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Sammendrag 

Det er senere godt dokumentert at mange innsatte har problemer med å leve rusfritt og 

lovlydig etter endt soning, samt at mange rusmiddelbrukere tar overdoser etter løslatelse (St. 

meld. 30 (2011-2012); St.meld. nr 37 (2007-2008)). For å møte disse utfordringene har de 

nordiske landene de siste 15 årene i økende grad tilbudt domfelte rusbehandling og 

rehabilitering. Mange programmer og rehabiliterende tiltak som domfelte tilbys i forbindelse 

med sitt rusproblematikk tar utgangspunkt i at man han en troverdig relasjon mellom den 

domfelte og den ansatte.  Med dette som bakgrunn var jeg i denne studien interessert i å få tak 

i hva det var de domfelte mente var avgjørende for å skape god relasjonene til en ansatt.  

For å finne ut av dette, ble det brukt kvalitativ metode med hovedfokus på semistrukturerte 

intervjuer, samt gjennomgang av tidligere gjennomførte sluttrapporter. Det ble gjennomført 

12 intervjuer av domfelte som sonet ved rusmestringsenheten eller hadde sonet ved enheten.  

Det er 10 intervjuer som ligger til grunn i denne studie og 47 sluttrapporter som ble 

gjennomgått, slik at man hadde fler tilbakemeldinger og se på i forhold til intervjuene. Dette 

for å se om det var noe samsvar med intervjuene og det som tidligere domfelte hadde 

rapportert. I analyse delen ble det bruk en tematisk innholdsanalyse etter inspirasjon av Braun 

og Clarke sin metode. 

Resultatene kom frem til at det var spesielt 7 temaer som er avgjørende for hvordan man kan 

skape en god relasjon mellom domfelte og ansatte, i et brukerperspektiv. Tema var; faglig 

kompetanse hos de ansatte, humor,  kommunikasjon med undertemaene tillit, tydelighet og 

ærlighet, mestringsfølelse, nærhet til den ansatte, ta den domfelte på alvor og la de ta ansvar 

for seg selv, samt tid og tilgjengelighet. I tillegg var jeg ute etter å finne ut hva de tenkte rundt 

påstanden om at relasjon er avgjørende for viljen til å gjøre en endring under soning. De 

domfelte var delt når det gjaldt denne påstanden,  noen mente det var tilfellet. Mens flere 

mente at viljen måtte komme fra de selv, men at det hadde mye å si i forhold til å opprettholde 

motivasjonen til å gjøre endringen under soning. Denne studien viser at det ligger mye ansvar 

for relasjonsbyggingen hos den ansatte, det er da viktig med fokus på hvordan man blir best 

mulig på det om man skal lykkes i jobben med endring. 
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Forord 

Jeg ønsker å takke fylkesmannen i vestfold, som økonomisk har gjort det mulig for meg å 

gjennomføre denne utdannelsen. Ellers må jeg også rette en takk til Bastøy fengsel som har 

vært positive til forskningen min, og gitt meg muligheten til å ta denne utdannelsen samtidig 

med mitt arbeid. Samt region Sør som har gitt tillatelse til at jeg gjennomførte min studie på 

Bastøy. De domfelte som har stilt opp på intervjuene, og vært med i drøftninger av funn i etter 

tid. At de har latt seg intervjue, og svart såpass ærlig som jeg har opplevd at de faktisk har 

gjort både i intervjuene og når det gjelder drøftningen av funnene i etter tid. Solveig Tenden, 

Anne Kristine Karlsen og Ida Berg som har lest og kommet meg tilbakemeldinger ang 

oppgaven opp til flere ganger og brukt mye tid på dette.  

Den største takken går til mine to veiledere, Janne Helgesen og Anne Bukten. Uten de to 

hadde det nok ikke blitt noe av denne oppgaven. Tusen takk for kjempe gode råd og 

tilbakemeldinger, og all den tiden dere har brukt på meg og denne oppgaven, setter utrolig 

stor pris på det. Dere har gjort at det for meg har vært "lettere"  å gjennomføre denne 

oppgaven, og gitt meg trua på at jeg kommer i mål med dette. 

 

 

        Tusen takk! 
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1 Innledning  

Både blant nyinnsatte og de som sitter inne på et tilfeldig tidspunkt, kan man regne med at en 

stor andel  som har omfattende rusproblemer. FAFO rapporten fra 2014 vise at det var 6 av ti 

domfelte som var rusmisbrukere. I samme undersøkelsen var det 60 % som gjennom 

selvrapportering  rapportert at de hadde et rusmisbruk(Friestad & Hansen, 

2004).Undersøkelsen til Cramer 2014 viser at halvparten av de innsatte ble registrert med 

misbruk/avhengighet av ande rusmidler enn alkohol. Rusmiddelmisbruk er nest etter 

depresjon den psykiske lidelsen som har høyest livstidsforekomst blant domfelte (Cramer, 

2014).Da det er såpass mange domfelte med rusproblematikk. Blir et viktig spørsmål  hvordan 

man skal få til endring, og et best mulig utgangspunkt for rehabilitering for denne gruppen, 

som er overrepresentert i fengselssystemet?  

For å gjøre noe med dette ble det i perioden 2005 -2011 etablert 13 rusmestringsenheter i 

norske fengsler. Rusmestringsenhetene skal fungere som en god relasjonsskapende arena der 

domfelte, med tydelige ytre rammer og en hverdag uten rusmiddelbruk, kan få en opplevelse 

av håp om et annet liv og en positiv erfaring med tjenesteapparatet (Helgesen, 2013).  Det er 

derfor viktig å se på hva de domfelte mener er avgjørende for å klare å skape en slik god 

relasjon. 

1.1.1 Bakgrunn for valg av tema 

Det foreligger lite systematisert kunnskap omkring rusmestringsenhetenes organisering og 

øvrige innretninger, arbeidsmetoder og verktøy (Giertsen og Kolid, 2014), og det er derfor 

viktig at relasjonsperspektivet mellom domfelte og ansatte i kriminalomsorgen undersøkes 

videre. Med utgangspunkt i forskning og de arbeidsmetodene som anbefales å jobbe etter, 

ønsker jeg å se på hva den enkelte domfelte mener er avgjørende for å skape gode relasjoner. 

Domfeltes relasjoner til andre mennesker, både offentlig ansatte og privat personer,  har vist 

seg å ha betydning for hvordan det går med dem etter løslatelse fra fengsel (Muser et al., 

2006). Tidligere forskning har i denne forbindelsen pekt på at det å etablere gode relasjoner 

mellom domfelte og ansatte under soning er en faktor som kan bidra positivt i rehabiliteringen 

(Giertsen og Kolind, 2014). Den engelske forskeren Sarah Lewis var på Bastøy våren 

2015,for å forske på hva de ansatte og innsatte mente var positivt med Bastøy som fengsel og 

arbeidsplass. Hvor innsatte og ansatte tok bilder av tingene de mente var verdifulle for dem 

under soningen eller arbeidsdagen ved  Bastøy fengsel. Hun kom da frem til 9 temaer, hvor 

relasjon var det viktigste som ble nevn av så og si samtlige, av de ca 80 som deltok. Det var 
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da snakk om relasjoner mellom innsatt og innsatt, relasjon til ansatte, men også muligheten til 

å ivareta relasjonen til familie, venner og andre private personer utenfor soningen (Lewis, 

2015). Målsetningen med denne studien er videre å utforske hva som skaper en god relasjon 

mellom ansatte i kriminalomsorgen og domfelte. 

1.1.2 Problemstilling  og avgrensning  

Hovedtema i denne oppgaven vil være domfeltes opplevelser av relasjonene mellom domfelte 

og ansatte i kriminalomsorgen.   

Spesifikke problemstillinger vil være;  

- Hva skaper en god relasjon?    

- Hva inneholder en god relasjonen? 

Samt at jeg vil undersøke påstanden om at relasjon er avgjørende for viljen til endring under 

soning. 

Det vil bli brukt kvalitative semistrukturerte intervjuer og sluttrapporter for å belyse 

problemstillingen. De kvalitative intervjuene vil belyse domfeltes egne erfaringer, historier og 

tanker rundt antakelsen om at relasjon kan være avgjørende for endring av rusmisbruk under 

soning (vedlegg 2). For å belyse problemstillingene vil det også bli tatt i bruk informasjon fra 

sluttrapporter med  tidligere innsatte (vedlegg 3). Tanken bak sluttrapportene er å få 

tilbakemeldinger fra den enkelte domfelte i forhold til positive og negative erfaringer med 

oppholdet ved rusmestringsenheten. Svarene i disse rapportene vil bli presentert i 

resultatkapitelet for å supplere svarene fra intervjuene i denne studien. 

1.1.3 Disposisjon. 

I den første delen vil jeg presentere den teoretiske bakgrunn denne studien bygger på. 

Bakgrunnen for valget av disse teoriene har sammenheng at studien er gjennomført på Bastøy 

og med bakgrunn i min yrkesbakgrunn og erfaringer. Det vil bli gitt en presentasjon av Bastøy  

fengsel, rusmestringsenheten, innsatte og deres forhold til rusmisbruk, samt arbeidsmetodene 

som er bestemt av Kriminalomsorgs direktoratet (KDI). Med dette kapitelet ønsker jeg å gi 

leseren, en bedre mulighet for å danne seg et bilda av konteksten som utgjør rammene for 

selve studien. Jeg har  valgt å ta utgangspunkt i den dialektiske relasjonsteorien, da 

undersøkelsen er gjort på Bastøy fengsel, hvor Humanøkologi står sentralt i verdigrunnlaget 

og legger premisser for hvordan man behandler innsatte og ansatte.  
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Deretter vil metodene som er brukt i denne studien bli presentert. For å få frem 

brukerperspektivet, ble det gjennomført 10 intervjuer med innsatte som sonet ved 

Rusmestringsenheten ved Bastøy fengsel eller hadde sonet der. I tillegg ble sluttrapporter av 

tidligere domfelte som er foretatt i forbindelse med endt soning ved rusmestringsenheten 

gjenomgått. For å analysere disse dataene ble det brukt tematisk innholdsanalyse. Funnene i 

analysen vil bli presentert i et egent kapitel, for så til sist å bli diskutert i slutten av oppgaven. 

1.2 Begrepsavklaring 

Rusmiddelavhengighet 

Verdens helseorganisasjon (WHO, 2008) definerer rusmiddelavhengighet som en bio-

psykososial lidelse; Dette innebærer at vi både i forståelsene av problemene og i de 

hjelpetiltakene vi tilbyr, bør legge vekt på både biologiske, psykologiske og sosiale forhold. 

Sentrale biologiske forhold er for eksempel at rusmidler virker inn på hjernens 

belønningssystemer og på kroppens organer. Sentrale psykologiske forhold er knyttet til 

læring, motivasjon, emosjoner, psykisk helse, identitet, personlighet med mer. Sentrale sosiale 

forhold er knyttet til familie, sosialt nettverk, utdanning og arbeid, økonomi og boligforhold, 

sosial inkludering og ekskludering, lover og regler med mer (Hole 2014).  

Relasjon 

I denne oppgaven vil relasjon bli brukt som en betegnelse på samhandlingen og forholdet som 

oppstår mellom to eller flere mennesker.  Relasjoner er noe man skaper sammen med andre 

mennesker, som man forholder seg til. Fokuset vil være på relasjon som kan oppstå mellom 

en domfelt og ansatt i kriminalomsorgen. 

Jeg velger å tar utgangspunkt i Bordins (1979,1994)sin definisjon som Valla 2010 referer til i 

artikkelen" brukers medvirkning  i psykoterapi".  Hvor Bodin er opptatt av hva som må være 

til stede for å skape en relasjon. Den er gjeldende uavhengig av metoder og terapeutiske 

tilnærminger. I følge Valla(2010) er det tre faktorer som er med på å skape alliansen i følge 

Bodin. Det er; enighet om terapiens mål, enighet om terapiens arbeidsoppgaver og det 

emosjonelle båndet mellom terapeuten og klienten. Den terapeutiske alliansen er mer enn det 

emosjonelle forholdet mellom terapeut og klient, og inkludere hva de gjør sammen og hvorfor 

de gjør det (Valla, 2010). Bordins (1979) definisjon er det klientens vurdering av kvaliteten på 

innholdet som er viktig i forhold til utfallet (Valla,2010). 
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Bordin bruker betegnelsen terapeutisk allianse, jeg velger i denne oppgaven og bruke 

betegnelsen relasjon. Da jeg antar at det vil være lettere for intervjuobjektene og forstå hva 

jeg er ute etter i intervjuene.   

Domfelt 

I denne oppgaven vil begrepet "domfelt" bli brukt som en betegnelse på mennesker som er 

domfelte og soner en del av sin straff i fengsel. Ved å bruke denne definisjonen vil innsatte 

som sitter i varetekt bli ekskludert, samt de som soner alternative straffereaksjoner, for 

eksempel;  hjemmesoning, soning med elektronisk kontroll, samfunnsstraff osv. På Bastøy 

sitter det ingen på varetekt, samtlige har vært igjennom rettsapparatet og er dømt for den 

straffbare handlingen de er i fengsel for. 

En domfelt kan inneha mange forskjellige roller. På Bastøy fengsel endrer rollene til den 

domfelte seg ettersom hvilken avdeling de er i kontakt med. For eksempel omtales de som 

pasient ved helse avdelingen,  som domfelt, innsatt eller fange, på rusmestringsenheten som 

bruker, klienter og i arbeidsdriften blir de betegnet som  arbeidskraft. Dermed for å kun bruke 

en fellesbetegnelse og samtidig  inkludere alle rollene de innehar vil dem i denne oppgaven 

bli omtalt som domfelte. 

 Ansatt 

Ved Bastøy er det lagt opp til et tverrfaglig samarbeid, der de ansatte representerer 

forskjellige yrkesgrupper og innehar  forskjellige roller. De kan inneha roller, som 

kontaktbetjent, arbeidsledere, veileder, kontrollør, samtalepartner, tilrettelegger osv.  Jeg har 

dermed valgt å bruke betegnelsen "ansatt" som en fellesnevner for de som har sin arbeidsplass 

på Bastøy. Dette for å inkludere alle, uavhengig av deres faglige ståsted og for å på denne 

måten å inkludere de importerte tjenestene, som for eksempel; ansatte i helsetjenesten, skolen, 

bibliotek osv. 

2 Teori 

2.1 Dialektisk relasjonsteori 

Dialektikk fokuserer på det tosidige eller mangesidige i relasjoner. Dette innebærer at man 

ikke kan tenke enten - eller, men både - og. Og at sider i relasjoner er gjensidige, skaper 

hverandres forutsetninger og viser til hverandre (Schibbye, 2009, s.43) 
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Det dialektiske prinsipp: Delen vi skaper, variere sammen, forutsetter hverandre, viser til 

hverandre og må forstås i forhold til hverandre.  Schibbye viser til Heidegger om sier at vi er i 

verden; "Vi kan ikke ta oss ut av sammenhengen. I den forstand er vi sammenhengen. Vi står 

stadig i forhold til denne verden av mennesker og ting. Mennesker skaper seg selv og verden" 

(Schibbye, 2009, s.38) 

Dialektisk relasjonsteori er opptatt av at brukeren er ekspert på sin egen opplevelse. Man blir 

ikke ekspert på sin egen opplevelse før den anerkjennes av den som tar del i historien. Som 

profesjonsutøver vil det være viktig å utvikle en anerkjennende relasjon til brukeren 

(Schibbye, 2009 s.263). Det er meget viktig at den ansatte er bevist og tar ansvar for at det er 

hans eller hennes opplevelse, og at det ikke er sannheten. Det er av stor betydning at ansatte 

understreker dette i samtaler med brukeren, for at man skal kunne arbeide sammen videre og 

få tak i det som egentlig er problemet. Dette spiller en viktig rolle i forhold til å etablere en 

god relasjon. Husk at man observerer gjennom egne briller, det er viktig at man da rådfører 

seg med brukere for å unngå misforståelser. Det er brukere som er eksperten på sitt liv, og 

deres opplevelse  av hendelsene. Ansattes væremåte sammen med domfelte bidrar til å skape 

forutsetningene for hvordan hun/han oppleves av den domfelte. Ansatte kan ikke forstå den 

domfelte dersom han/hun ikke tar med det faktum at du er i relasjon til domfelte, og bidrar til 

hvordan domfelte opplever og handler sammen med en.  

Som ansatt kan man ha en tendens til å ta ut en del, en historie eller en hendelse av livet og 

fokusere på den. Eksempelvis kan man som ansatt ha en tendens til at man ser på 

kriminaliteten og  ikke resten av  livet til den domfelte.  Det er viktig at man forstår 

virkeligheten som en helhetlig og sammenhengende historie. Reifisering er et viktig begrep i 

den dialektiske relasjonstanken. Schibbye bruker begrepet reifisering som kommer av det 

latinske navnet "res" som betyr ting. Å refisere betyr å tingeliggjøre, altså at man gjøres til 

ting. Hun velger å bruke dette begrepet som et samlebegrep på det som ikke er i en prosess, 

som kan observeres som et objekt, og som, dersom det er i bevegelse, er beveget utenfra, og 

som vi kan predikere og styre (Schibbye, 2009, s. 31). Hun mener at om man skal forstå 

individet må fokuset rettes mot sammenhenger og relasjoner. Det er en gjensidig påvirkning, 

for eksempel; kan barndommen påvirke valgene du tar senere i livet. Eller at en persons 

rusmisbruk påvirker alle han står i relasjon til, det er ikke bare den som bruker som påvirkes. 

Man ser på sirkulære årsakssammenhenger, det er ikke en enkel forklaring på hvorfor ting blir 

som det blir. Det er flere faktorer som påvirker hverandre, det er viktig at man er bevisst alle 

disse. 



   

12 
 

Som ansatt er det viktig at man veksler mellom det å være i klientens opplevelsesverden og 

det å ha et mer reflektert, observerende forhold til dem og hva som skjer i relasjoner. For å 

kunne få til dette er det viktig med deltakelse i et fellesskap mellom ansatt og domfelt. På 

bakgrunn av fellesskapet kan vi delta i den andres indre opplevelser (Skatvedt, 2008).For at 

man skal få til delingen er det viktig at ansatte er bevist sine følelser og tanker i forhold til den 

domfelte. Det må hos ansatte være samsvar mellom kroppsspråket, det man sier og hvordan 

man reagere. Kommunikasjonene må være kongruent. For å klare og inneha denne 

holdningen er det viktig at man kjenner seg selv, vet hvordan man reagere på ting og hvorfor 

man reagere som man gjør. 

2.1.2 Subjekt - Subjekt perspektivet 

Man kan ofte tenke på en relasjon i en terapeutisk allianse som i et subjekt- objekt perspektiv.  

Hvor domfelte er subjektet, og ansatte som et objekt som skal hjelpe subjektet.  Da kan man 

fort falle i "reifiseringsefella", som innebærer at man gjør hendelser og personer om til ting. I 

dialektisk relasjonsteori vektlegges det  at man skal jobber med å opprettholde et subjekt - 

subjekt syn, for på denne måten å unngå refiseringsefella og styrke relasjonen.  

I følge Schibbye inneholder subjekt- subjekt synet følgende 3 antagelser; individet har sin egn 

indre opplevelsesverden av følelser, tanker og meninger. Individet har sine egne fortolkninger 

av verden, sine syn og oppfatninger, og det kan oppleves krenkende dersom vi overser denne 

indre opplevelsen. Det blir en grunnleggende feil i oppfatningen av den andre om man ikke 

tar med deres egen selvfortolkning i vår forståelse. Og at individet ikke kan forstås uavhengig 

av relasjonene de står i til andre. Den siste antagelsen går på intersubjektiv deling, det vil si at 

man sosialiseres ikke bare utenfra og inn, men i samspill (Schibbye, 2009, s.36) Dette betyr, 

ifølge dialektisk relasjonsteori, at skal man forvente endring er det viktig at man har kontakt 

med domfeltes indre følelser og tanker. Påvirkningen må komme både utenfra og innefra, om 

man skal forvente en endringsprosess. 

Å være der som subjekt betyr at du som ansatt er en annen person, har en annen bevissthet, 

har et subjektivt senter for selvopplevelse og din egen opplevelse av den domfelte. Det er ikke 

det samme som at du er der som en venn (Schibbey, 2009). 

2.1.3 Speiling 

Speilinger (også kalt refleksjoner) er en konstatering av det som blir sagt. Vi kan speile 

enkelte ord, setninger eller vi kan speile det vi tror er den underliggende mening eller følelse i 

det som blir sagt. Speiling er en måte å vise at vi lytter og er interessert, og dermed viser 
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empati. Vi ønsker å forstå og forsøker å se saken fra klientens perspektiv. I tillegg bruker vi 

speilinger for å styre samtalen, vi velger ut det vi ønsker samtalen skal gå videre på. Speiling 

uttrykkes konstaterende fremfor spørrende (Miller og Rollnick, 2004). 

Dette innebærer at mennesket kan forholde seg til seg selv og til det forhold det har til 

omgivelsene. Prosessene går både innover og utover, og forstås som gjensidig avhengige, som 

i dialektisk tenkning. Det jeg gjør mot meg selv reflekteres i relasjonen til andre, og det jeg 

gjør mot andre, reflekteres tilbake på meg selv og skaper forutsetninger for hvem jeg blir. 

Gjennom relasjoner til andre kan vi virkeliggjøre anerkjennelse, og det er en betegnelse på en 

relasjon preget av likeverd (Schibbye, 2009 s. 73).  

2.1.4 Anerkjennelse 

Anerkjennelse er et sentralt begrep i dialektisk relasjonsteori.  En anerkjennende relasjon er 

viktig uansett hvem vi jobber med og uavhengig av hvilken lidelse eller problem de har. 

Anerkjennelse i Schibbeys øyne betyr at den andres opplevelsesverden blir fokusert og 

verdsatt som en selvfølge fordi det dreier deg om et medmenneske (Schibbye, 2009, s.258). 

Indre anerkjennelse handler om å se de andre og verdsette det mennesket den andre er og hva 

han opplever i sitt innerste.  

Anerkjennelse er ikke noe du har, men noe du er. Anerkjennelse skal hjelpe oss i forhold til 

opplevelser i relasjoner til andre.  Desto bedre kontakt vi har med dyptliggende prosesser i oss 

selv, jo større bevissthet har vi rundt oss selv og hva vi viser gjennom kroppsspråk, blikk og 

gester. Dette er det viktig å være bevist som ansatt, det hjelper ikke om du forteller en domfelt 

at du ikke er irritert dersom kroppsspråket ditt sier noe annet. Det er stor betydning at man i 

relasjonen sier noe om hva det gjør med deg (Jensen og Ulleberg, 2011 s. 262) Det er meget 

viktig å huske på at mange domfelte er meget gode på å lese mennesker, og har dårlig erfaring 

med dobbelkommunikasjon og dermed kan reagere ennå sterkere på dette.  

Anerkjennelse inneholder ingredienser som lytting, forståelse, aksept, toleranse, bekreftelse 

og åpenhet (Schibbye, 2009, s.263). Dette bidrar til å skape en atmosfære av trygghet og 

inkluderende ideer med inntoning, empati, speiling, intersubjektiv deling og emosjonell 

tilknytning. Dette er viktig for at man skal kunne skape en relasjon basert på trygghet. 

Trygghet er viktig for at domfelte skal kunne våge å konfrontere vanskelige situasjoner og 

tanker.  Det at man lar domfelte få ha sin opplevelse av hendelsen gjør det mulig å forandre 

opplevelsene. For eksempel må domfelte sone straffen, men ingen kan fortelle han hvordan 
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han best skal gjennomføre soningen. Om andre bestemmer hva som er riktig i situasjonen og 

hvordan han skal oppleve det, vil man kunne skape sinne og motstand hos vedkommende. 

Jensen og Ulleberg (2011) beskriver anerkjennelse som en likeverdig relasjon der man 

bestreber seg på  å forstå den andres perspektiv. Man bekrefter den andres oppfatning av 

virkeligheten som gyldig og har en åpenhet for at andre har en annen opplevelse av verden 

enn en selv sitter med. Anerkjennelse blir slik en holdning og et ideal man streber etter å 

oppnå, for slik å gi kraft og frihet til den andre. Som ansatt vil det være viktig å utvikle en 

anerkjennende relasjon til de domfelte (Jensen og Ulleberg,  201, s.261). I boka " Relasjoner, 

et dialektisk perspektiv  på eksensielle og psykodynamisk psykoterapi" refererer Schibbye til 

Hegel. Hvor Hegel  understreker at i en bevegelig relasjon må partene være likeverdige.  Det 

betyr ikke at man er like, men at man har lik rett til å ha sine opplevelser (Schibbye, 2009, 

s.261)  

 

 2.2 Humanistiske motivasjonsteorier 

En av hovedfaktorene for å skape endring, er at man klarer å skape eller opprettholde 

motivasjonen for endring. De humanistiske motivasjonsteoriene legger til grunn at vi har 

medfødte anlegg for å være sosiale og aktive, og har et ønske om å prestere og være noe for 

andre. Utgangspunktet for den humanistiske motivasjonsteorien er at mennesker har mange 

behov, både medfødte og tillærte (Randby,2010, s.58). I følge Randby (2010) tar den 

amerikanske psykologen Abraham Maslow utgangspunkt i et helhetlig menneskesyn og ser 

mennesket som et søkende vesen. Maslow hevder at de basale behov for føde og livsopphold 

må dekkes før en person er motivert for å få dekket sosiale behov, og behov for selvhevdelse 

og selvrealisering ( Randby, 2010, s.58). 
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Figur 1: Maslows behovspyramide ( Randby, 2010, s.59) 

Maslow omtaler de tre nederste nivåene; Grunnbehov, trygghet og selvsikkerhet og sosial 

tilhørighet som mangelbehov. Og de to øverste nivåene; sosial status og selvrealisering 

omtaler han som vekstbehov.  Mangelbehovene er normalt de sterkeste, det betyr at 

vekstbehovene ofte blir nedprioritert så lenge mangelbehovene ikke er dekt. Dette viser 

viktigheten av å ha fokus på hele mennesket og livet deres, at man ikke kan dele opp eller 

utsette et behov. I forhold til relasjonsskapende arbeid, er det viktig at man også har fokus på 

grunnbehovene. Er ikke de dekket til en hvis grad, vil det være ekstra vanskelig å få til en god 

relasjon for videre arbeid med fokus på endring (Randby, 2010). Ofte vil da domfeltes fokus 

være på mangelbehovene, og vil da ikke kunne klare å ta inn over seg endring relatert til 

vekstbehovene. 

Man må ha dekket behovene på det nederste nivået i behovspyramiden før man kan jobbe 

videre med de neste nivåene (Randby ,2010, s.59). Når domfelte er under soning, er de på et 

sted hvor de to nederste nivåene er ivaretatt mer eller mindre. Dette gjelder ikke for alle, noen 

vil nok kjenne på en utrygghet og usikkerhet relatert til det å sitte i fengsel, og ikke minst 

bekymringer relatert til det som skjer utenfor fengselet. Det er viktig at man som ansatt er 

oppmerksom på hvordan situasjonen og fengselskulturen kan påvirke den domfelte. Man må 

være oppmerksom på situasjonen de  domfelte er i, så man får et utgangspunkt hvor han kan 

jobbe videre med nivåene i behovspyramiden. Sosial tilhørighet dreier seg om behovet vi har 

for å føle fellesskap, vennskap og kjærlighet, og for å tilhøre eller ha et forhold til fellesskapet 

Selvrealisering 

Sosial status 

Sosial tilhørighet 

Trygghet og sikkerhet 

Grunnbehov; mat, vann, husly 
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eller en gruppe. Behovet for sosial status og påskjønnelse handler om å føle selvrespekt, ha 

selvtillit og om å bli verdsatt (Randby,2010, s.59). 

I følge Randby påpekte Maslow (1943) at behovet for selvrealisering utgjør det øverste nivået 

i behovspyramiden. Først på dette nivået har vi krefter til å realisere oss selv og virkeliggjøre 

våre mål (Randby, 2010, s.60).     

 2.3 Fellesfaktorers betydning for behandlingsutfallet 

"The Dodo verdict" viser til historien i Alice i eventyrland.  Fuglen Dodo arrangere her et 

kappløp, uten at det er bestemt hvor langt det skulle løpes eller hvordan man skulle kåre 

vinneren. Da alle var kommet i mål og begynte å etterlyse hvem som vant. Dodo svarer da at 

alle hadde vunnet og trengte en pris. Her kan man trekke en parallell  til at det innen 

behandling ikke er noen behandlingsform som passer bedre enn andre. Forskning har vist at 

de er avhengige av fellesfaktorer.  Fellesfaktorer er faktorer som er avgjørende for all type 

behandling, uavhengig av terapeutisk-teoretisk orientering . Eksempler på fellesfaktorer kan 

være relasjon og terapeutisk allianse. Spesifikke faktorer skiller seg fra behandlingsmetode til 

behandlingsmetode, og innebærer mer  konkrete kjennetegn ved hver enkelt metode. 

Eksempler på spesifikke faktorer kan være, skaleringsspørsmål og speiling i MI, og bruken av 

drømmespørsmål innen Løft metodikken.  

Wampold (2012)viser til at allianse er en av de viktige fellesfaktorene. Han viser til at allianse 

består av tre komponenter; forpliktelser, målene for terapien og avtalen rundt oppgavene til 

den ansatte. Dette er de samme komponentene som Bodins (1979)  er opptatt av.  I tillegg er 

empati,  forventninger og kulturelle tilpasninger sett på som fellesfaktorer. Det er  viktig at 

man avklarer domfeltes forventinger til de ansatte og soningen. Ved kulturelle tilpasninger 

vises det til den domfeltes tro, maktforholdet i relasjonen, språk og situasjonen. Fengselet kan 

være en kulturell tilpasning som kan sette begrensninger i en terapeutisk allianse. 

Balwins et al sin forskning viser at den ansattes bidrag er viktig; en mer effektiv ansatt var i 

stand til å danne en sterk allianse  uavhengig av problematikken til domfelte. Terapeutisk 

allianse har vært mye kritisert og forsket på, men det er ikke kommet noe ny forskning  som 

fører til at man tror betydningen av den terapeutiske alliansen er svekket (Fluckinger et.al, 

2012). 

Wampolds (2012) forskning viser at den mest effektive ansatte er i stand til å danne sterkere 

allianser på tvers av en rekke domfelte , innehar en større grad av mellommenneskelige 
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ferdigheter. De ansatte er mer undrende til sin profesjonelle selvtillit, til metode valgene og 

legger mer tid i pasientene. Ikke bare fokuserer de  på behandlingen, de bruker også mer tid 

per pasient. Det er også vist at en effektiv ansatt mestrer å praktisere flere forkjellige 

terapeutiske ferdigheter. Michael Lambert (1992) hevder at 40 % av behandlingsutfallet  kan 

forklares ved klientrelatert/utenom terapeutiske faktorer, 30 % til relasjonsfaktorer, 15  % til 

placebo, håp og forventninger og 15 % til metode eller teknikk. Wampolds (2001) 

metaanalyse tilsa at 87 % av variansen i behandlingseffekten var utenom terapeutiske faktorer 

og bare 13 % til selve terapien. Dette viser at i mange forhold kan det  være vel så viktig å 

legge vekt på hvordan vi forholder oss til den som trenger hjelp, som på den spesifikke 

behandlingsmetoden man velger å praktisere. 

2.4 Relasjonens betydning i behandling  

Mye forskning viser at relasjonen mellom ansatte og klient/pasient/domfelt er avgjørende for 

domfeltes endring av atferd (Gjertsen og Rua 2014). I Rop veilederen (Helsedirektoratet, 

2012) vises det til Hortvath som sier at en god relasjon mellom ansatt og klient er en 

nødvendig forutsetning for både utredning, behandling og oppfølging. En rekke studier viser 

at en god terapeutisk relasjon har stor betydning for utfallet av behandlingen, både i 

poliklinikk og institusjon (Statenshelsetilsyn, 2000). I følge Evjen m.fl. har betydningen av 

relasjonen som utvikles mellom pasient og behandler,  vært ansett som avgjørende i mye 

terapiforskning og kan bety mer enn den spesifikke terapimetoden om benyttes  (Askheim og 

Starrin, 2007). Behandlingseffekten er ikke avhengig av pasientens  problematikk og 

motivasjon alene.  Ansattes holdninger og følelser spiller også en avgjørende rolle for utfallet 

(Giertsen og Kolind, 2014). Gode terapeutiske relasjoner fremmer sannsynligheten for at 

klienten blir lengre i behandling, noe som igjen øker sjansen for rehabilitering. Ovenfor 

mennesker med alvorlige psykiske lidelser og ruslidelser blir betydningen av langvarige 

relasjoner spesielt fremhevet som viktig (Helgesen, 2013). De bruker lang tid på å bygge opp 

nye relasjoner, derfor bør man ikke involvere for mange ulike ansatte rundt den enkelte. 

Innen effektforskning  er  det funnet at ulike anerkjente psykoterapeutiske behandlingsmåter i 

hovedsak gir samme behandlingseffekt (Hubble, Duncan, & Miller, 1999; Lambert & Ogles, 

2004; Wampold et al., 1997; Evjen et.al, 2007), videre viser den at det er relasjonen mellom 

klient og  ansatte som er avgjørende (Lambert & Ogles, 2004). En god arbeidsallianse er 

forbundet med en positiv effekt i psykoterapi, og denne alliansen er å forstå som en 

fellesfaktor på tvers av terapeutisk-teoretisk orientering ( Ryum og Stiles, 2005). Dette viser 

til det samme prinsippet som ved Dodo fuglen, som vise til at det er fellesfaktorene som er 
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avgjørende, ikke hvilke spesifikk metode man anvender. Kontakten mellom ansatte og 

domfelte kan ha stor betydning for hvorvidt den domfelte nyttiggjør seg av behandlingen, og  

den vil dermed prege utfallet av behandlingen (Helsedirektoratet, 2012). Relasjonsbygging og 

terapeutisk allianse anses som sentrale elementer i behandlingen, men det er ulike meninger  

om nøyaktig hvor viktig dette er  for behandlingsutfallet (Fluckinger et al., 2012). Respekt, 

tillit, ekthet og oppriktig interesse er aspekter ved ansattes terapeutiske holdning som kan 

danne en langsiktig relasjon med domfelte, viser her til den dialektiske relasjonsteorien 

(Schibbey, 2009).Det er i denne sammenheng derfor viktig at  ansatte har forståelse og empati 

for domfeltes livssituasjon for å kunne etablere en allianse. Når en god relasjon med domfelte 

er etablert, er det videre viktig at ansatte ser hele den domfelte, og ikke kun kriminaliteten. 

Frigjøring og bevisstgjøring av pasientens egne ressurser, slik som sysselsetting, sosiale og 

familiære forhold, meningsfulle aktiviteter, økonomiske behov og boligforhold, er med på å 

øke livskvalitet og selvfølelse.  Pasientens egne ressurser må støttes under behandlingen slik 

at livskvaliteten bedres ( Meian, et.al, 2015). (Evjen, 2007) viser til de samme prinsippene 

som (Bordin, 1979), de viser til at relasjonen mellom ansatt og klient bør være preget av 

grunnlegende varme, empati og sympati. Og det er viktig at klienten føler at ansatte og 

han/hun jobber mot et felles mål. Lignende grunnleggende forhold knyttes til relasjon mellom 

domfelte og ansatte, selv om det ikke er snakk om formell terapi (Evjen, et.al, 2007). 

Schibbey ser på allianse som  et tegn på at ansatte og domfelte er enige om hva de skal jobbe 

med, og hva som er problemet. Det er viktig at domfelte føler tillit til den ansatte, og at de er 

allierte i et erkjennelsesprosjekt (Schibbeye, 2009, s.253). Taushetsplikten er avgjørende og 

den er man avhengig av for å skape en trygg relasjon. For at taushetsplikten skal spile noen 

rolle, er det viktig at ansatte gjør en innsats, for at domfelte skal ha tillit til at man som ansatt 

overholder taushetsplikten.  Å finne ut hva klientene tror vil være nyttig for dem vil være en 

avgjørende faktor for å oppnå endring hos klienten. Man vil antagelig oppdage at domfelte 

ikke tenker  det samme som ansatte. Ansatte sin oppgave blir da å hjelpe domfelte til å oppnå 

endring på måter som tar utgangspunkt i domfeltes erfaringskunnskap og ikke fagkunnskapen 

til den ansatte (Valla,2010).  

Når vi her ser fengsel som et sted for behandling, kommer også relasjonen inn under 

sikkerhetsbegrepet. Spesielt fengsler med lavsikkerhet legger vekt på den dynamiske 

sikkerheten. Med dynamisk sikkerhet menes til slutt sikkerheten som produkt  av 

mellommenneskelige relasjoner og systematisk arbeid med å skape en sikkerhetsfremmende 

samhandling mellom ansatte, og mellom ansatte og innsatte (Ødegård, 2008). Et eksempel på 
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dynamiske sikkerhet kan være tiltak som drikke kaffe sammen, trene sammen og 

fremstillinger ( fremstillinger er utganger utenfor fengselet sammen med ansatte). I det store 

og  hele vil all type samhandling mellom ansatte og innsatte bidra til dynamisk sikkerhet. Man 

får oppservert endringer hos domfelte, man blir kjent og den ansatte kan da få et helt annet 

utgangspunkt for sine vurderinger. Skatvedt etterlyser mer fokus på det uformelle. Hun mener 

at den  uformelle praten og samvær er viktige verktøy i en terapeutisk relasjon. Hun mener at 

en slik kontakt kan bryte ned avstanden mellom fagpersonen og klienten, slik at det bygger 

opp under den terapeutiske relasjonen (Skatvedt, 2008). 

 2.5 Utfordringer med å skape relasjon 

Rusmestringsenhetene skal fungere som en relasjonsskapende arena (Helgesen, 2013). Her 

ligger det noen utfordringer og forventninger til ansatte som arbeider ved 

rusmestringsenhtene. Det er viktig at ansatte er bevisst at det i gitte situasjoner kan være 

ekstra vanskelig å skape en god relasjon. Det å sitte i fengsel kan være med på skape 

avstander som gjør at relasjonsarbeidet blir ekstra krevende. Makt/avmakt, fengselskulturen, 

holdninger, personlige utfordringer og diagnoser er faktorer som kan påvirke 

relasjonsarbeidet.  Flere norske og internasjonale studier har funnet ut at domfelte er en 

gruppe med høy psykisk belastning og høy forekomst av rusproblemer og 

personlighetsforstyrrelser (Melhus og Langevold,2004). Cramer sin studie fra 2014 viser at 

hele 92% av utvalget i den studien hadde på undersøkelsestidspunktet tegn på 

personlighetsforstyrrelse eller en psykisk lidelse. Undersøkelsene tyder på at 

livstidsforekomsten av psykiske lidelser blant innsatte også er langt høyere enn i befolkningen 

for øvrig. 

Det å lytte, vise forståelse og ha medfølelse anses som viktige egenskaper i det å etablere en 

god relasjon til domfelte, men en må også holde en nødvendig avstand til den domfelte slik at 

en ikke tar livssituasjonen inn over seg, eller det domfelte er dømt for og at dette preger 

relasjonen. Det er viktig at man klarer å beholde et subjekt - subjekt perspektivet (Schibbey, 

2009). 

Helsedirektoratet (2012) anbefaler at i terapeutisk arbeid med ruslidelse og psykisk lidelse 

kan det være nødvendig å balansere relasjonsfaktorer som aksept og empatisk lytting med 

relasjonsfaktorer som tydelighet og utfordring. Dette er et utfordrende arbeid som krever mye 

oppmerksomhet fra den enkelte (Helsedirektoratet,2012). Mange har levd et tøft liv med mye 

stigma, smerte og svik. Det skal da lite til for at de føler seg krenket i en behandlingssituasjon. 
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Dette gjør at hovedoppgaven til den ansatte er å bygge tillit og trygghet slik at det blir en god 

behandlingsrelasjon. Dette krever ekstra mye følsomhet og tålmodighet av behandleren (Wiig 

,2014). 

En god relasjon mellom domfelte og ansatte syntes å være en forutsetning for god progresjon i 

rehabiliteringsarbeidet. Mange av de domfelte har alvorlige relasjonsskader og bruker mye tid 

på å opparbeide tillit til nye mennesker (Killengreen Revold, 2015).  

2.5.1 Tillit 

I følge Killengreen Revold (2015) har domfelte forbrutt seg på lovene som er satt av de 

demokratiske institusjonen i samfunnet og blitt straffet for det.  Han mener at domfeltes lave 

tillit til andre mennesker kan si noe om hvorfor de havnet i den kriminelle situasjonen, og om 

det er muligheter til å leve et lovlydig liv etter løslatelse (Killengreen Revold, 2015). Noen 

domfelte ser ikke seg selv som en del av fellesskapet, og blir sin egen lykkesmed. Domfelte 

har om regel mange negative erfaringer i forhold til det å stole på andre mennesker. Det kan 

være en konsekvens av livet som de har levd, og kan også være en konsekvens av tidligere 

lovnader som ikke er blitt holdt av ansatte i det offentlige (Killengreen Revold, 2015). Dette 

gjør at det å skape tillit til domfelte, og da spesielt tanke på domfelte med rus-  og psykiatri 

problematikk kan være ekstra utfordrende. Da vil det å skape tillit ta tid, og man vil ofte bli " 

testet" før man er godkjent. Det er da viktig at man har tiden til å gå igjennom denne 

tillitsetableringen, med utgangspunktet i hvor lang tid den domfelte trenger. 

Levekårsundersøkelsen fra 2014 viser at det er en høy andel blant domfelte som har lav tillit 

til andre mennesker generelt. Videre at andelen som mener at en ikke kan være for forsiktig i 

omgang med andre mennesker og at folk flest vil prøve å utnytte dem er høyere  blant innsatte 

enn i referansegruppen (Killengreen Revold, 2015). 

 I (Randy,2010, s.55) refereres det til den danske teologen og filosofen K.E Løgstrup. Han tar 

utgangspunkt i at vi mennesker er født med en grunnleggende tillit til hverandre og til livet 

generelt. I begrepet tillit tar han utgangspunkt i at det ligger en forventning om å bli tatt på 

alvor og bli hørt. Løgstrup hevder at et menneske ikke vil lykkes med livet hvis det ikke har 

tillit. Tillit er basis for all kommunikasjon. Det overordnede målet for samarbeid mellom 

ansatte og pasienten burde derfor være å skape et gjensidig tillitsforhold (Randby, 2010, s.56).   

 2.5.2 Makt og avmakt 

Ansatte har fått en viktig rolle i rehabiliteringsarbeidet, men dette er en hybridrolle, hvor de er 

en kombinasjon av portvoktere til tjenester, kontrollører og terapeuter (Mjåland, 2015). 
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Ansatt - domfelt forhold er meget hierarkisk i den forstand at den ene parten er mer 

"betydningsfull" enn den andre. Man må se relasjonen i et maktperspektiv. For å reversere 

dette etablerte hierarkiet må domfelte bringes frem på bekostning av den ansatte. Den ansatte 

må da tåle å komme litt i bakgrunn, mens domfeltes egen beretning om sine problemer må gis 

økt plass.  Ved å gi den domfelte større kontroll og styring over behandlingen, gir de ansatte 

samtidig fra seg posisjon og makt. Det er derfor  viktig at den ansatte er sikker på sin 

usikkerhet, slik at håp opprettholdes hos de domfelte, samtidig som de ansatte er ydmyke over 

at de ikke har alle svarene. Den domfelte må bli en likeverdig part i utforskningen av hva som 

vil være den beste hjelpen for den enkelte (Valla, 2010; Schibbey, 2009). 

Den dynamiske sikkerheten vil da også være et utrykk for makt. Den dagligdagse relasjonen 

mellom ansatte og domfelte har et instrumentelt formål. Enhver kaffekopp som ansatte og 

domfelte deler, kan også være utførelsen av mellommenneskelig kontrollteknikk. " Det 

naturlige samvær" og "reelle oppgaver" er dels tenkt å fungere som en uformell, dagligdags 

versjon av et risikoidentifiserende og kontrollerende blikk (Uglevik, 2011). 

Avmakt er det motsatte av makt, det er å være maktesløs og ikke ha innflytelse på sin egen 

livssituasjon (Uglevik, 2011). I en situasjon  der man føler seg handlingslammet og hjelpeløs i 

forhold til andre som kan ta beslutninger som får konsekvenser for ens eget liv, kan man lett 

føle avmakt. Man har ikke engang muligheter til å påvirke retningen av sosial organisasjon, 

eller utviklingen i samfunnet. Avmakt betyr avhengighet av andre og til dels at en kan bli 

utnyttet av andre. Når det gjelder domfelte, vil de i enkelte situasjoner føle avmakt. Da 

kriminalomsorgen har beslutningsmakten over den domfelte. Dette kan være i situasjoner 

hvor den domfelte for avslag på permisjoner, løslatelser eller besøk. 

2.6 Brukermedvirkning/Empowerment 

Brukere og pårørende skal ha en reell innflytelse på målforming av tjenestene både på 

individnivå og systemnivå (St.prp.nr. 63, 1997-1998). I 2006 ble opptrappingsplanen for 

psykisk helse 1999 -2006 utvidet med to år. Et av opptrappingsplanens hovedmål var å styrke 

brukerperspektivet og brukerens rettigheter. Ifølge opptrappingsplanen for rusfeltet fra 2009 

skal tjenestene til personer som har utviklet rusmiddelproblemer være tilpasset den enkelte 

brukers behov, og brukererfaringer skal brukes mer systematisk i kvalitetsarbeidet (Det 

konglige helse og omsorgsdepartementet, 2012). 

Prinsippet om brukermedvirkning betyr at tjenesteapparatet skal benytte brukerens 

erfaringskunnskap for å yte best mulig hjelp(Sosial -og helsedirektoratet, 2006). Dette kan 
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skje på ulike nivåer, og man snakker gjerne om individnivå, systemnivå og politisk nivå. 

Brukermedvirkning på individnivå betyr at vedkommende medvirker i valg, utforming og 

anvendelse av de tilbud som til enhver tid måtte være tilgjengelige, noe som igjen vil 

innebære større autonomi, myndighet og kontroll over eget liv (Sosial -og helsedirektoratet, 

2006).  

Begrepet "empowerment" ble lansert i Ottawa-chartret i 1986, og ble der definert som en 

prosess som gjør folk i stand til å øke sin kontroll over egen helsetilstand og til å forbedre 

egen helse (Askeim og Stamin, 2007). 

Empowerment som strategi i folkehelsearbeidet betyr at folk ut fra sin egen situasjon blir i 

stand til å definere sine egne problemer og finner sine egne løsninger i fellesskap med andre. 

Det finnes ingen norske ord som dekker dette betydningsinnholdet. "Myndiggjøring" er det 

som kommer nærmest. Empowerment innebærer at folk blir i stand til å definere sine egne 

problemer ut fra sin egen situasjon, og finne sine egne løsninger i fellesskap med andre 

(www.forebygging.no). 

I helsedirektoratets nye retningslinjer for rusbehandling som kom i mars 2016, er det 4 

anbefalinger som går direkte på brukermedvirkning.  Det refereres til at pasienten/ brukeren 

skal kunne medvirke ved valg mellom tilgjengelig og forsvarlig undersøkelses - og 

behandlingsmetoder. Og for å sikre individuell tilpasning og ønsket behandlingsutbytte, bør 

det gjennomføres systematiske og kontinuerlige tilbakemeldinger/evalueringer av 

behandlingen (Det konglige helse og omsorgsdepartementet,  2016 s. 27) 

2.7 Om domfelte i fengsel  

Kriminalomsorgen hadde i 2015, 3801 soningsplasser fordelt på, 1394 på lavsikkerhetsfengsel 

og 2407 på høysikkerhets  fengsel. Det var 213 kvinner inne til soning, hvor 56 var 

varetekstfengslet, 3 satt på forvaring, 145 var på dom og 7 sonet bot. Når det gjelder menn var 

den 3715 inne til soning, fordelt på 951 i varetekt, 91 sonet forvaringsdom, 2600 på dom og 

72 sonet bot (Kristoffersen, 2016). 

Et fengsel med høyt sikkerhetsnivå har mur eller høyt gjerde rundt fengselsområdet. Alle 

dører er i hovedsak låst. Når de domfelte ikke er i arbeid, på skole eller deltar i 

fritidsaktiviteter under kontroll av fengselsbetjentene, er de innelåst på sine celler. Over 60 % 

av fengselsplassene i Norge er i lukket fengsel (www.kriminalomsorg.no./051115). Det 

legges opp til progresjonssoning, det vil si at etter at man har sonet en del av dommen på høyt 
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sikkerhetsnivå, vist vilje til endring, samt god oppførsel, da har man hatt god progresjon, og 

kan man søke seg videre til fengsel med lavere sikkerhetsnivå. 

Fengsel med lavere sikkerhetsnivå har fere fysiske sikkerhetstiltak enn fengsel med høyt 

sikkerhetsnivå, men det  har vanligvis gjerde rundt fengselsområdet, og domfelte har ikke lov 

å forlate området (Kriminalomsorg.no/051115).  

 2.7.1 Rusbruk blant domfelte i fengsel 

Det nære forholdet mellom rusmiddelbruk og kriminalitet er godt dokumentert, og 

rusmiddelbrukere er overrepresentert i fengselspopulasjoner verden over (Helgesen, 2013; 

Randby, 2010; Kristoffersen,  2016; Mjåland, 2015). Mange domfelte har tildels omfattende 

rusmiddelproblemer, ofte med psykiske og/ eller somatiske tilleggsproblematikk (Helgesen, 

2013).  I følge en ny norsk undersøkelse foretatt av Cramer (2014) hvor det ble intervjuet 857 

domfelte kvinner og menn, kom det frem at 28,7 % hadde hatt alkoholmisbruk eller 

avhengighet, og at 51,3 % hadde hatt narkotikamisbruk eller avhengighet (Cramer, 2014).  

I en norsk studie som ble gjennomført i 2003 viste det seg å være en betydelig 

overrepresentasjon av personer med et svært høyt alkoholinntak blant de domfelte (Ødegård, 

2008). Han fant at alkohol bruken hos domfelte var hele tre til fire ganger høyere enn i den 

generelle populasjonen (Ødegård, 2008). I følge en FAFO- rapport fra 2014 sliter mange 

domfelte i norske fengsel med dårlig helse, halvparten har en eller flere kroniske sykdommer, 

og de  er i langt høyere grad enn befolkningen preget med psykiske problemer (Killengreen 

Revold, 2015). Den viste videre at i befolkningen generelt  er det blant menn og kvinner 

omlag  en av ti som har psykiske problemer, mens  blant mannlige domfelte er det tre ganger 

så høyt, og blant kvinnelige domfelte  fire ganger så høyt. De viser også til at seks av ti 

domfelte  er rusmisbrukere. Selvrapporteringen til FAFO rapporten viser at 60 % av det totale 

utvalget definere seg som narkotikabruker, hvor 40 % er ikke brukere, er det 21 % som 

definere seg som jevnlige brukere og 28% ser seg selv som storbrukere (Killengreen Revold, 

2015). 

Levekårsundersøkelsen fra 2014 viser at både narkotikabruk og stor forbruk av alkohol er mer 

utbredt blant innsatte som er gjengangere enn førestegangssonere. En gjenganger defineres 

som en som er domfelt flere enn fire ganger, eller er dømt for mange forhold i en og samme 

dom (Helsedirektoratet,2012). Killengreen Revold( 2015) fant at  45 % prosent av domfeltes 

som hadde tidligere fengselsdommer drakk mer enn en gang i uken i året før innsettelse, mens 

blant førstegangssonere var det 30 %. Også når det gjelder bruk av narkotika ser man denne 
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forskjellen.  Når det gjelder perioder med daglig bruk av narkotika, er det 70 % blant 

gjengangeren som bekrefter at de har hatt et daglig bruk, mens blant førstegangssonere er det 

29 % (Killengreen Revold, 2015). I levekårsundersøkelsen fra 2014, som kom i desember 

2015 viser også denne undersøkelsen at det er flere med tungt rusmisbruk blant domfelte enn 

den øvrige befolkningen. Den viser også at andelen som drakk alkohol før fengsling ikke er 

høyere  enn befolkningen forøvrig, men at det er en høyere andel som drakk mye alkohol ofte. 

Her skiller spesielt de unge domfelte seg ut (Killengreen Revold, 2015). Når det gjelder 

narkotika har et flertall av domfelte, 56 % brukt narkotika året før fengsling (Killengreen 

Revold, 2015). De fleste med ruslidelser i norske fengsel, vil ofte være domfelte flere ganger, 

da det som oftest knyttes mange lovbrudd til deres livsstil. Mange med ruslidelser opplever å 

være avhengig av kriminalitet for å finansiere sin egen rusbruk, noe som gjør at flere i denne 

gruppen vil gå inn under begrepet gjenganger.  

2.8 Rusmestringsenheter  

For å gjøre noe med soningsmiljøet i fengslene og de domfeltes rusproblem, ble det i årene 

2007-2008  etablert tre rusmestringsenheter (RME) i norske fengsel.  Innen utgangen av 2013 

var ytterligere 10 slike enheter startet opp. Antall plasser i  Rusmestringsenhetene utgjorde i 

2015 128 fengselsplasser, noe som utgjorde 3,4 % av det totale antallet fengselsplasser (KDI, 

2015). En rusmestringsenhet er en forsterket enhet innenfor fengslene, og skal fungere som en 

egen enhet, spesielt tilrettelagt for domfelte med rusproblemer (Helgesen, 2013). Et opphold 

ved rusmestringsenhetene har som mål å motivere domfelte og legge forholdene til rette for at 

de kan starte eller videreføre en behandlings- og rehabiliteringsprosess mens de er i fengsel, 

samt å gi dem bedre oppfølging etter endt soning (Det konglige justis - og politidepartementet 

2008). 

Rusmestringsenhetene er et stort satsningsområde i Kriminalomsorgen og skal ha bedre 

bemanningssituasjon enn i fengslet forøvrig (Helsedirektoratet og 

kriminalomsorgsdirektoratet, 2015). Rusmestringsenhetene er ment å være et samarbeid 

mellom Kriminalomsorgen og spesialisthelsetjenesten ved tverrfaglig spesialiserte 

rusbehandling (TSB) som gir et tilbud inne i fengslene. Helse- og omsorgsperspektivet og 

utviklingen av et godt helse- og omsorgstilbud, herunder psykisk helsetjenestetilbud, står 

sentralt i utviklingen av rusmestringsenhetene. Et samarbeid mellom Kriminalomsorgen og 

helse- og omsorgstjenesten med sikte på å utvikle et målrettet og koordinert tilbud til de 

domfelte er i tråd med samhandlingsreformens intensjoner og vil være en styrke for arbeidet 

(Sosial- og helsedepartementet, 2009). I følge veilederen for rusmestringsenhetene 
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(Helsedirektoratet og kriminalomsorgsdirektoratet, 2015) forutsetter virkningsfull behandling 

en god relasjon mellom tjenesteutøvere og pasient/ domfelt. Etablering av tillitsfulle og 

utviklingsfremmende relasjoner med de domfelte ved rusmestringsenheten anses å være viktig 

utgangspunkt for rehabilitering og videre deltakelse i samfunnet. 

 Det er gjennomført studier i forhold til hvilke faktorer som er assosiert med økt tilfredshet 

blant pasienter innen rusbehandling, og resultatene viste at et godt forhold til de ansatte og 

gode samtaler med de ansatte var assosiert med høy tilfredshet (Ballack et al., 2006).  

Rusbehandling i fengsel foregår i en kontekst av frihetsberøvelse og under til dels strengt 

kontrollerte rammer. Parallelt med at rusmiddelmisbrukere i økende grad tilbys hjelp, benyttes 

store ressurser for å hindre, avdekke og sanksjonere rusmiddelbruk og distribusjon i fengselet 

(Mjåland, 2014). Tiltak, tjenester og intervensjoner ovenfor rusmiddelmisbrukere i fengsel 

gjennomføres i et spenningsforhold mellom straff og rehabilitering (Mjåland,2014). 

2.8.1 Rusmestringsenheten ved Bastøy fengsel 

Bastøy var en forbedringsanstalt for gutter fra 1900 til 1970. Fra 1971 til 1982 var det et 

vandrehjem fot arbeidsuføre og bostedsløse alkoholikere. Fra 1984 til 1988 var det et 

avlastningsfengsel underlagt Oslo kretsfengsel, og fra 1988 et selvstendig permanent 

landsfengsel for langtidsdømte. 

Fengselet har siden 2007 vært drevet etter "det humanøkologiske prinsipp". Det 

humanøkologiske prinsippet viser til samspillet mennesker  imellom, deres omgivelser og 

naturen. Humanismen setter mennesket i sentrum, som et selvstendig ansvarlig individ. I 

humanismen er alle mennesker like mye verdt, og da naturlig å tillegge alle mennesker ansvar 

for sine handlinger (Alnæs, 2002). Økologi viser til at alt i verden henger sammen og er 

avhengig av hverandre; jorden, himmelen, sola, plantene, dyrene og menneskene (Alnæs, 

2002).  Målet er at de innsatte skal ta ansvar for å planlegge eget liv. Lære hensynstagende 

omgang med medmennesker gjennom sosialisering i husprosjektene og på arbeidsplassene. 

Bastøy fengsel er et lavsikkerhetsfengsel, som ligger på en øy i Oslofjorden. Det har kapasitet 

til å ha 115 mannlige domfelte. Bastøy tar alle typer domssonere, de må være klarert for 

soning ved lavsikkerhetsfengsel. Domfelte kan ikke ha over 5 år igjen å sone av dommen, og 

de skal i utgangspunktet ha et mål om endring og tilbakeføring til samfunnet. De fleste ved 

Bastøy blir løslatt eller overført videre til overgangsboliger, institusjoner, hjemmesoning eller 

prøveløslatelse med oppfølging av Kriminalomsorg i frihet. 
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Rusmestringsenheten på Bastøy ble startet 01.12.09 og er en del av resten av fengselet. Hvor 

domfelte ved rusmestringsenheten følger de samme rutinene og reglene som gjelder for alle 

som soner ved Bastøy fengsel. Rusmestringsenheten har et eget hus, hvor 8 domfelte bor 

sammen. De ved rusmestringsenheten har uttrykt et eget ønske om å søke seg til enheten og 

dermed burde domfelte være interessert i å gjøre en endring. Da domfelte har uttalt egen 

motivasjon for endring, samt erkjent et rusproblem. For at domfelte skal bli vurdert med tanke 

på soning ved rusmestringsenheten, må det foreligge en skriftlig søknad. Hvor de sier noe om 

sitt rusmisbruk og sine tanker i forhold til oppholdet ved rusmestringsenheten, samt hva som 

er deres planer videre i soningen og etter soning. Soner de domfelte ved Bastøy har vi 

inntakssamtale med dem, der det blir vurdert om rusmestringsenheten har noe å tilby domfelte 

per d.d. Soner de ved en annen enhet, ønsker vi så langt det går å snakke med domfelte på 

forhånd. Slik at han er forberedt på hva som forventes og vi kan avklare litt før han kommer 

til enheten. 

Ved enheten er det ansatt to sosialfaglige ruskonsulenter, avdelingsleder har fengselsfaglig 

bakgrunn og det er tilknyttet en psykolog i 80 % stilling som er ansatt ved distrikt psykiatriske 

senter (DPS). Når det gjelder fengselsfaglige oppgavene, som urinprøver, visitasjon og andre 

kontrolloppgaver bistår avdelingen for sikkerhet,  rusmestringsenheten med denne typen 

oppgaver. Dette er oppgaver som ruskonsulentene ikke deltar i. 

Når domfelte er ferdig med oppholdet ved rusmestringsenheten, blir alle domfelte spurt om de 

ønsker å gjennomføre en sluttrapport. Sluttrapportene har et fast oppsett, som det gås 

igjennom sammen med den domfelte korttid før han overføres videre eller løslates. Tanken 

bak sluttrapportene er å få tilbakemeldinger fra den domfelte i forhold til positive og negative 

erfaringer med oppholdet ved rusmestringsenheten. Slik at rusmestringsenheten kan bruke 

deres tilbakemeldinger i forhold til endring/ forbedring av innholdet ved selve oppholde, med 

utgangspunkt i brukerperspektivet. 

2.9 Grunnprinsipper for arbeid i rusmestringsenheter  

I rusmestringsenhetene skal det jobbes etter metoder som er forskningsbasert og anbefalt av 

kriminalomsorgen. Motiverende intervju (MI), Bygging av mestringstillit (BAM), og 

miljøarbeid (Helgesen, 2013) er eksempler på slike metoder. Samtlige av disse 

arbeidsmetodene vektlegger den terapeutiske relasjonen. 
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Formålet med rusmestringsenhetene er å gi et tilbud om rehabilitering og behandling, som kan 

gjøre domfelte bedre i stand til å mestre sitt rusproblem og egen livssituasjon (Helgesen, 

2013). 

2.9.1 Miljøarbeid 

Miljøarbeid kan defineres som en systematisk og gjennomtenkt tilretteleggelse av miljøets 

psykologiske, sosiale og materielle/fysiske betingelser i forhold til individets og gruppens 

situasjon og behov. Hensikten med dette er å fremme deres muligheter til læring, mestring og 

personlig ansvar (Larsen og Selnes, 1992). 

Miljøarbeid hviler på to grunnpilarer,  en tydelig og tilbakevendende struktur og relasjoner. 

Disse to grunnpilarene er gjensidig avhengige av hverandre.   

Miljøarbeid i fengsel er viktig i rehabiliteringsarbeidet med domfelte. Miljøarbeid innebærer 

at man tilrettelegger domfeltes fengselshverdag og bruker felleskapet på avdelingen 

strukturert, med rehabilitering som mål (Drægeb et al, 2006). Ved meningsfylt miljøarbeid, er 

det viktig at man har med seg tanken om at  individet former miljøet og at miljøet former 

individet. Denne vekselsvirkningen man må legge til grunn for det miljøterapeutiske arbeidet. 

Det blir derfor en viktig miljøterapeutisk oppgave å klarlegge hvilke miljøkrefter som 

hemmer og fremmer menneskets mulighet for vekst og utvikling (Larsen og Selnes, 1992) 

2.9.2 Kognitiv grunntanke  

Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i 

kognitiv metode er at man hele tiden velger ut informasjon og at man tolker denne 

informasjonen uti fra tidligere erfaringer og de forventninger en har til den aktuelle 

situasjonen. Ens tanker rundt en bestemt hendelse vil påvirke hvilke følelser som blir knyttet 

til den.  

Innen kognitiv metode er det et mål å styrke domfeltes ferdigheter til å identifisere 

selvdestruktive tanker og identifisere følelsene som kommer med tankene. Kjernen i kognitivt 

arbeid er å støtte den domfelte  i å mestre sine problemer, og samtidig hjelpe til å endre 

uhensiktsmessige tankemønstre og uhensiktsmessig atferd som er forbundet med problemene, 

og som kanskje også har bidratt til dem. 

Ansatte og domfelte drøfter muligheter for ulike alternative tenke- og handlingsmåter. Selv 

om rollene er forskjellige , dreier det seg om et gjensidig samarbeid mellom ansatt og domfelt, 

hovedsaklig rettet inn mot problemer slik de fremtrer i den domfeltes hverdag. Det er 



   

28 
 

domfeltes opplevelse av situasjonen som står i sentrum.  Ansatte må hele tiden sikre seg at 

alliansen med ansatte er tilstede, slik at de har en felles forståelse av hvilke problemer de 

arbeider med å løse. Ansatte er ofte aktiv i samtalene, informere, forklarer, gir råd og stiller 

mange konkrete spørsmål. Viktig at man opptrer som en som er lett å forholde seg til, klar og 

tydelig. Behandlingsalliansen og brukermedvirkning står sentralt i kognitiv arbeid. Domfeltes 

engasjement og involvering er avgjørende for et positivt resultat av behandlingen.  Et 

samarbeid mellom ansatt og domfelt som er preget av et aktivt samarbeid mot tydelige 

definerte mål fungerer best (Repål, 2015).  

Dette er en metode som blir brukt ved rusmestringsenheten ved Bastøy i den individuelle 

delen av oppfølgingen. 

2.9.3 National substanc abuse program (NSAP) 

NSAP bygger på kognitiv teori, og har en grunntanke at rusproblemet kan endres gjennom 

endring av tankene. Mestre ved å tenke, mestre ved å gjøre.  

Et av grunnprinsippene bak Kriminalomsorgens rehabiliteringsprogrammer, inkludert 

rusprogrammene, er at den atferden  man ønsker å endre er tillært. Slik er intervensjonen laget 

som en gjenopplæringsprosess, med bruk av strategier hentet fra basisprinsippene innen 

læring. Fordelen med å integrere sosiale læringsteorier er at den utvider modellen for 

atferdsvervelse og kontinuasjonen til å inkludere forming, sosial kontekst og samhandling 

med miljøet. Forming oppstår når en person utvikler en atferd som imiteres.  Atferden kan bli 

en vane dersom personen stadig oppnår ønsket utfall ved å gjenta den.  Forbindelsen styrkes 

gjennom en kognitiv prosess (Correctional service of Canada, 2004). 

Ved Rusmestringsenheten på Bastøy kjøres den moderate versjonen av NSAP. Det er et 

program med 26 samlinger, med muligheten til å ha vedlikeholdssamlinger. 

2.9.4 Bygging av mestringstillit (BAM) 

I BaM er det en persons atferd eller handling som er i fokus. BaM er en metodikk innenfor 

kognitiv -atferdsterapi. Sentralt i metoden er at man ønsker å unngå ekspertposisjoner, hvor 

domfelte kan oppleve å bli fortalt hvordan de skal leve livet. Noe som ofte kan skaper 

motstand. I denne metoden er det fokus på brukermedvirkning, det er den domfelte som har 

erfaringen, og sitter med svarene i forhold til sitt liv. Det er viktig at den ansatte forstår 

erfaringen til den domfelte. Dette understreker betydningen av å holde et fordomsfritt, 

beskrivende fokus igjennom samtalen. I den kognitive tradisjonen legger man vekt på å skape 
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en god relasjon og et godt samarbeid mellom domfelte og ansatte (Brunmoen,2007). Det er tre 

begreper som er sentrale, og de inngår som elementer i et veksel spill. De første er allianse 

(trygghet og tillit), den andre er innsikt (kartlegging  av problemer, tankemønstre og følelser), 

den siste er endring ( Utprøving av nye handlinger og tankemåter) (Berge og Repål, 2004) 

Hensikten med metoden er å få frem ikke- normative beskrivelser, beholde et deskriptivt 

fokus på hendelser der domfelte har gjort en handling som sees som ikke ønsket 

(Brunmoen,2007). 

2.9.5 Motiverende intervju (MI) 

Mi bygger på tre felles faktorer for startfaser i de fleste kognitive programmer. Det er å bygge 

relasjon, definere og kartlegge motivasjon og edukasjon på (lære om) mål og delmål. Noe av 

det som er grunnleggende for å kunne utøve MI på en god måte, er at man har med seg det MI 

spiriten, den består av respekt, empati, samarbeid og autonomi. Får å få til denne Mi spiriten, 

er det viktig at man bruker kommunikasjonsferdighetene Åpne spørsmål-Bekreftelse-

Refleksjon-Oppsummering.  MI består av fire motivasjonsprosesser, som er relasjonsbygging, 

fokusering, utforsking/fremkalling og planlegging. 

Motiverende intervju er et sett med terapeutiske strategier som skal få domfelte til å forstå 

hvilken innvirkning rusmisbruket har på livet hans eller andres. Prinsippene for motiverende 

intervju har et stort potensial ved behandling av problematisk atferd, som hindrer 

dobbeldiagnoseklienter i å nå sine personlige målsetninger ( Muser et al., 2006) Fler av de 

domfelte ved rusmestringsenhetene vil være dobbeldiagnosepasienter. 

2.9.6 Russamtalen 

Som en konsekvens av den store andelen domfelte med rusproblematikk, ble det i 2008 

lansert en helhetlig russtrategi for Kriminalomsorgen for perioden 2008-2011. I russtrategien 

omtales russamtalen som en alternativ til reaksjon som kan iverksettes dersom domfelte har 

brutt regelverket ved å ruse seg (Det konglige justis- og politidepartementet 2008). I fengsel 

kan russamtalen benyttes som et alternativ til reaksjon etter straffegjennomføringslovens § 40 

eller som et tilbud til domfelte som ønsker å jobbe med egen rusproblematikk. 

I St.meld. nr 37  heter det: Sanksjonsmetoder som tap av fritidsfelleskap, og tar av goder som 

å se tv, styrker ikke muligheten for rehabilitering av domfelte. Slike former for reaksjoner kan 

tvert imot forsinke rehabiliteringen og virke mot sin hensikt. Kriminalomsorgen skal derfor i 

større grad bruke reaksjonsformer på regelbrudd som er mer i samsvar med praksisen til de 
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etatene kriminalomsorgen samarbeider med om rehabilitering (Det konglige justis- og 

politidepartementet 2008 

Russamtalen skal imidlertid ikke bare være et alternativ til tradisjonelle reaksjoner, men også 

et tilbud til de som har behov for rehabilitering (Lauritzen et al., 2010). 

3 Metode    

3.1 Kvalitativ metode 

Det kvalitative forskningsintervjuet søker å forstå verden sett fra intervjupersonenes side. Å få 

frem betydningen av folks erfaringer og å avdekke deres opplevelse av verden, forut for 

vitenskaplige forklaringer, er et mål (Kvale ,2012 s.21). I kvalitativ forsking er man ute etter 

kvalitative data i form av bilder og ord, og man ønsker å belyse fenomener gjennom naturlige 

data.  Et mål med kvalitativ forskning er ofte å fange meninger fremfor handlinger, da med 

fokus på brukerperspektivet ( Ryen, 2002).  

Jeg har valgt å bruke kvalitativ metode, da det er den metoden som egner seg best for å kunne 

belyse hvordan personer opplever et tema ut ifra deres egen situasjon. Da 

forskningsspørsmålet mitt går på den domfeltes oppfatning av relasjon og hva som skal til for 

at det blir en god relasjon mellom de som domfelte og ansatte, var det kvalitativ metode som 

jeg måtte anvende for best mulig å få svar på mitt forskningsspørsmål. 

3.2 Datakilder 

Datamaterialet som denne undersøkelsen bygger på består av kvalitative intervjuer av 10 

domfelte og sluttrapporter gjennomført med 47 domfelte som har sonet ved 

rusmestringsenheten ved Bastøy fengsel i perioden 2011 -  august 2015. 

3.2.1 Semistrukturert intervju 

Et intervju er en samtale som har en viss struktur og hensikt. Forskningsintervju går dypere 

enn den spontane meningsutvekslingen som skjer i hverdagen. I forskningsintervjuet er 

tilnærmingen varsomt spørre - og lytte -orientert. Hensikten med et forskningsintervju er å 

frembringe kunnskap som enkelt mennesker innehar med bakgrunn i deres erfaringer eller 

meninger (Kvale, 2012). Eksempelvis i denne studien er det de domfelte sin meninger, basert 

på deres erfaringer fra soning ved rusmestringsenheten på Bastøy som jeg ønsker å få tak i.  

Forskningsintervjuet er ikke en konversasjon mellom likeverdige deltakere, ettersom det er 

forskeren som definere og kontrollerer samtalen.  Et semistrukturertintervju er en form for 
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forskningsintervju, der målet er å hente inn beskrivelser om intervjuobjektes livsverden for å 

kunne fortolke betydningen (Kvale,2012 s. 23). 

I følge Ringdal er formålet med intervjuer  å innhente informasjon, ikke å måle teoretiske 

variabler. Respondenten sees på som en informant som sitter inne med kunnskap og  

livserfaringer som forskeren ønsker  innsikt i. Hvor mange informanter man trenger avhenger 

av formålet med undersøkelsen (Ringdal,2014). I denne studien ble det brukt domfelte ved 

rusmestringsenheten som informanter, da det er deres opplevelser og erfaringer som det var 

interessant å få innsikt i.  

Samtaleintervjuer er fleksible og vil sjelden bli helt like. Det er preget av åpne spørsmål, og 

innholdet i intervjuet vil derfor  variere fra informant til informant. Åpenheten for det nye 

som kommer i intervjuet skal være stor, og dette medfører at  man kan miste muligheten til 

sammenlikning ved at spørsmålene stilles varierer fra informant til informant. Denne ulempen 

kan redusere noe ved at man har noen sentrale spørsmål som man stilles forholdsvis likt til 

alle, ved  bruk av intervjuguider (Ringdal, 2014). I Semistrukturerte intervjuer følger man 

intervjuguiden, med det vil alltid komme variasjoner i hvert enkelt intervju. Med 

utgangspunkt i hva intervjuobjektet forteller og hva som er viktig for vedkommende. Det er 

viktig at forskeren følger opp med relevante spørsmål, samtidig som man  påser at man får 

svar på det man i utgangspunktet lurer på. I forbindelse med denne undersøkelsen ble det 

utarbeidet en intervjuguide med fokus på hva domfelte mente at skulle til for at man fikk en 

god relasjon mellom de og ansatte. Innledende ble det stilt noen generelle spørsmål, om 

soning og rushistorikk. Dette for å bli litt kjent, samt å kunne se om det var noen tydelige 

forskjeller i forhold til lengde på dom og  type rusmisbruk. Så ble det stilt spørsmål som tok 

sikte på å belyse domfeltes erfaringer og tanker rundt relasjon, og om domfelte mente disse 

hadde noen betydning for hans soning, samt tanker i forhold til rus og endring (Se vedlegg, 

intervjuguide 3). 

3.2.3 Sluttrapportene 

Samtlige som soner ved rusmestringsenheten får tilbud om en sluttsamtale med 

kontaktpersonen/ ruskonsulenten, som har fulgt dem opp under soningen ved 

rusmestringsenheten. Den domfelte står fritt til å velge og gjennomføre en sluttsamtale. Denne 

samtalen følger et standardisert skjema, hvor kontaktpersonen er ute etter positive og negative 

ting ved rusmestringsenheten og ved Bastøy som fengsel. Dette gjøres med utgangspunkt i at 
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rusmestringsenheten ønsker å forbedre sin virksomhet ved å bruke domfeltes erfaringer. For 

på denne måten å kunne treffe målgruppens behov bedre. 

Sluttsamtalene gjennomføres en av de siste dagene til domfelte på Bastøy. Tanken bak dette 

er at det kommer mer ærlige svar, siden domfelte har mindre å risikere ved å svare ærlig. Som 

regel blir disse samtalene avholdt på kontaktpersonens kontor, og varigheten på disse 

samtalene varierer  fra 30 min til 2 timer. Enkelte domfelte har også valgt å ikke si lite under 

samtalene, da de selv mener  de ikke har noen ting å komme med.  Når samtalen er ferdig får 

domfelte lese hva som er notert, og han skriver evt. under på et samtykkeskjema om at disse 

kan brukes videre i forskning. Det er to av sluttrapportene som det ikke var skrevet under på 

samtykke, de er derfor ikke tatt med i denne studien. I denne oppgaven er det i alt 47 

sluttrapporter som er brukt (Se vedlegg nr 5). 

3.2 Utvalg 

Det ble foretatt 12 intervjuer av domfelte som i et gitt tidsrom sonet ved eller hadde sonet ved 

rusmestringsenheten ved Bastøy fengsel.  Jeg klarte ved en feil å slettet tre intervjuer, en av 

disse informantene  hadde muligheten til å stille opp til et reintervju. Det er derfor 10 

intervjuer som ligger til grunn for denne studien. 

Aldersgruppen på de informantene varierte fra 21 år til 49 år.  Yngste var 21 år, 5 var i 20 

årene, 3 var i 30 årene og  2 var i 40 årene, den eldste var  49 år. 

I gruppen som ble intervjuet  var det noen førstegangssonere, og en som sonet sin 28 ende 

dom. Lengden på dommer varierte fra 7 måneder  til 13 år. Når de gjaldt tiden informantene 

hadde vært på rusmestringsenheten varierte det fra  2 uker til over 1 år. De fleste hadde ingen 

eller liten erfaring fra behandling tidligere, med unntak av en som hadde er faring fra 2 år i 

behandling ved et Terapeutisk samfunn. 

Samtlige informanter oppga at de startet å ruse seg på alkohol og hasj. Debut alderen varierte 

noe, fra 12/13 års alder  til han som startet  som 18/19 åring. De har brukt mange ulike stoffer, 

to hadde heroin som hovedproblem,  og en var i Legemiddelassistert behandling (LAR).  

Når de gjelder utvalget i sluttrapportene er dette en større gruppe, i alt 47.  Fellesnevneren er 

at disse har sonet ved rusmestringsenheten på  Bastøy. Lengden på oppholdet har variert, fra 1 

måned til over 1 år. Det var menn i aldersgruppen 21 - 58 år, fordelt på 21  som var i 20 årene, 

18 var i 30 årene, 6 var i 40 årene og 2 var i 50 årene.  Alle domfelte som gjennomførte 

sluttrapportene  var på vei videre fra soningen ved Bastøy. 21 stykker var på vei til soning i 
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institusjon etter  straffegjennomføringsloven (Strgjft) §12,  4 ble overført til høyere sikkerhets 

nivå,8 ble løslatt enten på endt tid eller prøveløslatt på 2/3 dels soning,  4 skulle overføres 

overgangsbolig, 8 til strgjft §16. 1 ledd, dvs hjemmesoning, uten elektronisk kontroll. 

Ved Bastøy fengsel  soner  det  kun menn, og ingen kvinner ble derfor tatt med i utvalget. 

Siden det ble satt som kriterier at de domfelte skulle ha sonet ved eller soner på 

rusmestringsenheten ved Bastøy. Innebar dette at domfelte med rusproblematikk fra andre hus 

ble ekskludert, selv om deres synspunkter også kunne vært interessant. 

Ved utvelgelse ble det lagt vekt på at domfelte var samtykke kompetent, samt  hadde 

tiltrekkelige norskferdigheter til  å kunne gjennomføre intervjuet på norsk. Det var tre som ble 

vurdert til å ikke delta, 2 med bakgrunn i språkproblemer og en som det ble stilt 

spørsmålstegn ved hans psykiske helse og hvorvidt han var påvirket. 

3.3 Fremgangsmåte 

Det ble foretatt en henvendelse til Regionalt komité for medisinsk og helsefaglig 

forskningsetikk (REK)for å vurdere hvorvidt denne studien skulle søkes de. Tilbakemeldingen 

var at dette prosjektet kunne søkes direkte til Personvernombudet for forskning (NSD). 

Det ble foretatt en formell søknad til Bastøy fengsel, om å få gjennomføre studien. Den ble 

godkjent ved fengselsleder Tom Eberhardt. Det ble også fremmet en formell søknad til 

Region sør v/ Regionsdirektør, Bjørn Krogsrud. Når godkjenningen  herfra var på plass, 

snakket jeg gjentatte ganger med  gruppen domfelte som var ved rusmestringsenheten for å 

informere om forskningsprosjektet, og jeg la også igjen et informasjonsskriv. Dette for at de 

som ønsket kunne ta kontakt med meg og avtale tid og sted for intervjuet. Bakgrunnen for 

denne fremgangsmåten var at det skulle bli letter for de som ikke ønsket å delta og si nei. Når 

det gjaldt de som ikke lenger var ved enheten, tok jeg utgangspunkt i samtykke fra 

sluttrapportene og tok kontakt med forespørsel om interesse for deltakelse.  Til de som var 

interessert informerte jeg mer inngående om studien og hensikten. 

Ved intervjuene ble det avtalt sted og tid med hver enkelt informant. Samtlige intervju ble 

gjennomført på mitt kontor ved Bastøy fengsel. Intervjuene varte i snitt 45 min, det lengste 

ble på 2 timer. I dette intervjuet kom det  frem mye som ikke hadde med selve studien å gjøre, 

blant annet en innrømmelse på rus i fengsel. Vi valgte da å bruke tid på dette, for å finne den 

beste måten og kunne jobbe videre med dette problemet. 
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Siden jeg som tidligere nevnt, hadde erfart  hvor lett det var å slette intervjuene, bestemte jeg 

meg for å transkribere fortløpende. Intervjuene ble lagret på en PC som ikke hadde nett 

tilgang, og derfra transkribert, printet ut og slettet fra dataen. De utskrevne intervjuene  ble 

oppbevart i låsbart skap på kontoret og intervjuobjektene ble anonymisert. Informantene fikk 

tilbudet om å lese transkriberingen, men samtlige takket nei til det. 

 De transkriberte intervjuene ble deretter gjennomgått for å finne fellesnevner og disse ble 

kategorisert i temaer. Etter at det var gjort, ble intervjuene overført til et kryssskjema og 

sitatene ble skrevet over der uavhengig av hvilket intervju de var hentet fra. Så ble det foretatt 

en analyse med utgangspunkt i Braun og Clarke sin tematiske innholdsanalyse. 

3.4 Analyse  

Analysen i denne studien ble startet med at samtlige sluttrapporter ble gjennomgått for å se 

om det var noen temaer som flere var innom med tanke på hvordan man best mulig kan bistå 

en domfelt. Med bakgrunn i disse rapportene og erfaring fra egen arbeidsplassen, ble temaet 

relasjon valgt.  Jeg ble nysgjerrig på om det vi drev på med hadde noen "hensikt",  og om de 

domfelte la vekt på det samme som ansatte. Jeg var også ute etter å se om det var noen enkle 

endringer ansatte kunne gjøre for å skape denne relasjonen og et bedre utgangspunkt for  å 

drive endringsarbeid. 

Med utgangspunkt i dette temaet, ble det laget en intervjuguide med ønske om å få tak i hva 

den enkelte domfelte mente rundt dette temaet og hva de tenker rundt påstanden  om at 

relasjon mellom ansatt og domfelte er avgjørende for viljen til å ville endre. 

Dataene ble analysert etter inspirasjon av Braun og Clark (2006) sin tematiske 

innholdsanalyse. I følge Braun og Clark er tematisk innholdsanalyse en fleksibel tilnærming 

som kan brukes på tvers av en rekke problemstillinger. Tematisk innholdsanalyse innebærer at 

man går igjennom intervjuer, forskergrupper eller utvalg av tekster for å finne gjentatte 

mønster av meninger. Braun og Clarke deler analyse "opp i seks forskjellige faser." Jeg vil i 

det følgende beskrive disse og hva jeg gjorde på hvert trinn. 

Fase 1: Utgangspunktet er at man skal bli kjent med studien. Her gjennomførte jeg samtlige 

av intervjuene og transkriberte de fortløpende. Utskriftene fra intervjuene ble gjort mest mulig 

ordrett, i et forsøk på å gjenskape intervjusituasjonen på en best mulig måte og få en 

helhetsopplevelse av intervjuene også i etterkant. Dette for å sikre at det ikke ble endret på 

betydninger av det som ble sagt ved feil tegnsetting eller at jeg unnlot å få med pauser, lyder 
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og reaksjoner fra intervjupersonene.  Jeg ønsket å sikre at meningen til den domfelte kom 

frem riktig. Etter at jeg hadde transkribert intervjuene og  de var skrevet ut, hørte jeg 

igjennom opptakene engang til for å kontrollere at jeg hadde fått med meg innholdet riktig. 

Fase 2: Her  ble intervjuene gjennomgått og det ble startet koding av de forskjellige temaene. 

Det ble  i første omgang kodet ved hjelp av fargekoder på utsagn og temaer som kunne høre 

til i samme kategorier. Denne gjennomgangen ble gjort avhengig av materialet fra intervjuene 

og ikke fra teorier. Gjennom analysen ble svarene grovsortert i ulike temaområder. Deretter 

ble det gjort en ny innholdsanalyse av hver kategori for å finne ut hvilke temaer som skilte seg 

ut, ble nevnt av flest, eller skilte seg ut fra resten av svarene eller historiene som kom frem 

under intervjuene. 

Fase 3: Her søker man etter å finne felles temaer, og  begrense utsagn til færre kategorier. Jeg 

valgte å se igjennom alle intervjuene i forhold til kodingen jeg gjorde i fase 2. Jeg satt opp alle 

utsagnene på gule "postit"  lapper. De ble samlet i seks kategorier som var nevn flere ganger 

og hvor "postit" lappene passet inn. Jeg satt da igjen med en del utsagn som ikke passet inn i 

noen kategorier. Jeg vurderte da igjen om noen av temaene burde endres eller om disse 

utsagnene ikke skulle være med. 

Fase 4: Her satt jeg igjen med en del  temaer  som og jeg vurderte om disse skulle gå inn i de 

forskjellige temaene eller inkluderes i andre temaer  eller om det var noen jeg burde slette.  

Til sist satt jeg  igjen med 6 temaer.   

Fase 5:Innebærer en koding av datamaterialet i kategorier etter variabler som en mener er 

viktig. Og målet med dette er å få redusert datamaterialet. Det er i denne oppgaven valgt å 

bruke en induktiv metode. Induktivmetode vil si at utgangspunktet for kodingen er likheter 

mellom svarene (Ringdal, 2014). For eksempel blir det lagt vekt på hva de domfelte uttaler 

som stemmer overens med andre svar i intervjuene.  Her ble funnene gjennomgått og tolket 

for å få tak i innholdet. 

Fase 6: I denne fasen er det ferdigstilling av resultatene. Her ble funnene gått igjennom og 

diskutert med kollegaer. I tillegg ble informantene innkalt til et frivillig møte hvor vi gikk 

igjennom funnene, og de fikk muligheter til å komme med tilbakemeldinger. Av 11 

informanter var det kun 4 som deltok på gjennomgangen. I følge Braun og Clarke er 

meningen med en tematisk innholdsanalyse å fortelle den kompliserte historien i 
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datamaterialet på en måte som overbeviser leseren og gyldigheten av analysen som er 

gjennomført (Braun og Clarke, 2006). 

3.5 Etikk: Forskning på egen arbeidsplass 

Jeg har valgt å ta min undersøkelse på egen arbeidsplass og innen mitt fagfelt. Slik jeg ser det 

har dette sine fordeler og ulemper. Det kan da oppstår situasjoner som man bør være ekstra 

oppmerksomme på. Innvendinger mot det å foreta forskning på egen arbeidsplass, er at man 

ved observasjon av venner og kollegaer eller brukere/domfelte fort kan velge side. Man mister 

da den akademiske distansen, og får personlig interesse i det som skjer i felten. Å 

opprettholde distanse og upartiskhet er alltid et problem i kvalitative studier, men problemet 

settes på spissen hvis man har et personlig forhold til noen i det miljøet man utforsker 

(Repstad, 2004 s.39). 

Kunnskap om aktørenes kontekst er en viktig form for samfunnsvitenskaplig kunnskap, men 

felles kontekst behøver ikke alltid bety felles fysisk kontekst. Det kan også handle om å 

intervjue mennesker som har gjennomgått noenlunde de samme erfaringene, men i slike 

prosjekter som dette er det viktig at intervjuene nettopp omhandler erfaringene til den enkelte 

(Repstad, 2004 s.76). 

Det å analysere egen organisasjon er ikke så veldig annerledes enn for andre forskere som 

bruker kvalitative metoder. Ved bruk av kvalitativ metode må man ha et minstemål av sosiale, 

medmenneskelige relasjoner til aktørene for å få tak i relevant data. Forskjellen er at den som  

forsker og samtidig er aktør i egen organisasjon, vanligvis har flere og mer intime sosiale 

bånd til aktøren enn en forsker som kommer utenfra (Repstad, 2004 s.235). 

Informert samtykke betyr at forskningsdeltakere informeres om undersøkelsens overordnede 

formål og om hovedtrekkene i designen, så vel som om mulige risikoer og fordeler ved å delta 

i forskningsprosjektet. Informert samtykke innebærer dessuten at man sikrer seg at de 

involverte deltar frivillig, og at de informeres om sin rett til å trekke seg ut av undersøkelsen 

når om helst (Kvale, 2012 s.88). Informert samtykke er meget viktig. Spesielt i undersøkelser 

der det er en sårbar gruppe som intervjues, slik som i denne oppgaven med domfelte som 

informanter.  

Ved rekruttering av domfelte til å delta i undersøkelsen ble det informert om taushetsplikt, og 

min rolle. Det ble understreket at den informasjonen jeg mottar som forsker vil bli 

anonymisert, slik at ingen opplysninger vil kunne knyttes direkte til den domfelte.  
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Kriminalomsorgen vil ikke ha noen tilgang til intervjuene. De vil kun ha mulighet til å lese 

selve oppgaven. Deltakelse var frivillig og domfelte ble informert skriftlig og muntlig om at 

de kunne når som helst, trekke seg fra undersøkelsen uten nærmere begrunnelse,( se vedlegg, 

nr 4). Alle data ble behandlet i samsvar med regelverket til NSD. I både skriftlig og muntlig 

forhåndsinformasjon ble frivilligheten i deltagelse vektlagt. Samtykkeerklæringen ble delt ut 

sammen med informasjonen om prosjektet. Og her fremgikk det at det var frivillig å delta, og 

at det var anledning til å la være å skrive under på samtykke, og dermed ikke å delta.  

Det var ikke noen form for belønning for de som stilte opp, annet enn takk. Bakgrunnen for 

dette valget var at jeg ikke ønsket at domfelte skulle delta fordi de hadde noe å vinne noe på 

det,  annet enn et ønske om å dele sine historier og erfaringer. Som forsker måtte jeg også 

passe på at jeg ikke la noen føringer eller at min bakgrunnsinformasjon fargela i en eller 

annen retning.  Det var i denne settingen meget viktig at jeg tydelig gjorde min rolle som 

forsker, og holdt meg til den i forbindelse med prosjektet. Det var viktig at jeg klarte å 

opprettholde en undrende rolle, og ikke dette inn i dette vet jeg jo rollen. Når man analysere er 

det viktig å holde seg til fakta, og faktisk presentere det man får (Iversen og Dahle, 

2011;Mjåland og Lundeberg, 2014). 

Intervjuene og opptakene ble behandlet konfidensielt. De var  innelåst i et arkivskap, som kun 

jeg hadde nøkkel til. Dette står på mitt kontor, og for å få nøkkel til kontoret må man innom 

vakta ved Bastøy fengsel for å hente den ut. Alle intervjuene vil bli slettet når oppgaven er 

levert, senest den 01.07.16.  

Som forsker bør man forholde seg til konsekvensene av en kvalitativ undersøkelse både med 

hensyn til den mulige skade den kan påføre deltakerne, og de fordeler de kan forventes å få 

ved deltakelse i undersøkelsen. Det etiske prinsippet om velgjørenhet ( beneficence) betyr 

risikoen for å skade en deltaker bør være lavest mulig  (Kvale, 2012 s.91). For å ivareta dette 

prinsippet var jeg som tidligere nevnt tydelig på at det ikke var noen fordeler ved å delta, samt 

at det var frivillig. Med bakgrunn i dette ble det gitt informasjon generelt og de som ønsket 

kunne selv ta kontakt med intervjuer. 

3.5.1 Reliabilitet og validitet 

Reliabilitet går generelt på tilfeldige målefeil. En vurdering av kvalitative datas reliabilitet blir 

forskerens refleksjon over hvordan datainnsamlingen har foregått, for å bli bevisst mulige 

feilkilder (Ringdal,2014 s.96).  



   

38 
 

Validitet handler om man faktisk har målt den man ønsket gjennom undersøkelsen. I 

kvalitativ forskning kan validitet vurderes på to måter, enten av forskeren eller av 

informantene (Ringdal, 2014 s.96). Det er viktig at man vurderer om de man intervjuer svarer 

det de tror jeg ønsker og høre, og ikke det som nødvendigvis blir "riktig". 

Reliabilitet påvirkes av tilfeldige målefeil, mens systematiske målefeil går direkte ut over 

dataens validitet (Ringdal, 2014 s.96). Et eksempel på dette kan være; Om domfelte ville svart 

at de alltid hadde god kontakt med ansatte, og at det ikke var noen forbedringspotensial i noen 

av relasjonene, da oppstår det en systematisk målefeil som kan undergrave målingens 

validitet. 

4 Resultater 

Ved gjennomgang av sluttrapportene var det, som nevnt i  kap 3.4 flere temaer som gikk igjen 

i informantenes beskrivelser. Når det var snakk om hva informantene mente var positivt ved 

rusmestringsenheten var det; 13 som nevnte den tett oppfølgningen, 8  sa at "noen som har 

trua på meg", 9 mente det at de merket fremgang i soningen var positivt, så mange som 23 

mente at en- til -en oppfølgingen de fikk var positivt, 17 nevnte fremstillinger og 7 var innom 

at den faglige kompetansen til de ansatte var en styrke. Når det gjaldt det som informantene 

ikke var fornøyd med var det; 1 informant som sa at enheten burde hatt flere midler og bedre 

bemanning, 10 etterlyste mer faglighet blant ansatte, 3 savnet mer kurs/programmer og 5 

mente at det var for få fremstillinger.  

I de 47 sluttrapportene var domfelte innom mange ulike temaer. Det er flere som har svart at 

det er flere positive ting, og noen har valgt og ikke svare på negative ting. Dette innebar at 

antall positive ting som informantene oppgir var 77, og negative ting var 50. Domfelte ble i 

sluttrapportene spurt om hva som har vært positivt med oppholdet ved enheten, og hva som 

har vært negativt. Det blir også etterspurt tilbakemeldinger eller tips i forhold til å kunne 

forbeder enheten ut i fra deres perspektiv. I sluttrapporten er man også innom Bastøy som 

helhet, da det kommer frem ting som er positive og negative ved fengselet og ikke spesielt 

kun for rusmestringsenheten (se vedlegg nr 5). 

Ved gjennomgang av intervjuene var de fleste innom mye av det samme som kom frem i 

sluttrapportene, men de ga mer utdypende informasjon om hvert tema og kom med historier 

og konkrete eksempler. 
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Ved gjennomgang av intervjuene var det som nevnt 7 temaer som gikk igjen i informantenes 

beskrivelse og et som går på påstanden om relasjon er avgjørende for viljen til endring.  Jeg 

har valgt å kalle kategoriene; 

 Faglig kompetanse hos ansatte Nærhet til ansatt 

 Humor 

 Kommunikasjon, med underemnene tillit, tydelighet og ærlighet 

 Mestringsfølelse 

 Ta domfelte på alvor, la de få ta ansvar for seg selv 

 Tid og tilgjengelighet 

 

Jeg vil nå gå igjennom resultatene for hver av disse kategoriene, samt at jeg kommer til å gå 

igjen påstanden om at relasjon har noe å si i forhold til viljen til å gjøre en endring i fengsel. 

4.1.1 Faglig kompetanse hos de ansatte  

Det de innsatte er legger vekt på når det gjelder faglig kompetanse hos ansatte er at de viser 

en vis forståelse for problematikken, og at domfelte føler at de blir sett. De ser det også som 

hensiktsmessig i forhold til eget rehabiliterings arbeid, at det er faglighet bak refleksjonene 

som ansatte gir. Det samme gjelder i forhold til det å arbeide med sitt egent problem. Her 

refererer fler av de domfelte til nytten av å gjennomføre NSAP. 

Ansattes manglende fagig kompetanse var et av punktetne som ble trukket frem som negativt 

under sluttrapportene. Domfelte mente det var manglende tilbud og kunnskap hos enkelte 

ansatte ved enheten.  Samtidig var det andre som opplevde at ansattes faglige kompetanse ga 

en trygghet i relasjonene. Truls på 33 år sammenlignet ansatte med sin mor. Hvor han fortalte 

at han hadde mer trygghet i å blottlegge problemene sine til en som kunne faget, kontra en 

mor. en mor kna være flink å lytte og kan være dine byrder. Men har ikke så mange tips og 

råd å komme med.  Flere innsatte satt særlig pris på det at det ved rusmestringsenheten var 

ansatt flere yrkesgrupper. Olav  42 år uttrykte at ansatte med ulik faglig kompetanse hadde en 

enorm positiv effekt i forhold til det å skape relasjon, og stole på jobben som ble gjort. Han 

nevnte videre at det ga en trygghet i at de ansatte ser litt ulike veier og løsninger i forhold til 

"jobben" som skal gjøres etter soningen. På spørsmålet om  hvorfor han mente at det var 

viktig å ha tverrfaglig kompetanse ved enheten. Svarte han; 
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 O: Når det gjelder det å sone, så kan jeg jo det godt. Jeg har sonet 24 ganger 

tidligere. Så det med permisjoner, og hva jeg har rett på og ikke. Det tror jeg faktisk jeg kan 

bedre enn mange ansatte. Men når det gjelder å finne frem i "skogen" Nav, eller hvilken 

behandlingsplass jeg burde ta, hva er mine rettigheter osv, da er det veldig fint å ha en som 

kan vise meg veien, og at jeg da kan stole på at denne personen vet hva som er best. 

4.1.2 Humor 

I en fengselssituasjon er hverdagen ofte preget av alvor og triste ting. Man kan ikke gjøre som 

man ønsker, og  man kan ikke være sammen med de man er glade i. I samtaler blir man veldig 

ofte minnet på hvor man har mislykket, eller hva det er man har gjort galt. I et forhold mellom 

en domfelt og en ansatt vil maktforholdet alltid være skjeft. Da kan humor være en viktig 

faktor for å slappe av litt, og skape en arena  som gjør at samarbeidet blir bedre.  Flere 

domfelte ser humor som en trygghetsfaktor, som frem det å skape en god relasjon. Leif 24 

forteller om en kontaktbetjent ,han anser at han fikk veldig god kontakt med; 

 L: På en avdeling med høyere sikkerhetsnivå hadde han en kontaktbetjent som var dyktig på 

dette. Han behandlet oss ikke som innsatte, det ble mer slik som en kompis. Sånn dere ansatte 

har ikke lov å bryte ikke sant? Det var i alle fall strengt på lokka. Men han kunne vi bryte med 

og sånt. Han var litt løsere og snillere. Det var rom for latter, noe som gjorde at det var letter 

å snakke med han. 

Dette viser at humor og den uformelle kontakten gjorde at relasjonene ble preget av mer 

likeverd, og han følte han ble sett på som en person. Noe som ga en bedre relasjon. 

Øystein 29 år er opptatt av å ha en god tone i samtaler med kontaktpersonene. Han så det som 

nyttig for at han skal ha overskudd og føle at han har kommet seg noen vei, og ikke bare 

"grave" seg ned i den gamle dritten.  For å klare dette var det viktig å kunne ha litt humor. Det 

lettet på stemningen. Svein  26 år fortalte at hadde han en god tone og litt humor i relasjonen 

til ansatte var det lettere for han og motta negative beskjeder, og at det bidrar til at han 

respekterte de ansatte mer. 

Per 26 år fortalte at han hadde erfaringer fra negative og positive relasjoner til ansatte i 

kriminalomsorgen. Når jeg spurt hva han tro skilte mellom de relasjonene fortalte han; 

 p: Jeg tror det at jeg gjør andre ting sammen med behandleren min, at vi jogger eller 

praker jokes på hverandre, gjør det lettere å snakke med hverandre om alvorlige ting også... 

Latter er meget viktig. Og hensikten med en relasjon til en ansatt i kriminalomsorgen, er jo at 
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man skal snakke om alvorlige ting også, slik som rus og hva jeg sitter for. Når den ansatte 

kan le sammen med meg, føler jeg at den tar meg på alvor når jeg trenger det. Og jeg tar den 

ansatte mer på alvor, jeg vet at når vedkommende sier noe, da er det slik. 

Bruken av humor bidrar til at selv de alvorlige samtalene, oppleves som letter å håndtere for 

den domfelte. 

4.1.3 Kommunikasjon, tillit, tydelighet og ærlighet 

Noe som gikk igjen i så og si alle intervjuene var det med kommunikasjon, og at domfelte 

hadde en forventning til hvordan den ansatte skulle forholde seg til og kommunisere med 

dem.  Det ble tydelig langt vekt på at grunnlaget for å opparbeide tillit, ble bygd på at 

kommunikasjon var preget av tillit, tydelighet og ærlighet fra den ansatte sin side. Dette 

belyser Ulf 26 år med sine utsagn i forhold til det å være "ja betjenter" som han kaller det. 

 U: Vær ærlig, ikke bare si ja.... Når vi spør om noe, bedre å få et nei enn ja, så blir det 

ikke gjort. Hvis jeg har en god relasjon til en ansatt så føler jeg meg tryggere på at jeg kan 

fortelle om de problemene jeg har. Hvis ikke jeg tørr å fortelle om det, vil jeg jo aldri få 

jobbet med det.   

Per 26 år bekrefter mye av det samme gjennom det å belyse viktigheten av ærlighet fra 

ansatte. Informantene la vekt å t dersom de skal kunne komme med sine reelle problemer,  så 

måtte de oppleve trygghet i relasjonen for å kunne ta tak i det som virkelig er problemet/ 

utfordringen.  

 Per  26 år belyser dette, gjennom å uttrykke at det er viktig at det: Går ann å prate til 

andre og finne andre løsninger, Det er sånn jeg føler at jeg kan stole på en annen  person. 

For det er vanskelig å stå å snakke til en ansatt om problemene sine, når du ikke får noe 

tilbake fra de ... Eller når du snakker med de om noe, så blir de helt stille eller sier at det kan 

jeg ikke prat med deg om , det skaper.... man blir skeptisk da! 

Og med et skeptisk utgangspunkt, bruker man i utgangspunktet mye tid på å få tilbake tilliten. 

Det å skape tillit tar tid. Per forteller en del om sine forventninger, og hva hvordan han 

reagerer hvis han blir møtt med løgn fra ansatte,  og hva han forventer i forhold til tillit. 

 P: Tillit, det må bygges. Man må snakke sammen, og være ærlig. Om man tar en 

person i løgn blir det litt sånne vage greier. Jeg sier ikke til de hør her, men jeg gidder da 

ikke å ha noe mer med den å gjøre. Men da får de det samme tilbake fra meg, da er jeg ikke 
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100% tilbake. Man ønsker jo å bli behandlet som en voksen person. Når man snakker med en 

person blir det litt feil at når du snakker om problemene dine og  forklarer at det er sånn og 

sånn det ligger ann. Og du da får et svar, men det er ikke det svaret du forventet, pga den 

andre er skeptisk til deg. Men isteden for å stille meg spørsmålet direkte, går de ansatte rundt 

og spekulerer og lurer. 

Domfelte fikk oppfølgingsspørsmålet  hva det var som gjorde at han opplevde det slik, og hva 

som var det viktigste for han, for at han ikke skulle oppleve den skepsisen han referer til. Han 

svarer da: 

p:  Det viktigste for meg er bare å si det rett ut, de må jo kunne stole på meg. Det er 

irriterende å bli snakket til som en liten unge. Jeg er gammel nok til å sone en fengselstraff på 

over 5 år, klart jeg takler en beskjed. Men jeg blir forbanna når andre skal leve livet mitt og 

putte meg i bås. Kategorisering liksom. Det er mange ganger jeg  vet personlig at jeg ikke har 

brukt det farligste stoffet, så når noen sier at du er en rusmisbruker, så høres det og føles det 

ut som jeg blir snakket til som en heronist eller en som har brukt sprøyter. Hadde 

vedkommende brukt litt tid med meg, ville den vist at jeg aldri hadde prøvd sterkere enn THC. 

4.1.4 Mestringsfølelse 

Ved å være til stede, bruke tid,  anerkjenne og se den domfelte i forhold til deres kunnskap er 

viktig med tanke på å bygge en mestringsfølelse hos vedkommende.  At domfelte opplever 

mestring er essensielt med tanke på å skulle leve et liv uten rus og kriminalitet.  Det var 

mange domfelte som fortalte historier hvor ansatte hadde brukt kunnskapen til innsatte på 

denne måten. Leif 24 år forteller at han husker veldig godt, da en ansatt kom til han og ønsket 

å be om hans hjelp i forhold til trening. Ved at ansatte anerkjenner det at domfelte innehar 

ressurser vil det også være med på å skape mestringsfølelse hos domfelte, og  gjør dem 

tryggere på at de kan noe mer enn "bare" rus og kriminalitet. Knut 50 år ga et eksempel på 

dette i det han fortalte at det for han har vært en positiv faktor i forhold til det å holde seg 

rusfri, og noe som gir de større tru på fremtiden uten rus.  

 K: Lettere for meg å gjøre de riktige valgene, ut i fra hva jeg egentlig tenker. Det gjør 

det lettere for meg å stå i situasjonene, og ikke rømme fra ubehaglige situasjoner. Det jeg 

gjorde tidligere, og da rømte jeg alltid i rusen. Det gjør at jeg tørr prøve og gjøre ting jeg 

tidligere ville unngått. Tydelighet og god kommunikasjon er med på å stille mer krav til meg 

selv. 
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På spørsmålet om hvordan relasjonene han har opparbeidet seg under soningen ville ha noe å 

si for tiden etter soning, og  om dette var noe han ville dra nytte av og kunne bruke selv. Var 

domfelte positive. Knut svarte på dette med; 

 K:  Jeg tror at man på en eller annen måte bærer med seg de gode relasjonene man 

har hatt, selv etter man er ferdig med de. Så de vil jo være med på å påvirke en stunde 

etterpå. Det er også en erfaring jeg kan ta med meg inn i nye relasjoner. Dette er meget viktig 

for meg, selv om jeg er 50 år har jeg vel aldri hatt en rusfri relasjon til noen, utenom de som 

har vært pålagt. Sånn som familie og ansatte i det offentlige... ( tenker lenge, så ler han litt). 

Godt er kanskje det, for den jeg er når jeg er ruset, er jeg jo ikke mer...( latter, og et smil). 

Knuts fortelling viser at det er viktig å lære seg gode relasjoner, særlig om man har liten 

erfaring med relasjoner som rusfri. 

4.1.5 Nærhet til ansatte  

Sammen med  kommunikasjon og tid, så var det mange domfelte, som mente at nærheten til 

ansatte var meget viktig.  Deling fra ansatte sin side, ble også nevnt som noe positivt i forhold 

til å kunne skape en god relasjon. Informantene la stor vekt på at siden den ansatte skal jo vite 

alt om dem, så måtte de også fortelle litt om seg selv.  Flere var her  innom fordelene med å 

kunne bli behandlet "som et menneske", og ikke bare som en domssoner. Her kom eksempler 

som fordelene ved å bruke navnene deres, og ikke fangnummeret. Per 26 år forteller en 

historie som han husker hvor, han ble møte med en avstand og  noe han opplevde som kulde. 

Dette var med på å gjøre han skeptisk til denne ansatte resten av soningen.  

 P: Noen ansatte her kan man snakke slik med, men hos andre... blir det mer; slik at 

hun hever seg over oss. Hun sier hun ikke kan dele ting med oss, eller at det er utenfor hennes 

profesjonelle ståsted. Det blir litt feil og slik da blir man skeptisk... At man blir satt merkelapp 

på, liker jeg ikke... Hvorfor skal jeg fortelle, når jeg ikke får noe igjen? 

Truls 33 år, som har sonet ti tidligere dommer nevner at han fort blir skeptisk til ansatte. Han 

ser derfor muligheten til  å gjøre andre hverdagsting sammen med ansatte utenfor fengselet 

som hensiktsmessig. Da det innebærer at han får muligheten til å vise hvem han er, og ikke 

bare fangenummer. Han mener han er så mye mer enn domfelt. Og at dette er lettere når han 

og ansatte  gjøre ting  sammen på en nøytral arena. Han opplever å får man et helt annet 

forhold  til de ansatte  enn han gjør om de bare forholder seg til han i fengselet.  Øystein ser 

også det som hensiktsmessig med nærhet til ansatte, og at han ser dette som viktig i hans 
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arbeid for å holde seg rusfri. Han forteller at hadde ikke han hatt relasjon til enkelte ansatte 

som han har hatt under denne soningen, vil han nok ha ruset seg. Truls beskrev det slik; 

 t: Gjøre andre ting sammen. Da ser jo de ansatte på adferden våres ikke bare her 

inne. Men også hvordan vi forholder oss til andre som ikke har uniform eller er ute etter å 

straffe oss. Det gjør at jeg føler jeg får muligheten til vise hvem jeg er som person. Og da ikke 

bare det som står i domspapirene, som sårbar på kontoret eller "tøff" foran medinnsatte. Må 

holde maska da vettu... hehe. 

Truls referer her til at  de innehar forskjellige roller, og at det i innsatt miljøet er viktig at de 

forholder seg til kodeksene som er satt. Mens at når man gjør ting utenfor fengselet, kan 

innsatte tillate at "maska" faller noe, slik at den ansatte kan blir mer kjent med den egentlige 

personen. 

Arne 38 år har 4 tidligere dommer oppsummere nærhet til ansatte slik: 

 A: Folk tetter, tetter behandling og tetter oppfølging.. Det er det som gjelder! 

Han mener at det som er avgjørende for han er at det som fungere for han er at han trenger tett 

oppfølging, av personer som han har tett på seg og som faktisk kjenner han. Når det gjelder 

behandling referer han til at behandling oftere enn en samtale i uken. Han mener at han 

trenger noen som ser han og er der for han. 

4.1.6 Ta domfelte på alvor og la de få ta ansvar for seg selv 

Å skape en arena for ansvarsutvikling er ideen bak konseptet  Bastøy fengsel. 

Kriminalomsorgen ønsker at Bastøy skal være et sted hvor den domfelt lærer å ta ansvar for 

seg selv og sine valg. Fler i sluttrapportene er innom dette og forteller at å kunne få ansvar og 

frihet  var noe positivt med oppholdet.  Jens 21 år har sonet 3 ganger tidligere, forteller at da 

han fikk ansvaret for å mate hestene, og den ansatte stolte på at han gjorde det. Var noe 

verdifullt som han kommer til å huske lenge.  Han sa: 

  j: Han trodde faktisk jeg klarte det, han stolte på meg og da måtte jeg jo bevise hva 

jeg var god for. Jeg kan jo mer enn bare det å ruse meg. Da fikk jeg bevise for meg selv og 

andre hva jeg faktisk kan. Dette gjorde at jeg siden valgt å fortelle denne ansatte mye mer enn 

jeg gjorde til andre. Selv om han kun var min arbeidsgiver. 

De som søker seg til rusmestringsenheten, har frivillig søkt seg til enheten og har dermed sagt 

at de er interessert i å ta tak i egne problemer. Det er sjelden rushistorien er noe de er stolt av, 
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eller at den var uten problemer. Mye sårt kan også være grunnen til at enkelte velger å ruse 

seg. Olav 42 år, som har 28 tidligere dommer forteller at skal han endre seg så må han bli tatt 

på alvor.   

  O: Mine problemer er store problemer for meg. Man må behandle innsatte med 

respekt, ellers så senker man jo tilliten og alt. Jeg må jo lære meg å ta ansvar selv da. Ingen 

som lever livet for meg når jeg er løslat. Det er vel derfor det har gått galt de andre gangene. 

Jeg har ønsket endring, men har ikke lært hvordan jeg skal ta ansvaret etter soning.  

Dette sitatet viser hvor viktig det er å finne ressursene til den domfelte, og la han få ta 

ansvaret. Slik at han kan leve sitt egent liv uten rus etter soningen. Det er ikke i fengselet han 

skal leve resten av livet. 

Truls 50 år forteller at han nå har rotet bort store deler av livet. Han mener derfor at han 

trenger å kunne være med å planlegge livet sitt videre og.  Om han tas med i beslutningen, vil 

han eie løsningene i større grad. Dette vil videre  gjør en relasjon til andre lettere.  

 T: Det å bli tatt med i beslutningen og planleggingen. Da føler jeg at jeg blir tatt på 

alvor. Det er jo mitt liv. Hvorfor skal jeg forholde meg til noe andre mener er best for meg. 

Om jeg får være med å bestemme er jeg som regel enig..( smil). 

Dette understreker uttrykket at den som har på seg skoen, vet best hvor den trykker. Selv om 

man som ansatt kan mene mye som kan være hensiktsmessig for den domfelte, er det meget 

viktig at han er med å bestemmer i forhold til eget liv og endring. 

4.1.7 Tid og tilgjengelighet 

Ved rusmestringsenheten på Bastøy skal soningstiden ved enheten i utgangspunktet være 

minimum 4 mnd. Tid og bruken av tiden sammen var et  punkt som stadig ble nevnt som 

viktig for at man skulle kunne bygge en god relasjon. Ser vi på sluttrapportene var det 13 som 

mente at den tette oppfølgingen var positivt, og  23 tok frem en til en oppfølging som noe 

positivt. Per 26 år en enig i at tid har noe å si, men mener at å ha tid alene ikke er nok. Han ser 

det som viktig at det også er kjemi og hvordan man bruker tiden sammen. Han mener han har 

truffet mennesker, som det bare har "klikket" med engang, uavhengig av tiden de hadde vært 

sammen. Han sa: 

 P: Tid... ja, tid ... tja, det har noe å si det ja. Men det er ikke slik med alle vettu. Noen 

ganger treffer man bare på en drit kul person, og da går tiden veldig fort, du merker det ikke. 
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For meg har det mye med det å ha mye med hverandre å gjøre. Finne på ting sammen, og 

prate sammen. Ikke kun når det er for å straffe deg eller å komme med negative beskjeder. 

For det skaper litt sånn avstand. Man må ha tid til å ha den hyggelige samtalen også. 

Tid og tilgjengelighet blir ofte nevnt i en og samme setning. Informantene forteller at det er 

ansatte som er på jobb, men velger å være uttilgjengelige. Da hjelper det ikke om de egentlig 

har tid. Det at kontorene til rusmestringsenheten ikke er låst, ble sett på som en positivt ting i 

forhold til tilgjengeligheten til ansatte. Denne praksisen med ulåste dører anses som viktig av 

informanten, det viser til en mindre formell/lukket kultur enn den tradisjonelle 

fengselspraksisen. En annen ting som  informantene trekker  frem når de snakker om 

tilgjengelighet er det å ha treffpunkter i løpet av en dag, slik at saker kan tas opp uten at man 

trenger å vente så lenge. Eller om man trenger noen å prate med, er det som oftest mulighet 

der og da. De vektlegger betydningen av slike fellesarenaer og treffpunkter. Øystein 29 år har 

sonet to ganger tidligere og er en av de som  trekker frem det med ulåste dører. 

 Ø: Det har mye å si at dørene her ikke er låst. Det er helt klart viktig i forhold til en 

relasjon, også det at ansatte kommer innom hver morgen. Man har da muligheten til å si hei 

kan vi ta en prat i løpet av dagen, og det har jeg aldri fått nei på. Bare det å komme på døra 

og banke på, er det ledig tid tar ansatte oss i mot. Det er viktig for meg. 

Leif 24 år, første gangsoner  bekrefter også betydningen av at man er tilgjengelig, men 

etterlyser atansatte også må vise seg på andre arenaer enn på kontoret.  Han etterlyser at 

ansatte gjør mer ting sammen med domfelte, og deltar  på arenaer hvor de er mer likestilte. 

For eksempel ønsker han at ansatte også kommer til arbeidsplassene og ser hva det er de 

jobber med på dagen. På denne måten blir det tydelig at domfelte ønsker at ansatte sal se en 

større del av dem, og at dette er viktig for relasjonen. Per  26 år bekrefter Leif sin opplevelse. 

Han forteller at det at ansatte deltar på alt sammen med de domfelte, gjør at de også ser 

annerledes på ansatte. Det blir da er det lettere for de domfelte og inkludere den ansatte også. 

 P: Ansatte er med på gruppene .De er med på alt vi gjør. Treningene å sånt, så de er 

en del av programmet. Dette gjør at man kommer nærmere den ansatte liksom, de blir en 

person og ikke bare en i uniform. 

4.2 Har Relasjon noe med viljen til å gjøre en endring i fengsel? 

Som bakgrunn for at jeg lurte på hvordan man skaper en god relasjon mellom ansatt og 

domfelt, var min forskningspåstand at relasjonen mellom ansatt og domfelt er avgjørende for 
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viljen til å gjøre en ending.  Etter å ha spurt  intervjueobjektene litt om relasjon, hva som 

styrket en god relasjon og deres erfaringer. Spurte jeg etter deres mening rundt påstanden om 

at relasjon mellom ansatte og domfelte er avgjørende for viljen til å gjøre en endring.  Svarene 

var delte, det var 5 som bekreftet denne påstanden og 4 som avkreftet den.  

Per 26 år var veldig sikker i sin sak  og ga uttrykk for at hans vilje til endring var noe han selv 

måtte finne ut av, og mener at det er viktigere at tingen er på plass på utsiden enn selve 

relasjonen til ansatte. Det med god relasjon kan hjelpe på motivasjonen men den 

grunnleggende viljen til endring må komme fra deg selv. Øystein 29 år og Ulf 36 år har en 

formening om at relasjonen var avgjørende for deres vilje. De legger også til grunn andre 

faktorer som tid og tillit. Dette er faktorer som de fleste også var innom for at det skulle kunne 

bli en god relasjon mellom en domfelt og en ansatt. Svein  26 år er noe nølende i forhold til 

påstanden om at relasjon er avgjørende for viljen til ending.  Han bekrefter at relasjon er 

viktig for endring, men er noe usikker i forhold til egen vilje. Han er opptatt av at viljen og 

lysten må komme fra den enkelte. Arne 38 år er enig med svein med legger mer vekt på at 

støtten fra den ansatte under soningen er viktig. 

 a: viljen må jo være der uansett fra den innsatte sin side, eller klienten eller hva det 

heter Hehe nå høres jeg nesten klinisk ut... Altså viljen må jo være der, men det er avgjørende 

den relasjonen eller det arbeidet man gjør sammen fra den dagen den innsatte har bestemt 

seg for å gjøre noe med livet sitt. Den personen som hjelper deg er avgjørende for hvordan 

det går når man er inne det er det ingen tvil om. Da sitter du helt alene, og har ikke noen 

backup. Da hjelper det ikke med situasjonene der, for det er slik i en periode. Det er selvsagt 

veldig individuelt da, men man trenger noen som følger med, og få noe feed back hele tiden. 

Det er viktig at man har viljen selv, med akkurat det at du har noen som har troa på deg. og 

tror på det du sier og føler, det er veldig viktig. 

Andre informanter er mer usikre på påstanden om relasjon er avgjørende for viljen til endring.  

Knut 50 år sa at han tenker at for andre kan det sikkert stemme, men ikke for han selv. 

 k: Nei, det tror jeg ikke... jeg vil ikke på stå det... jeg hadde jo ikke kontakt med andre 

ansatte, da jeg kom frem til at jeg ville gjøre en endring. Da hadde jeg sittet sperret på cella i 

drøyt et halvt år uten å se andre enn noen hender som kom med mat liksom eller banket på 

når jeg hadde besøk. 

 i: Tror du det kan ha noe å si i forhold til viljen til å fortsette å gjøre en endring? 
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 k: Jeg tror nok det kan styrke... mmmm. Styrke en beslutning man har tatt, men jeg vet 

fortsatt ikke om det er avgjørende for endring. 

En annen domfelt var helt tydelig på at det var relasjonen han opplevde til ansatte som gjorde 

at han ville endre. Jens 21 år sa; 

 j:  Ja, jeg trengte nok at noen som jeg hadde en god relasjon til, og som jeg stolte på, 

viste meg hvordan jeg skulle ta valgene mine og hva jeg faktisk hadde gjort. Hvordan det 

påvirket andre rundt meg. Så jeg tror nok uten den relasjonen, hadde nok ikke jeg giddi å 

endret noe. Så liksom ikke behovet.  

Truls 33 år tror relasjon kan være avgjørende i den grad, at det har noe å si i forhold til hva du 

får gjort under soning og hvilken minner du lager deg. Samt din egen innstilling til tiltakene 

og hvordan man bruker tiden under soningen. Han uttrykte seg slik: 

 T: Jeg tror det kan være avgjørende ja... for det at som innsatt har man ikke en god 

relasjon til en ansatt og da har man kanskje heller ikke tru på at det er mulig med en endring. 

Og at man da ikke ser nytten av å gjøre oppgaver på bruket eller hvor man er.. at man da 

stritter i mot det man skal gjøre og er negativ til alt og bare går rundt her. Da tror jeg at man 

kommer inn i en slik negativ dal, og det ser ikke lyst ut uansett og plutselig er dommen over 

og du er på samme stedet. Du har ikke så mye godt å tenke tilbake på hva du har gjort under 

soningen. 

Av de ulike fortellingen som domfelte her forteller ser vi at det med relasjon spiller en viktig 

rolle i forhold til å opprettholde motivasjonen til endringen. Men at når det gjelder at relasjon 

er avgjørende for viljen, er de ganske uenige, nesten samtlige påpeker at den må komme fra 

domfelte selv. 

5 Diskusjon 

Hovedproblemstillingen i denne oppgaven var å undersøke domfeltes opplevelser av 

relasjonene mellom domfelte og ansatte i kriminalomsorgen, og hva som skulle til for at det 

ble opplevd som en god relasjon. Samt hva de tenkte rundt påstanden at relasjon er 

avgjørende for viljen til endring under soning. Resultatene fra de kvalitative intervjuene og 

suttrapportene viste at det var spesielt syv temaer som viste seg å være betydningsfulle for 

domfelte med hensyn til hva de anså som viktig for god relasjon mellom ansatte og domfelte: 

kommunikasjon, med underemnene tillit, tydelighet og ærlighet, nærhet til ansatte, 
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mestringsfølelse , tid og tilgjengelighet, humor, ta domfelte på alvor og la de få ansvar for seg 

selv, faglig kompetanse hos ansatte. Når det gjelder påstanden, så viste det seg at de var 

gangske delt på denne. Noen mente at det stemte, mens andre mente at viljen måtte komme 

fra domfelte selv. Men at om påstanden hadde vært at relasjon hadde noe å si i forhold til å 

opprettholde motivasjonene til endring, var samtlige enig at relasjonen hadde mye å si i 

forhold til dette. 

Det er foretatt lite forsking hvor det har vært fokus på hva pasienter innen rusbehandling 

mener er avgjørende for å få et godt tilbud. Det er gjennomført  noen studier med fokus på 

hvilke faktorer som er assosier t med økt tilfredshet blant rusmisbrukere, og disse  resultatene 

viste at et godt forhold til de ansatte og gode samtaler med de ansatte var assosiert med høyere 

tilfredshet (Bellack et al., 2006). I resultatene i denne undersøkelsen kom det frem at domfelte 

var spesielt opptatt av kommunikasjon, tillit, tydelighet og ærlighet. De viste til at det er 

viktig at man tar seg tid til å bli kjent med den domfelte. Dette skal til for at de kommer med 

problemene sine, samt at dette er viktig med tanke på å kunne bygge tillit. Samtlige av de 

domfelte påpekte at det var viktig med ærlighet og tydelighet fra den ansatte, dette skapte 

forutsigbarhet og tillit mellom domfelte og ansatte. Med utgangspunkt i at en av 

rusmestringsenhetens hovedoppgaver er etablering av tillitsfulle og utviklingsfremmende 

relasjoner med de domfelte, er det meget viktig at man tilstreber å skape denne tilliten. I Følge 

Randy (2010) som igjen referer til Løgstrup, hvor han tar utgangspunket i at begrepet tillit 

ligger det en forventning om å bli tatt på alvor og bli hørt. Dette samsvarer med svarene fra 

denne studien hvor domfelte påpeker at det er viktig å bli tatt på alvor, samt la de få ta ansvar 

for egent liv. Det å bygge tillitsfulle og utviklingsfremmende relasjoner  anses som et viktig 

utgangspunkt for rehabilitering og videre deltakelse i samfunnet. Skal man klare dette, kreves 

et subjekt - subjekt perspektiv og at ansatte husker  behovene i den humanistiske 

motivasjonsteorien. Domfelte sine fortellinger støtter opp  om dette i forhold til det at selve 

fengselssituasjonen kan by på problemer for den domfelte, og kan gjøre han utrygg. Noe de 

mente  kunne sette hindre for videre jobbing med egen motivasjon for endring. Dette er  i tråd 

med Maslows teori hvor man må ha dekt grunnbehovene, og  at den ansatte må ha fokuset på 

mangelbehovene før domfelte kan starte arbeidet med vekstbehovene. For noen er de under 

soning i en posisjon, som tilsvarer at man kan starte arbeidet med endring, samtidig som man 

kan arbeide med å få på plass livet utenfor fengselet. For eksempel; bolig, sysselsetting, 

inntekt, nettverk og tillit hos personer som betyr noe for den domfelte. Enkelte domfelte 

mener at de kan det med å sone. Når de har rutinene, strenge og konkrete regler å forholde seg 
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til de vet konsekvensene, om de skulle finne på å bryte noen av reglene som er satt fra 

kriminalomsorgen. Dette gjør at mange klarer å sone rusfri, men at det er livet etter soning de 

trenger hjelp med for å kunne leve et rusfritt liv. De trenger hjelp med å skape rutiner i 

hverdagen og sette grenser for seg selv, uten at de er under kriminalomsorgen.  Schibbey 

(2009) sitt fokus på subjekt- subjekt perspektivet vil være meget viktig å ta med seg inn i 

arbeidet med relasjon til domfelte, og ble også oppgitt som viktig i denne studien. Å ha fokus 

på å anerkjenne den andre for den personen den er, og ikke bare handlingen de er dømt for 

står sentralt ( Jensen og Ulleberg, 2011). Dette krever at den ansatte har oversikt over seg 

selv, vet hvordan han/hun reagere på den domfelte, hans tanker og meninger. Samt at man tørr 

å la den andre være spesialisten på sitt egent liv.  Liknede tanker kom fram under intervjuene 

av domfelte i denne studien, hvor de påpekte nytten av å være med å bestemme i forhold til 

gjennomføring av egen soningsplan. 

Et av hovedtema for resultatene i denne studien var nærhet til ansatte. Her ble det lagt vekt på 

at den ansatte delte litt om seg selv, og tok del i tingene som skjedde i domfeltes liv under 

soningen. Dersom den ansatte turte å dele litt mer om seg selv, følte den domfelte at han 

kjente den ansatte noe mer, og dermed følte en mer nærhet til den ansatte. Domfelte så det 

som viktig at ansatte deltok i det som var i regi av enheten, domfelte mente dette bidro til at 

de fikk et annet forhold til den ansatte. Det kunne være ting som å ta en joggetur, eller drikke 

en kopp kaffe. De viste ofte til de uformelle arenaen, og hvilken nytte dette hadde i forhold til 

det å bygge relasjon med ansatte. Det er dermed viktig at det er rom og tid for at man kan 

bruke disse arenaene. Resultatene viste at rusmestringsenheten har flere slike rammer, med at 

det er rom for forbedringer på dette området. Dette er nok mer viktig i fengsel enn andre 

institusjoner pga man har de tydelige skillene mellom ansatte og innsatte, som manifestes ved 

blant annet; uniformere, låste dører og fysiske skiller mellom domfelte og resten av "verden". 

Skatvedt (2008) sin doktorgrad vektlegger den uformelle samtalen og  peker på viktigheten av 

bruken av den uformelle arenaen som et  verktøy i en terapeutisk relasjon.  Dette viser også til 

behovet for sosial status og påskjønnelse, som handler om å føle selvrespekt, ha selvtillit og 

om å bli verdsatt i følge den humanistiske motivasjonsteorien (Randby, 2010:59) Dette er et 

viktig punkt i forhold til å bygge opp den domfelte sitt selvbilde, og gi han tilbake troen på at 

han kan noe annet en å ruse seg og drive med kriminalitet, og der spiller de uformelle 

arenaene og muligheten til å bruke den domfelte sine ferdigheter og ressurser inn.  

Resultatene viser at  mange av intervjuobjektene la stor vekt på det å få mestringsfølelse. Det 

er  i samsvar med det å bygge selvtilit og føle selvrespekt, som Randby (2010, s. 59)viser til. I 
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et fengsel som Bastøy hvor det er lagt opp til stor grad av dynamisk sikkerhet, er dette noe av 

det viktigste man kan gjøre i forhold til relasjon og for å skape endring hos domfelte. Ser man 

på metodevalgene som er tatt av KDI i forhold til rusmestringsenhetene, er det preget av at 

den ansatte skal ha en god relasjon til den domfelte.  Metoder som MI (Miller, 2004), BaM 

(Brunmoen og Høydahl, 2007) og miljøarbeid forutsetter en god relasjon (Drægbø et.al, 

2006). Skal man få til dette og arbeide etter de metodevalgene som er lagt, er det viktig at 

man har tid og legger opp til brukermedvirkning. Ansatte må tørre å la den domfelte være 

eksperten, bruke resursene de innehar, samt bli enige om et felles arbeidsmål (Evjen, 2007; 

Jensen og Ulleberg, 2011; Bodin, 1979 og Wampold, 2012) Dette bekreftes av mine 

informanter i denne studien. Hvor de forteller om viktigheten av å gjøre andre ting enn 

samtaler på kontoret, det kom frem konkrete eksempler som jogging, ulåste dører, 

fremstillinger. Hvor nyttig det var at domfelte fikk muligheten til å vise at de var noe annet 

enn bare rusmisbrukere og kriminelle. Dette bygger igjen på det med tillit, at domfelte føler 

tillit og vil vise hvem de egentlig er. I følge Shibbey (2009)  går den tredje antagelsen på den 

intersubjektive deling. Den viser til at man ikke kan påvirke andre, eller forvente en endring 

om man ikke er i samspill med den som ønsker endringen, her spiller muligheten for 

uformelle arenaer en meget viktig rolle i endringen hos domfelte. 

Om man ser på studien min, underbygger denne antagelsen om at det er viktig med relasjon 

mellom ansatte og domfelte. På spørsmålet om hvordan man skal klare å bygge opp en slik 

relasjon, og hva er det viktig at man da fokuserer på for at denne relasjonen skal bli god. Viser 

resultatene at det ligger mye forventninger og ansvar for relasjonen på den ansatte.  

Helsedirektoratet (2012) anbefaler at i terapeutisk arbeid med ruslidelser og psykisk lidelse 

kan det være nødvendig å balansere relasjonsfaktorer som aksept og empatisk lytting med 

relasjonsfaktorer som tydelighet og utfordring. Dette er et utfordrende arbeid som krever mye 

oppmerksomhet fra den ansatte (Helsedirektoratet, 2012). Tydelighet er også en av tingene 

som domfelte fremhevet som viktig i denne studien.  Det er viktig at den ansatte er klar over 

hvordan kroppsspråket kan avsløre vedkommende. Om den ansatte sier en ting, mens kroppen 

sier noe annet skaper det usikkerhet hos den domfelte.  For at den ansatte skal klare å inneha 

en slik holdningen, er det meget viktig at den ansatte kjenner seg selv (Skatvedt, 2008) Det 

stilles krav til ferdigheter og kunnskap hos den ansatte, for at de skal kunne klare å etablere 

denne kontakten. Det er egenskaper som  følsomhet, tålmodighet (Wiig, 2014), lytte, vise 

forståelse og medfølelse (Schibbey, 2009) som da vil stå sentralt. Noe denne studien 

underbygger. Det er også viktig at man anerkjenner den andre og tørr la den andre være 
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spesialisten ( Jensen og Ulleberg ,2011).  Prinsippet om anerkjennelse viser til tillit, for at 

man som ansatt skal kunne anerkjenne den domfeltes opplevelse av problemet, er man 

avhengig av tillit så den domfelte tørr å dele og inkludere den ansatte. 

Så og si samtlige skilte tydelig på en relasjon til en ansatt og til en privat person, men de 

mente at prinsippene i utgangspunktet var de samme. Det som skilte seg mest fra en relasjon 

til en privat og til en offentlig var deres forventninger til fagligheten hos den offentlige, samt 

tid og muligheten for å inkludere den domfelte i dens liv. Det at ansatte er tilgjengelige, gode 

samtalepartnere og tar domfelte på alvor ble fremhevet som viktig. Det skiltes lite mellom 

profesjon og person. Resultatene kunne ikke indikere at domfelte hadde fokus på hvilken 

grunnutdannelse ansatte hadde, om den ansatte var førstebetjent, sosialkonsulent eller fra 

ledelsen hadde lite å si. Det som var viktig for mine informanter var hvordan ansatte var i 

møte med dem.  Det er viktig at den ansatte er trygg på seg selv, har tid og tørr og inkludere 

den domfelte mer i soningen deres. På denne måten var personlige egenskaper hos den ansatte 

viktigere enn deres formelle yrkesbakgrunn. Ut fra studien ser man at  det settes store 

forventninger til hva den ansatte skal bidra med og at det ligger et stort ansvar for relasjonen 

hos den ansatte. Med tanke på at mange av de domfelte er relasjonsskade. Trengs det som 

regel lengre tid til å skape tillit, samt at under soning vil makt/avmakt perspektivet alltid spille 

inn. Det er også viktig at man er bevist hvordan makt og avmakt påvirker relasjonen, og 

hvordan man skal klare å skape en relasjon selv med disse faktorene i bildet.  Det er av stor 

betydning at den ansatte tørr og la den domfelte få styringen i forhold til seg selv og sin 

fremtid, dette er med på å gi den domfelte noe makt over egent liv tilbake. Domfelte må 

bringes frem på beskostning av den ansatte, den ansatte må tåle å komme litt i bakgrunn. 

Dette poenget sier de domfelte en del om når de etterspør det å bli tatt på alvor, og få 

kontrollen over sine egne liv. Det er viktig at den domfelte blir en likverdig part i 

utforskningen av hva som vil være den beste hjelpen for den enkelte(Valla, 2010; 

Shibbey,2009) 

5.1 Drøfting rundt utvalget 

Det er i denne studien valgt ut et begrenset utvalg av domfelte. Denne studien kan derfor ikke 

fortelle noe om hvordan domfelte i norske fengsler generelt, tenker rundt det med relasjon. 

Studien gis oss likevel et innblikk i hvordan enkelte på rusmestringsenheten ved Bastøy 

fengsel i 2015 tenkte rundt det og hva de mente var viktig.  
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Samtlige av de som har blitt intervjuet og som har gjennomført sluttrapportene har frivillig 

søkt seg til rusmestringsenheten , (jfr kapitelet om rusmestringsenheten ved Bastøy). Det at de 

frivillig har søkt seg, kan ha gjort noe med deres innstilling. Kanskje de i utgangspunktet er 

mer positive og ser nytten av tilbudet, enn om det hadde vært domfelte som hadde "måtte" 

være ved enheten. I utgangspunktet kan man tenke at de som søker har kommet noe lengre i 

endringsprosessen og ønsker å gjøre noe med sine rusproblemer. Det kan være at de som 

søker seg til rusmestringseheten gjør dette for å få bedre soningsforhold eller andre fordeler 

undersoning. Dette vil ha mye å si for hvordan vedkommende kommer til å nyttiggjøre seg av 

tilbudet, og kan dermed ha en påvirkning i hvordan han svarer på spørsmålene i intervjuene. 

Samtidig er spørsmålene rettet mot soning generelt, så det trenger nødvendigvis ikke å ha 

noen betydning.  Det er viktig å huske på at dette er en selektert gruppe av domfelte, som 

soner på et bestemt sted. Hadde man gjort undersøkelsen blant domfelte innen en annen 

domskategori eller under andre soning forhold ville resultatene antagelig ha vært annerledes.  

5.1.2 Svakheter og styrker ved studien 

Det at jeg ved siden av denne studien arbeidet 100% påvirket studien i negativ retning i 

forhold til bruk av tid, og muligheten til å kunne intervjue flere domfelte. Samtidig  bidro det 

at jeg undersøkte på et sted jeg var kjent,  til mye sparte tid. Jeg slapp på denne måten å bli 

kjent, samt at det var flere som viste hvem jeg var og en kontakt allerede var opparbeidet. Ved 

at jeg var mye tilgjengelig og kunne svar på spørsmål fortløpende og flere avklaringen ble tatt 

underveis.  

Det er viktig at man hele tiden er bevisst at man til daglig jobber ved enheten, og at dette kan 

påvirke domfeltes ønske om å si ja til å delta i denne studien. Jeg har prøvd å være bevist 

dette, jeg opplevde at jeg fikk nyanserte  og troverdige svar. Med utgangspunkt i dette, ble 

også intervjuene gjennomført rett før vedkommende skulle videre i soningen sin, slik at de i 

mindre grad "tjente på å" og dreie svarene. Jeg var derfor opptatt av å stille oppfølgende 

spørsmål og be om konkrete eksempler.  Dette sammen med kjennskapen min til stedet og 

personen, kan være med på å utelukke noen missforståelser, samtidig som det kan ha vært 

med å påvirke svarene.  

Jeg valgte å bruke kvalitativ metode, det har sine fordeler i forhold til at jeg da kan gå litt mer 

dypt ned i hva vedkommende måtte mene. Samt  at jeg kunne følge opp med spørsmål, og 

hadde tid til at de kunne lese gjennom transkriberingen og være med på drøftningen av 

funnene. Det negative er at det blir et begrenset utvalg, og det er ikke nok til å kunne si noe 
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om hvordan domfelte ved Bastøy tenker. Det er begrenset overføringsverdig når utvalget blir 

så lite. Samtidig  gir det oss en pekepinne på hva vi burde jobbe med og ha fokuset på. Det at 

sluttrapportene bekrefter intervjuene, sier noe om at det er enkelte faktorer som flere er enige 

om. 

 6 Oppsummering 

Tenker at denne studien viser at det krever mye av ansatte, og at ved Bastøy fengsel burde 

man ha mer fokus på den ansatte og hvordan de påvirker relasjonen. Her følger det også med 

et ansvar i forhold til faglig påfyll og oppdateringer i forhold til å vite hva ansatte gjør og 

hvorfor ansatte gjør som de gjør, og det viktigste er kanskje hvordan det jeg gjør påvirker den 

jeg møter. Da jeg oppdager at det er store forskjeller mellom hva de ansatte uttrykker i det 

daglige, og hva de domfelte faktisk mener.   

Når det kommer til selve forskningsspørsmålet om relasjon er avgjørende for viljen til 

endring. Var de domfelte delte i dette, men samtlige var opptatt av at det hadde mye å si i 

forhold til opprettholdelse av en motivasjon i forhold til det å ville endre og jobbe med seg 

selv under soningen. Når det gjelder og opprettholde motivasjonen er ofte det mye av jobben 

til de som jobber med mennesker i en eller annen endringsprosess. Det er da viktig at man 

som ansatt har subjekt- subjekt perspektivet, og at man faktisk har tid og mulighet til å kunne 

være der for den det gjelder. Ha tid og fokus på de uformelle arenaen, der har man mye og 

vinne i forhold til relasjonskapende arbeid. Det er viktig at man følger Skatvedt sin 

oppfordring om å ha fokus på den uformelle arena som et verktøy i den terapeutiske 

relasjonene (Skatvedt 2008). Til de som jobber med mennesker under soning, er det viktig at 

man tilstreber å inneha en subjekt- subjekt holdning, og at ansatte tørr å slipper mer ansvar til 

den innsatte når det gjelder planlegging og arbeidet med veien videre i soningen. 

Studier på relasjon og fokus på det uformelle, og hvordan man skaper den gode relasjonen er 

det forsket noe på i forhold til rus og psykiatri, men lite i forhold til domfelte. Og da med 

utgangspunkt i det at de faktisk soner i fengsel. Hvordan spiller dette inn? Etter gjennomført 

denne studien viser det seg at det er behov for mer forskning innen dette området, og at det da 

er viktig at man tar med andre grupper domfelte også. Samt at det kan være viktig å se på 

forskjelle mellom relasjon til ansatte og private. Denne studien er tatt på en forholdsvis liten 

gruppe av domfelte, ville man fått de samme svarene om man gjennomførte en tilsvarende 

studie et annet sted, evt. med hovedfokus på andre typer domfelte og under andre 

soningsforhold?   
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