 % 13 % 8 % 11 % 62 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

143 292 192 247 1440 2314 
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Som det fremgår af tabel 26, har 46 procent af de indsatte svaret ’ved ikke’/ikke relevant i deres vurdering 

af, hvorvidt de er tilfredse med de religiøse forkyndere. En næsten lige så stor andel har udtrykt tilfredshed 

(43 pct.), hvilket er næsten fire gange så meget som andelen af utilfredse indsatte.  

Tabel 26. Indsattes vurdering af religiøse forkyndere (f.eks. præst eller imam) fordelt på regime (pct.) 

Hvor tilfreds er du alt i alt 
med personalet her? Religiøs forkynder (f.eks. præst eller imam) 

 
Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget 

utilfreds 

Ved ik-
ke/ikke 
relevant 

I alt 

Lukket regime 22 % 31 % 6 % 9 % 32 % 100 % 

Åbent regime 13 % 19 % 6 % 6 % 56 % 100 % 

Arresthus 23 % 24 % 4 % 6 % 44 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

19 % 24 % 5 % 6 % 46 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

444 547 116 149 1066 2322 

 

Lidt over halvdelen af de indsatte er tilfredse med værkmestrene, hvilket er mere end dobbelt så meget 

som andelen af utilfredse indsatte, jf. tabel 27. Blandt indsatte i åbent regime er tilfredsheden størst (60 

pct.). 

Tabel 27. Indsattes vurdering af værkmestre fordelt på regime (pct.) 

Hvor tilfreds er du alt i alt 
med personalet her? Værkmestre 

 
Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget 

utilfreds 

Ved ik-
ke/ikke 
relevant 

I alt 

Lukket regime 22 % 33 % 11 % 14 % 20 % 100 % 

Åbent regime 26 % 34 % 7 % 8 % 25 % 100 % 

Arresthus 18 % 22 % 7 % 10 % 42 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

22 % 29 % 8 % 10 % 30 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

522 680 179 239 706 2326 
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Som det fremgår af tabel 28 er andelen af indsatte, der er tilfredse (eller meget tilfredse) med lærerne 46 

procent. Selvom en relativ stor andel af de indsatte ikke har en holdning til lærerpersonalet, er tilfredshe-

den mest fremherskende, idet blot 14 pct. af de indsatte er utilfredse.  

Tabel 28. Indsattes vurdering af lærere fordelt på regime (pct.) 

Hvor tilfreds er du alt i alt 
med personalet her? Lærere 

 
Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget 

utilfreds 

Ved ik-
ke/ikke 
relevant 

I alt 

Lukket regime 18 % 33 % 9 % 10 % 30 % 100 % 

Åbent regime 18 % 28 % 6 % 5 % 43 % 100 % 

Arresthus 21 % 23 % 7 % 7 % 43 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

19 % 27 % 7 % 7 % 40 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

446 627 165 164 927 2329 

 

Tilfredsheden med behandlere i Kriminalforsorgen er udbredt blandt indsatte vedkommende om end  en 

relativ stor andel af de indsatte har angivet ’ved ikke/ikke relevant’, som det fremgår af tabel 29. 39 pro-

cent af de indsatte er tilfredse med behandlerne, hvilket er tre gange så stor en andel som andelen af util-

fredse.  

Tabel 29. Indsattes vurdering af behandlere fordelt på regime (pct.) 

Hvor tilfreds er du alt i alt 
med personalet her? Behandlere 

 
Meget 
tilfreds 

Tilfreds Utilfreds 
Meget 

utilfreds 

Ved ik-
ke/ikke 
relevant 

I alt 

Lukket regime 16 % 24 % 10 % 10 % 41 % 100 % 

Åbent regime 18 % 21 % 6 % 8 % 48 % 100 % 

Arresthus 20 % 19 % 4 % 6 % 50 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

18 % 21 % 6 % 7 % 47 % 100 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

422 482 146 171 1101 2322 
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Tryghed 
Et langt overvejende flertal af de indsatte (84 pct.) giver udtryk for, at de generelt er trygge (i høj grad eller i 

nogen grad), jf. tabel 30. 90 procent af de indsatte angiver, at de er trygge i deres celle. Andelen er lidt 

mindre, når der spørges ind til tryghed i de fælles opholdsrum (82 pct.), på gårdtur eller de fælles områder 

udenfor (86 pct.).  

Der er ikke markante forskelle på, hvad de indsatte i de forskellige regimer svarer på spørgsmål om tryghed. 

De indsatte i arresthusene er dog en undtagelse i forhold til oplevelsen af tryghed i de fælles opholdsrum. 

Her angiver relativt færre indsatte, at de er trygge (74 pct.), hvilket formentlig skyldes, at stor andel ikke har 

en holdning hertil (19 pct.). 

Tabel 30. Indsatte der har angivet ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ ved vurdering af forhold omkring tryghed 
(pct.) 

Føler du dig tryg…? 

I din celle 
I de fælles opholds-
rum på din afdeling 

På gårdtur eller 
på de fælles om-

råder udenfor 

Generelt tryg i 
fængslet eller i 

arresthuset 

Lukket regime 89 % 84 % 85 % 82 % 

Åbent regime 93 % 89 % 88 % 86 % 

Arresthus 87 % 74 %43 85 % 83 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (pct.) 

90 % 82 % 86 % 84 % 

Fængsler og arresthuse i 
alt (antal) 

2115 1923 2026 1971 

 

Rettigheder og inddragelse 
Som det fremgår af tabel 31, er 44 procent af de indsatte tilfredse (eller meget tilfredse) med svartiden for 

anmodningssedler. Når der tages højde for, at 12 procent af de indsatte ikke har nogen holdning til svarti-

derne, er det en nogenlunde lige så stor andel af indsatte, der er utilfredse.  

De indsatte er ligeledes blevet bedt om at forholde sig til de eventuelle forklaringer, de får, når de får et 

afslag på anmodninger, jf. tabel 31. 26 procent af de indsatte har ikke en holdning hertil, mens en tilsva-

rende andel angiver, at de er tilfredse.  

 

 

 
 
 

                                                           
43

 173 indsatte (19 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
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Tabel 31. Indsatte der har angivet ‘meget tilfreds’ eller ‘tilfreds’ ved vurdering af svartid på anmodningssed-
ler og forklaringer på afslag (pct.) 

Hvor tilfreds er du med…? 
Den tid fra du afleverer en an-
modningsseddel, til du får svar 

Den forklaring, du får på afslag på 
anmodninger 

Lukket regime 38 % 23 % 

Åbent regime 41 % 24 % 

Arresthus 50 % 30 % 

Fængsler og arresthuse i alt 
(pct.) 

44 %44 26 %45 

Fængsler og arresthuse i alt 
(antal) 

1027 599 

 
Foruden at forholde sig til anmodningssedler har de indsatte også svaret på spørgsmål om, hvorvidt de får 

informationer om vigtige ting, der påvirker hverdagen, om de forstår de beslutninger, der bliver taget, i 

hvor høj grad de inddrages i handleplansarbejdet, om personalet lytter til deres mening, og hvorvidt de har 

mulighed for at praktisere religion.  

På baggrund af de indsattes svar, jf. tabel 32, er det et gennemgående indtryk, at flere indsatte vurderer 

rettigheder og inddragelse positivt end negativt. 

Således angiver 51 pct. af de indsatte, at de (i nogen grad eller i høj grad) får information om vigtige ting på 

deres afdeling, der påvirker deres hverdag, og 50 procent af de indsatte angiver, at de forstår de beslutnin-

ger, der tages om dem. 

47 procent af de indsatte angiver, at de i høj grad eller i nogen grad er med til at udarbejde deres handle-

plan, hvilket er relativt højere end den andel af de indsatte(32 pct.), der har angivet ’i ringe grad’ eller ’slet 

ikke’. Blandt de indsatte i arresthusene er der markant færre indsatte, der angiver, at de er med til at udar-

bejde handleplanen. Det skyldes, at hele 34 procent af de indsatte ikke har en holdning til spørgsmålet eller 

ikke har fundet det relevant at svare på. 

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

Endelig angiver 41 procent af de indsatte, at de har mulighed for at praktisere deres religion, hvis de gerne 

vil. 47 procent af de indsatte har ikke en holdning til spørgsmålet.  

 
 
 
 
 

                                                           
44

 269 indsatte (12 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
45

 603 indsatte (26 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
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Tabel 32. Indsatte der har angivet ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ ved vurdering af forhold vedrørende ind-
dragelse (pct.) 

 Får du infor-
mation om 

vigtige ting på 
afdelingen, 
der påvirker 
din hverdag? 

Forstår du de 
beslutninger, 

der bliver taget 
om dig her? 

Er du med til 
at lave din 

handleplan? 

Synes du, at 
personalet 
lytter til din 

mening? 

Har du mu-
lighed for at 
praktisere 

din religion, 
hvis du ger-

ne vil? 

Lukket regime 50 % 44 % 54 % 49 % 47 % 

Åbent regime 58 % 55 % 61 % 58 % 36 % 

Arresthus 46 %46 48 %47 28 %48 53 %49 41 % 

Fængsler og arrest-
huse i alt (pct.) 

51 % 50 % 47 %50 54 % 41 %51 

Fængsler og arrest-
huse i alt (antal) 

1201 1167 1084 1260 937 

 

  

                                                           
46

 269 indsatte (12 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
47

 122 indsatte (14 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
48

 303 indsatte (34 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
49

 103 indsatte (11 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
50

 497 indsatte (21 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
51

 1078 indsatte (47 pct.) har svaret ’ved ikke/ikke relevant’. 
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Opsamling 
Brugerundersøgelsen 2013 tegner et billede af et klientel, som på mange områder er overordnet tilfreds 

med de forhold og rammer, der kendetegner Kriminalforsorgens institutioner. Det fremgår direkte, når man 

ser på andelen af indsatte, der har angivet, at de er tilfredse (eller meget tilfredse) med forholdene alt i alt.  

Som det fremgår af tabel 33 angiver 63 procent af de indsatte, at de er tilfredse (eller meget tilfredse) med 

forholdene alt i alt. Blandt indsatte i åbent regime udgør denne andel 70 pct. Til sammenligning udgør den 

tilsvarende andel blandt indsatte i lukket regime 48 procent og 64 procent blandt indsatte i arresthusene. 

Tabel 33. Indsatte der har angivet ‘meget tilfreds’ eller ‘tilfreds’ ved vurdering af forholdene alt i alt (pct.) 

Hvor tilfreds er du alt i alt med forholdene i det-
te fængsel eller arresthus? 

 

Lukket regime 48 % 

Åbent regime 70 % 

Arresthus 64 % 

Fængsler og arresthuse i alt (pct.) 63 % 

Fængsler og arresthuse i alt (antal) 1471 

 

Beskæftigelse 

53 procent af de indsatte angiver, at det de beskæftiger sig med under deres indsættelse, (i høj grad eller i 

nogen grad) er meningsfuldt.  

Forholdet til personalet 

Forholdet til personalet vurderes gennemgående positivt. 79 procent af de indsatte er f.eks. tilfredse (eller 

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

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

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

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

deres. 

Fysiske rammer 

Svarene tyder på, at de indsatte er positive i deres vurdering af de fysiske rammer for indsættelsen. Det 

gælder celle, de fælles opholdsrum,, bade- og toiletforhold og udendørs områder. De indsatte i arresthuse-

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

Indkøb 

De indsattes vurderinger af indkøbsmulighederne er ikke entydigt positive. Nok vurderes udvalget af varer 

positivt blandt flertallet, men der er derimod betydelig utilfredshed med priserne på de varer, som de ind-

satte kan købe.  
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Den første tid 

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

omkring de indsatte vurdering af, hvilke oplysninger de får om udbuddet af beskæftigelse og behandling, 

samt mere generelle oplysninger om indsættelsesforhold. 

Kontakt til omverdenen 

Når det handler om mulighederne for at holde kontakt til omverdenen, er der delte meninger blandt de 

indsatte. Mulighederne for at holde kontakt til familie og venner vurderes positivt af 49 procent af de ind-

satte i forhold til antallet af besøg, de indsatte kan modtage. Derimod er der udbredt utilfredshed med 

rejsetiden for familie og venner. 

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

indsatte. Et mindretal på 11 procent er tilfredse (eller meget tilfredse) med disse. Til sammenligning er til-

fredsheden med mulighederne for brevveksling 65 procent.  Mulighederne for at anvende internettet til 

kommunikation med andre offentlige myndigheder vurderes negativt af flertallet af de indsatte. 

Inddragelse og rettigheder 

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

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

plansarbejdet. Samtidig er der et betragteligt mindretal af de indsatte, der ikke er tilfredse med svartiden 

på anmodningssedler og personalets forklaringer på eventuelle afslag.  

Forholdet til medindsatte, herunder udsathed 

De indsatte angiver, at mobning og trusler forekommer i et vist omfang på institutionerne. Mere alvorligt er 

det, at 17 procent af de indsatte angiver, at de har været udsat for vold fra medindsatte i forbindelse med 

deres aktuelle indsættelse. 6 procent af de indsatte angiver desuden, at de har været udsat for seksuel 

chikane fra medindsatte. For de kvindelige indsattes vedkommende er det hele 25 procent, der angiver at 

have været udsat for seksuel chikane fra medindsatte.  

Tre procent af de indsatte (60 personer i alt – både mænd og kvinder) angiver at have været udsat for sek-

suelle overgreb fra medindsatte.  

Overordnet set angiver de indsatte, at de føler sig trygge, både når det gælder tryghed i cellen og på fælles-

arealerne indenfor samt udenfor. 84 procent af de indsatte angiver, at de i høj grad eller i nogen grad gene-

relt set føler sig trygge. 

 


