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Sammendrag 

 

Tittel: "Du sitter fortsatt i fengsel når gruppa er ferdig, men det gjør at du får reflektert 

litt" – En kvalitativ undersøkelse av kriminalomsorgens tiltak 'Tenk Ut' 

Av: Randi Ingeborg Kolsrud Bråten 

Veileder: Thomas Ugelvik  

Ved: Institutt for kriminologi og rettssosiologi, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Høsten 2019 

 

Samfunnet har til enhver tid handlinger det definerer som kriminelle eller ulovlige handlinger. 

Handlinger sett som en skade på samfunnet. I Norge er det organet Kriminalomsorgen som 

har fått i oppgave å tilrettelegge for tiltak som hindrer annengangslovbrytere. Gjennom tidene 

er stadig nye tiltak prøvd ut for å redusere tilbakefallsstatistikken. Et av de tiltakene er Tenk 

Ut. Tenk Ut er refleksjonsmøter som skal hjelpe de innsatte å få innsikt i egne ressurser. 

Studien fant at refleksjonsmøtene gir mulighet for deltakerne til å skape et eget sosialt rom 

innad i fengsel, som ikke føles som fengsel. Et rom basert på gjensidig tillit, som legger 

grunnlag for autonomi, likeverd, læring og justering. Noen utfordringer er det med rommet, 

grunnet maktubalansen mellom ansatt og innsatt. Men erfaringskonsulenten fungerer som en 

buffer fra de innsatte deltakerne og betjentene, da han har erfaringsbasert kunnskap som kan 

sammenlignes med begge. I tillegg har erfaringskonsulenten en unik kunnskap om livet som 

lovlydig etter soning.  

  



VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 

 

Takk! 
Først vil jeg takke alle mine informanter for å vise interesse og for at dere delte deres unike 

opplevelser og kunnskap som ga et mangfold av svar på mine spørsmål. Dere har gjort denne 

oppgaven mulig, og ikke minst spennende å jobbe med. 

 

I ett av mine første seminar på KRIM1000 sa vår seminarleder at det var mulig å ta bare 

bachelorgrad, men han kunne ikke forstå hvorfor ikke alle søkte seg inn på en master etterpå. Dette 
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Introduksjon 
“Alongside death and rising taxes, one of life’s certainties is that crime will always be with 

us” (Hollin 2001; 269). 

Selv om vi vet at kriminalitet er en konstant i samfunnet, søker vi likevel å forhindre 

lovbrudd og motvirke tilbakefall hos de som allerede har brutt loven gjennom å straffe 

individer som overtrer samfunnets lovbestemmelser. Fra og med omkring 1750 og utover 

1800-tallet ble innesperring av lovbryter utbredt som hovedformen for straff. Fengsel fikk i 

løpet av relativt kort tid posisjon som "normalstraffen" mer eller mindre over hele verden. 

Flere faktorer har blitt trukket frem som forklaring på denne gradvise endringen, blant annet 

utvikling av mer humanistiske idealer og generelle rettigheter for alle mennesker, økt 

verdsettelse av den personlige frihet som følge av liberalismen, den industrielle revolusjon 

og tilhørende behov for arbeidskraft i fabrikkene og juridiske utviklingstrekk som for 

eksempel fremveksten av proporsjonalitetsprinsippet (Bondeson 1974, Foucault 2008). 

Allerede da var grunntanken med fengsel forbedring av lovbryter, og frihetsberøvelsen ble 

sett som nødvendig for at fengselet som forbedringsanstalt skulle fungere (Foucault 2008). 

Denne forbedringstanken har vært sentral siden. Tidligere ekspedisjonssjef i 

Justisdepartementet Kåre Leiksett uttrykte det slik tidlig på 2000-tallet:  

"Straff anvendes for å verne om fellesskapets goder og sentrale verdier, og motvirke 

kriminalitet fra domfelte og andre. Straffen kan føles som et onde eller ubehag, og 

samtidig forstås som en rasjonell og rettferdig reaksjon på krenkelse av menneskers 

liv, helse og rettigheter. Straffen skal gjennomføres slik at fremtidige lovbrudd 

motvirkes" (Leiksett 2005; 18).  

Stortingsmelding nr. 37 viser at straffens formål fortsatt er en individualpreventiv og 

allmennpreventiv funksjon ovenfor lovbryter og befolkningen, samt at kriminalomsorgen 

skal tilrettelegge for forbedrende tiltak for å motvirke tilbakefall hos den domfelte etter endt 

soning (St.meld.nr. 37). Videre underbygger stortingsmeldingen at vi søker å finne en 

straffemetode som kan gi rettferdig straff til lovbryter, rettferdighet til offeret og som kan 

sørge for at lovbryter kan reintegreres på en forsvarlig måte – både for samfunn og for 
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vedkommende selv. I Norge er det statlige organet som har fått ansvaret for denne 

reintegreringsprosessen Kriminalomsorgen. 

 Kriminalomsorgen jobber stadig med tiltak for å forsvarlig reintegrere domfelte i 

samfunnet, og fungere som beskyttelse for samfunnet utover å midlertidig holde lovbrytere 

ute av sirkulasjon. Fengselet skal skjerme samfunnet fra lovbryter, men også fungere som en 

endringsmaskin for at tidligere innsatte skal bli lovlydige borgere (Smith 2006, Foucault 

2008). Myndighetene mener at forskning viser at de innsatte må ta ansvar for handlingene de 

har gjort, for å kunne starte en endringsprosess fra kriminell til lovlydig borger (St.meld.nr. 

37). Begrepet 'conduct of conduct' om statlig styring gjennomsyrer også fengselet, der 

staten styrer de fengslede borgerne både direkte – gjennom murer, gjerder og låste dører – 

og mer indirekte ved å skape en institusjon med regler, hvor hver enkelt har en 

handlingsfrihet innenfor fastsatte rammer (Garland 2001; Foucault 2008). I praksis står de 

innsatte ansvarlig for egen rehabilitering (Hammerlin 2004), og skal forme seg selv til en 

lovlydig borger ved hjelp av tiltak tilrettelagt av kriminalomsorgen.  

For å gjennomføre ‘conduct of conduct’ i fengselet på best mulig måte har 

kriminalomsorgen gjennom tiden benyttet seg av risikoanalyser eller kartleggingsverktøy. 

Disse skal gi kriminalomsorgen retning i straffegjennomføringen, og slik tilrettelegge for 

tiltak slik at lovbryter skal kunne gjøre en egen innsats for selv å motvirke et kriminelt 

handlingsmønster (Justis- og politidepartementet 2002). Den opprinnelige formen for 

risikoanalyser av innsatte var ustrukturerte kliniske bedømmelser (Hannah-Moffat 2005) – 

altså at erfarne fengselsansatte brukte sitt kliniske blikk og sitt skjønn til å foreta en 

'profesjonell gjetning' om fremtiden. På 1960-tallet, etter en amerikansk metastudie av 

Martinson der empiriske data syntes å vise at ingen tiltak fungerte når det gjaldt å forhindre 

residiv, styrte man i mange land vekk fra rehabiliteringsidealet. 'Nothing Works' ble et slags 

mantra. Mange steder, men ikke i Norge, førte dette til at fengsler ble strippet for mye av 

det som hadde gjort straffen levelig for innsatte, fordi det 'ikke fungerte'. Senere fant en 

annen forsker ved navn Palmer at selv om resultatene fra Martinsons studie ikke kunne vise 

et tiltak som fungerte for alle deltakerne, var det noen av de studerte tiltakene som fungerte 

for noen lovbrytere. Fokuset ble fra og med 1980-tallet rettet mot å finne disse tiltakene og 

hvem de fungerte for, og slik vokste ‘what works’-tradisjonen frem (Cullen 2005). Kartlegging 
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av lovbryters behov la nye grunnlag for utmåling av risiko. Fokuset ble rettet mot å 

identifisere såkalte 'kriminogene behov', altså behov som hadde statistisk sammenheng med 

økt tilbakefall, for så å sette inn ulike rehabiliteringstiltak for å forsøke å fjerne eller dekke 

disse behovene (Hannah-Moffat 2005).  

Rehabiliteringsidealet har alltid stått sterkt i norsk sammenheng, og 'nothing works'-

perspektivet fikk aldri noe tydelig feste i norsk kriminalomsorg. Likevel har 'what works'-

tradisjonen nådd Norge, og norsk kriminalomsorg har de siste femti årene fokusert på en 

mer proaktiv og intervenerende tilnærming til innsattes rehabilitering (Smith og Ugelvik 

2017). Ettersom selvkontroll og disiplin ses som mangelvare hos innsatte av 

endringsapparatet (Ugelvik 2011), setter kriminalomsorgen i gang tiltak for at tankemønstre 

som fører til ønsket adferd læres (Hammerlin 2004; Waldram 2007). Behovsavdekkingen 

kartleggingen gir, legitimerer inngripen i de innsattes soning ved å tilrettelegge for deltakelse 

på tiltak tilpasset deres behov. Deltakelsen skal lære dem å styre seg selv og håndtere egen 

risiko for residiv ved å identifisere risikofylte situasjoner, benytte tilgjengelige ressurser og 

vike fra situasjoner som kan resultere i kriminell adferd (Hannah-Moffat 2005). Denne 

ansvarliggjøringen gjennom 'conduct of conduct gjør at det er de som viser ønske om 

endring som får tilrettelagte tiltak, og Hammerlin uttrykker bekymring over den 

diskriminerende utslusingen av andre som også trenger hjelp (2004). Når ansvar for egen 

rehabilitering betones, kan de som ikke på en troverdig måte viser seg villig til eller i stand til 

å ta et slikt ansvar, falle mellom sprekkene i systemet. Hammerlin (2004) påpeker også at 

det er problematisk at statistisk residiv syntes å veie mer enn faktisk rehabilitering, med 

tanke på fengselets omsorgsperspektiv. Kritikken rettes mot 'what-works'-perspektivet og 

sier at tilbakefall blir et ensidig kriterium for kvalitet i straffegjennomføringen og at dette 

kriteriet retter oppmerksomheten kun mot individets endring og ikke mot rundtomliggende 

samfunnsmessige forhold. 

I straffegjennomføringsloven står det at kriminalomsorgen skal tilrettelegge for de 

innsattes egeninnsats i forhindring av residiv. De fleste stedene hvor målet til 

kriminalomsorgen omtales er fokuset sluttresultatet, altså redusert residiv. Norsk 

kriminalomsorg har høyere ambisjoner med straffegjennomføringen. Straffen skal være så 

begrenset onde som mulig, og gjennomføringen skal bestå av konstruktive tilbud 
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(St.meld.nr. 37). Frihetsberøvelsen som eneste reelle og eneste følte straff er målet (Ugelvik 

2019). Det er et politisk trykk som legger fokus på tilbakefall, dette fokuset utfordres som 

nevnt i forhold til hva som kan gi faktisk rehabilitering. Endring av tankemønstre gjennom 

programvirksomhet viste ved oppstart liten effekt, og begrensede valgmuligheter i valg av 

tiltak kunne føre til feil tiltak til feil person (Hammerlin 2004). Forskning har likevel base i at 

noe fungerer for noen. Tankemønstre handler mye om hva som foregår i personen, og det er 

derfor søkt svar i personene som besitter tankemønstrene programmene ønsker å endre. 

Fengselsforskningen har siden sin spede begynnelse ofte fokusert på fangeperspektivet og 

fangenes situasjon. Det har vært og er viktig at de innsattes stemme kommer med i debatten 

om hvordan tilbakeføring skal gjøres på best mulig måte, for det er individene bak denne 

stemmen sine erfaringer som kan gi en faktabasert forklaring på hva som gir rehabilitering 

og hva som fungerer for avståelse.  

TENK UT 
Tenk Ut er refleksjonsmøter som skal forberede innsatte for løslatelse, ved å hjelpe dem med 

følelsene rundt brutte relasjoner, skam og skyld. Tenk Ut er utviklet av Hanne Grøneng, og 

hadde oppstart i Valdres fengsel i 2013. Siden har møteformen spredt seg til totalt 12 fengsler 

(november 2019). Ulikt de såkalte kognitive adferdsprogrammene som finnes i 

kriminalomsorgen, går Tenk Ut-møtene løpende og kontinuerlig hele året og er åpent for alle 

innsatte så fremt man kan kommunisere på norsk. I tillegg finnes det tilbud om Tenk Ut på 

utsiden via WayBack og Røde kors Nettverk etter soning. Målet med TU beskrives i veileder 

(vedlegg 1) som et recovery-arbeid som ved hjelp av en person med soningserfaring skal 

kunne skape et rom hvor hver enkelt kan snakke om det som er viktig der og da, få innsikt i 

hvordan tidligere innsatte har endret livet sitt og mobilisere innsattes ressurser for å gi håp 

om egen endring og tro på en konform framtid. 

1 time og 15 minutter med Tenk Ut, et sammendrag av første feltnotat 
Følelser er flyktige. Jeg kan huske hvordan jeg følte meg, men jeg kan ikke føle det på 

nytt. Da jeg gikk til Oslo Fengsel for andre gang i mitt liv var jeg ikke nervøs. Jeg 

husket hvor jeg skulle og hvilken dør jeg måtte bruke for å komme meg dit, man 

lærer av sine feil. Ved mitt første besøk trodde jeg nemlig ikke jeg skulle gå 

besøksdøra, og havnet slik i en luke ment for folk som skulle arbeide inne i fengselet. 

Men det var hyggelige betjenter og jeg ble snart sendt rett. Uansett. Jeg hadde glemt 
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rutinene for å komme videre inn i besøket og fikk streng beskjed om identifikasjon, 

som jeg hadde med meg for jeg visste at jeg skulle gi det fra meg på ett punkt – 

heldigvis. Vel inne tok jeg av meg ytterklær, låste inn sakene mine og gikk videre inn 

med papirene mine og en penn. Ikke ett pip fra metalldetektoren, og vel innenfor 

slusa ble jeg møtt av Marianne og erfaringskonsulenten – en annen fra forrige gang 

jeg var her.   

Vi gikk opp og gjennom den gule gangen med alle de fargerike bildene på veggene. 

Marianne låste oss gjennom enda en dør inn til den grå avdelingen. På andre siden 

møtte vi en skranke hvor det satt noen betjenter som så ut til å ha det trivelig. Vi gikk 

opp enda en trapp, og en mindre trapp og så var vi inne i kjøkkendelen av 

fellesarealet. Lystigere igjen med maling og bilder. Forrige besøk så jeg ingen innsatte 

som ikke skulle delta, så jeg håndhilste på første mann i sikte. Det var jo ikke noe feil i 

det for så vidt, men han skjønte sikkert fint lite da det viste seg at vi egentlig ikke 

skulle ha noe med hverandre å gjøre. Før jeg fant ut at han ikke var deltaker, ba 

Marianne meg følge med så kunne hun, Stian (betjent), Frank (erfaringskonsulent) og 

jeg ha et lite møte på tjenesterommet først. Det var mest sosial småprat og litt snakk 

om oppgaven min. 

Det ble en liten gruppe denne dagen. Tre innsatte, erfaringskonsulent, to ansatte og 

meg. Møtene foregikk i rommet innenfor kjøkkendelen, men kjøkkenet var stengt for 

gjennomgang under timen, da det er åpen løsning mellom delene. Det måtte ryddes 

vekk en sofa med bord og stoler for å kunne danne sirkelen av stoler. I fellesarealet er 

det diverse spill og sofakroker, det er også noe farger på veggene i form av bilder, de 

fleste av abstrakt art. Kunne sett ut som en vanlig stue på en ungdomsklubb for 

eksempel, men så oppdager man de små vinduene med gitter utenfor og begrenset 

mulighet for å åpne.  

Vi satte oss i en ring og betjentene kjørte i gang gruppa. Det var en tom stol i sirkelen, 

da de trodde det kom en innsatt deltaker til som ikke kunne. En ledig stol i sirkelen 

var litt utenfor protokollen, men det skjedde også bare denne ene gangen under mitt 

feltarbeid. Kan ha vært fordi vi var flere ikke-innsatte deltakere. I midten av sirkelen 

stod det et tent lys, ei kaffekanne, pappkrus og en bolle med kjeks. Folk forsynte seg 
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selv og spurte andre om de skulle ha. Stian gikk gjennom gruppereglene; vanlig 

folkeskikk, vise respekt, lytte, snakke en om gangen, snakke om seg selv, ikke om 

andre, tåle stillhet, taushetsplikt, snakker ikke om dom, men kan snakke om følelser 

knytta til dom.  

Etter reglene var gjennomgått, var det på tide å trekke kort. Man har lov til å ikke si 

noe, men det forventes at den som trekker skal ha noe å si om motivet. Det er frivillig 

å være den som trekker, men deltakerne oppfordrer hverandre, og gjerne da de som 

ikke har trukket før. I Oslo fengsel blir alle kortene lagt på et bord ved siden av ringen 

med motivet opp slik at man kan velge et kort med et tema man ønsker å snakke om. 

Personen som trekker setter seg tilbake i ringen og studerer kortet før han sender det 

videre. Kortet går en runde i stillhet til det har vandret fra hånd til hånd og tilbake til 

start. Da begynner personen som trakk kortet å snakke om tanker og følelser knyttet 

til motivet, hvilke temaer som dukker opp i hans sinn og eventuelt hvorfor han valgte 

det. Kortet vandrer en runde til. Alle får sagt hva de tenkte på. Når kortet igjen har 

kommet fram til velgeren blir det lagt på gulvet ved kjeksbollen.  

Kortene skal fungere som en samtalestarter og det legges ingen krav til hva som skal 

snakkes om. Ett fotografi av en eldre mann som holder rundt en eldre dame ute i sola 

der de sitter foran et tre i full blomstring, kan gå fra initialtanken: “Det var hyggelig 

hvis det endte sånn” til å handle om barna man ikke får sett vokse opp. Et bilde av en 

playstation kan gå fra å handle om at de burde ha mulighet til å spille playstation på 

cella til at deltakerne går over til å snakke om gjengkriminalitet.  

Etter at kortet har vandret to runder er det altså fritt ord, da kan det tas opp noe som 

alt har blitt sagt, det kan komme frem at noen opprinnelig tenkte noe, men så ble 

påvirket av det noen andre sa, også spilles det ball på utsagn etter utsagn slik en 

hvilken som helst fri samtale mellom to eller flere mennesker ofte fungerer. Man skal 

ikke avbryte andre, folk skal få snakke ferdig. Ved litt ivrige deltakere skal 

møtelederne regulere slik at alle føler seg sett. Mot slutten av møtet går man en 

runde i sirkelen og alle får muligheten til å si noe om hva de syns om dagens gruppe. 

Denne evalueringsrunden skal gi mulighet til å si fra hvis noe opplevdes leit, 

tilbakemelding om for eksempel hvorfor man likte temaet godt eller generell 
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tilbakemelding om noe som ble sagt, delt eller gjort. Så ryddes det, slik at 

fellesarealet igjen ser ut slik det gjorde før. Nå går møtelederne inn igjen på 

tjenesteværelset, hvor de evaluerer sin egen og hverandres deltakelse og vurderer 

om det var noe de kunne ha gjort annerledes. For de innsatte deltakerne er det 

tilbake på cella til mat, hjernetrim eller ettermiddags-TV. 

Prosessevaluering 
På bakgrunn av at KRUS (kriminalomsorgens utdanningssenter) avsluttet opplæring av 

instruktører i TU i slutten av 2017, og kriminalomsorgen måtte fatte en beslutning om de 

skulle la tiltaket fortsette, opprettet de et pilotprosjekt som skulle synliggjøre TUs funksjon. I 

den gjeldende stortingsmeldingen om kriminalomsorgen (nr. 37, 2007-2008) heter det: 

“Soningen må ha et hensiktsmessig innhold, og alle tiltak må være basert på dokumentert 

kunnskap. Nye tiltak som prøves ut, skal være gjenstand for evaluering”. Det toårige 

pilotprosjektet skal generere forskning som kan vise om TU fortsatt bør benyttes i fengslene 

eller ikke, noe som startet blant annet denne oppgaven.  

“Å evaluere kan kort defineres som det å vurdere gjennomføringen av et tiltak eller 

et program” (Tornes 2012; 15).  

En prosessevaluering, også kalt følgeforskning eller utviklingsevaluering, er en form for 

forskning som pågår parallelt med tiltaket som forskes på. Denne formen for evaluering 

avdekker gjennomføringen av tiltaket (Tornes 2012), hvilke roller har deltakerne, hvilke 

samtaleemner blir vektlagt og hvilke konsekvenser har dette og brukes ofte for å utvikle 

tiltak i sosiale felt for oppnåelse av best mulig praksis (Sverdrup 2013).  

En effektevaluering som forskningsmetode på virkningen av TU på 

kriminalomsorgens mål om redusert residiv ville vært høyst aktuell, men det er viktig å tenke 

på tidsperspektivet på et masterprosjekt og det ville ikke vært forsvarlig å tenke at man kan 

vurdere et tiltaks effekt på tilbakefall til fengsel i løpet av ett år. Prosessevaluering gir likevel 

muligheten til å se på enkelte aspekter ved tiltaket, som ulike mål til ulike aktører og 

hvordan disse oppfylles (Sverdrup 2013). Denne formen for evaluering gjør seg også 

gjeldende da vedtaket om å beholde et tiltak behøver en empirisk base, selv om tiltaket 

allerede er igangsatt (Tornes 2012; 51). I stortingsmelding nummer 37 kan man lese at 

regjeringens mål er at straffegjennomføringen skal sørge for at færre lovbrytere begår nye 
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kriminelle handlinger etter soning. Kvaliteten av straffegjennomføringsarbeidet skal likevel 

ikke måles ut fra effekten av tiltak for avståelse alene, men kriminalomsorgen har 

selvstendige mål som blant annet å arbeide for at livet i frihetsberøvelse skal være verdt å 

leve (boks 3.3). "Virksomheten i kriminalomsorgen bygger på fem pillarer: det som lovgiver 

har sagt er formålet med straffen, et humanistisk menneskesyn, prinsippet om rettssikkerhet 

og likebehandling, prinsippet om at en har gjort opp for seg når straffen er sonet, og 

normalitetsprinsippet". Kriminalomsorgens overordnede mål og målet med TU er relativt 

klare, og jeg bestemte meg tidlig for at aspektet som skulle undersøkes var de innsatte 

deltakernes egne meninger om og mål med deltakelse. Deretter vurdere funn fra 

datamaterialet opp mot kriminalomsorgens mål i tillegg til TU som et delmål på veien dit, 

dette førte til følgende problemstilling:  

Problemstilling 

Samsvarer opplevelsen av deltakelse i Tenk Ut med kriminalomsorgens mål for 

straffegjennomføring, og blir målene for selve tiltaket møtt? 

Hva er premissene for at gjennomføring av møtene i fengselet er mulig? 

Hva forstår de innsatte som TUs suksesskriterier? 

Hvordan er holdningen til møtelederne (erfaringskonsulent og betjent)? På 

hvilke måter er de med på skapelsen av rommet?  

Teksten videre 
Teksten videre skal først fremlegge et bakgrunnsteppe for innpass av en mer vitenskapelig 

retning i norsk kriminalomsorg. Da det ikke finnes forskning på det spesifikke tiltaket TU fra 

før, vil bakgrunnskapittelet gi et innblikk i det teoretiske som ligger bak innføringen av 

programvirksomhet som tiltak, sammenligne TU med programvirksomhet på grunnlag av en 

målmessig likhet, men også på grunn av at det ble trukket fram av betjentene som er deltakere 

i møtene at dette er noe annet, det er ikke programvirksomhet. I tillegg vil bakgrunnsdelen 

trekke frem andre tiltak i fengselet som viser flere innholdsmessige eller verdimessige likheter 

med TU-møtene. Den foreliggende teksten vil så redegjøre for metode og teori før 

gjennomgåelse av analyse og funn fra datamaterialet. Til slutt en diskusjon hvor besvarelsen 

av problemstillingen vil komme tydeligere frem. Metodekapittelet skal vise fremgangsmåter 
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og verktøy benyttet for å komme frem til løsninger. Det vil redegjøres for metodebruk og 

metodenes innpass i evalueringsmetoden. Teorikapittelet vil vise hvilke kriminologiske 

perspektiv som er sett passende for å løfte funn i en større sammenheng og belyse sider som 

ikke er tydelige ved datamaterialet alene. Analysekapittelet redegjør for funn og settes i 

sammenheng med teori. Avsluttende vil funn drøftes opp mot problemstillingen, hvor det i 

besvarelsen av den foreliggende vil dukke opp flere problemstillinger underveis. Dette som 

fenomen er selvsagt ikke en ukjent faktor når det gjelder forskning, da det er vanlig at en 

åpenbaring fører til flere spørsmål. 
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Bakgrunn 
TU har ikke muligheten til å bli godkjent som programvirksomhet av akkrediteringsordningen 

og det er heller ikke ønskelig å sidestille møtene med programvirksomhet. Likevel deler 

møtene visse likheter med programvirksomhet, det kan tenkes at den har samme status som 

programvirksomhet sett fra både innsatte og ansattes ikke-deltakende perspektiv og malen 

vokser også ut fra samme 'what works'-tradisjon. Det virker også som programvirksomhet er 

et naturlig sammenligningsgrunnlag fra kriminalomsorgens side. Derfor starter 

bakgrunnsdelen med å vise veien inn i en vitenskapelig retning innenfor 

straffegjennomføring i norsk kriminalomsorg og hvordan programvirksomhet har vokst frem 

for så å vise hvordan TU skiller seg fra programvirksomhet og andre tiltak i fengselet som 

deler likheter med TU.  

Vitenskapelig retning 
Norsk kriminalomsorg har i alle fall siden Botsfengselet åpnet i 1851, vært opptatt av 

endringsarbeid og satt i gang tiltak som skal tilrettelegge for endring og motvirke tilbakefall. 

Endringsarbeidet og tiltakene var gjennom flere stadier som for eksempel fysisk arbeid. Etter 

hvert gikk man over til tiltak som for eksempel programvirksomhet. Det som ble nytt med 

rehabiliteringstiltakene som vokste frem under 'what-works'-perspektivet var at det kom krav 

om at tiltakene skulle være grunnlagt på vitenskapelige teorier og empiri (Leiksett 2005). 

What works-tradisjonen la grunnlaget for igangsetting av kognitive adferdsprogrammer i 

fengslene. Disse programmene var rettet inn mot spesifikk adferd hos ulike innsatte man så på 

som et hovedproblem for at vedkommende ikke fungerte i samfunnet, og fokuserte på 

tankemønstre og handlingsalternativ. Hvilken form av programvirksomhet som er mest 

passende er basert på den kanadiske RNR-modellen for kartlegging og analyser av risiko og 

behov, hvilke av disse faktorene som vektlegges og hvilke tiltak som må igangsettes for å 

forebygge ny kriminalitet.  

RNR står for Risk, Need og Responsivity, da risiko, behov og responsivitet eller tiltak. 

Risikoprinsippet avdekker hvem som trenger rehabilitering før løslatelse, ved å se på utmåling 

av risikoen individet har for å begå nye kriminelle handlinger. Behovsprinsippet skal gi en 

utredning over den domfeltes behov i forhold til de kriminogene faktorene. Responsprinsippet 

taler til tiltakene man setter inn, her brukes de andre prinsippene for å kartlegge hvilke tiltak 

som er best egnet for å endre de kriminogene karaktertrekkene ved individet som er mulig å 
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endre – kalt dynamiske faktorer (Andrews og Bonta 2010). The Reasoning and Rehabilitation 

Program (R & R) ble utarbeidet i Canada med direkte link til RNR-modellen. 

Programvirksomhet med dette grunnlaget ble innført av kriminalomsorgen utover 1990-årene 

(Eskeland og Opaas Haugli 2006) og R & R ble implementert i Norge under navnet Ny Start 

(Bukten og Bendixen 2006).  

R & R la et empirisk grunnlag for et skifte til kognitive adferdsprogrammer, som 

startet nye tradisjoner innen rehabilitering. Programvirksomhet som med fokus på risiko og 

behov skal tilrettelegge for at de innsatte endrer tankesett og slik også handlingsmønster 

(Roberts 2004). Kriminogene faktorer omfatter blant annet arbeidsløshet, rusmisbruk og 

hjemløshet, og defineres som faktorer som er kausalt knyttet til økt risiko for nye lovbrudd 

(Robinson 2005). Faktorenes betydning må avdekkes for å kunne sette inn nødvendige tiltak 

for å minske risiko (Leiksett 2005, Ploeg 2006), og det er dette man forsøker å gjøre ved å 

kartlegge domfelte ved ankomst.  

Kartlegging av kriminogene faktorer 
Innføringen av de kognitive adferdsprogrammene krevde et kartleggingsverktøy for å få 

oversikt over hver enkelt domfelts utfordringer i det konforme liv, slik at man kunne sette inn 

de tiltakene som passet best under soningen. Tanken var at om de innsattes behov ble møtt, 

ville man fjerne eller minimalisere kriminogene faktorer som igjen skulle hindre den innsatte i 

å begå nye kriminelle handlinger (Bonta, Crowley og Motiuk 2001). Som en del av 

programmene, eller hvert fall grunnlaget for dem, ble verktøyet OASys implementert fra 

utlandet og utformet for norske forhold, for å effektivisere innhenting av komplisert 

informasjon (Giertsen 2006). Etter hvert kom den norske lillebroren til OASys, behovs- og 

ressurskartleggingsverktøyet kjent som BRIK. Verktøyet er frivillig for de domfelte og skal 

hjelpe individet å takle utfordringer etter endt soning. BRIK gir en strukturert oversikt over 

innsattes behov som skal hjelpe kriminalomsorgen å dekke eller minke behovene som regnes 

som viktigst for å motvirke residiv (Hansen 2014). En måling av domfeltes risiko for å begå 

nye lovbrudd etter løslatelse gjøres ved å avdekke lovbryters ønsker, interesser og behov 

basert på kartlegging av kriminogene faktorer som kommer frem i samtale med den domfelte 

(ibid.). Levekårsundersøkelser av fangebefolkningen (Skardhamar 2003, Revold 2015), viser 

faktorene bolig, utdannelse, rusmestring, helse og arbeid som spesielt utfordrende i norsk 

sammenheng. Kriminogene faktorer eller dynamiske risikofaktorer er også beskrevet med 

sammenheng i sosiale ferdigheter og antisosiale holdninger og følelser (Leiksett; 29-30). 
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Basert på slike rapporter mener man at om disse kriminogene behovene dekkes, bør også 

individet avstå fra kriminelle handlinger. Kartleggingen skal aller helst synliggjøre dynamiske 

opplysninger, altså det ved fangen som kan endres, for eksempel holdninger (Giertsen 2006) i 

motsetning til statiske faktorer som tidligere kriminalitet. Kriminalomsorgen skal bistå med 

ressurser og tilrettelegge for endring, men individuell motivasjon settes sentralt for å kunne 

igangsette endringsprosesser (Ugelvik 2019; 152). Ulike program må gjennom en 

kvalitetssikring for at kriminalomsorgen kan legitimere bruken av tiltakene. Denne 

kvalitetssikringen skal vise at programmene setter kriminalomsorgen i stand til å både bistå 

og motivere til en straffegjennomføring som fremmer endring.  

 

Krav til programvirksomhet i norske fengsler 
"Generelt defineres program i kriminalomsorgen som undervisningstiltak, ferdighetstrening 

og/eller strukturerte samtaler rettet mot domfelte og varetektsinnsatte” (Eskeland og Opaas 

Haugli 2006; 162, link 1; 10). I dokumentet Strategi for faglig virksomhet i kriminalomsorgen 

2004-2007 defineres det slik:  

”Et kriminalitetsforebyggende program skal bygge på en klar teoretisk modell med 

dokumentert effekt, ha definerte og spesifikke mål, rette seg mot bestemte 

målgrupper, være multimodal, dvs. inneholde flere temaer som gjensidig påvirker 

hverandre, og som samlet gir en økt forebyggende effekt. Eksempler på slike temaer 

kan være selvhevdelse, økt kunnskap, mestring, misbruk, sosial kompetanse, 

sinnekontroll, empati, kommunikasjonsferdigheter og kognitive forstyrrelser. - Lære 

domfelte ferdigheter som skal til for å mestre et liv uten kriminalitet.” (s.20).  

I 2005 ble det opprettet et panel på seks eksperter som har i oppgave å kvalitetssikre 

programmer som skal brukes som ledd i kriminalomsorgens tilbakeføringsarbeid. Panelet tar 

en vurdering på bakgrunn av åtte kriterier; (1) programmet er basert på en tydelig og 

teoretisk forsvarlig endringsmodell, (2) deltakerutvalget skal være beskrevet og godt 

begrunnet, (3) beskrive hvordan det sikter mot et flertall av dynamiske risikofaktorer, (4) vise 

at det benyttes effektive metoder, (5) vise at det er ferdighetsorientert, (6) beskrive en del 

nærmere detaljerte pedagogiske aspekter, (7) beskrive hvordan programintegritet og 

kvalitetssikring er ivaretatt, (8) beskrive metodene for regelmessig evaluering. 
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Rådgivningspanelet sender så en anbefaling til Kriminalomsorgens sentrale forvaltning som 

tar avgjørelsen om programmet akkrediteres eller ikke (St.meld. Nr. 37).  

TU legger ikke vekt på elementet av endring som begrunnelse for tiltaket (veileder), 

likevel er endringselementet selvsagt en del av filosofien i og med at tiltaket er i regi av 

kriminalomsorgen. TU bygger på endringsmodellen ODIN med fokus på åpen samtale. Det er 

spesielt punktene 4-8 i akkrediteringskravene det er vanskelig å argumentere for at TU 

oppfyller. Disse er muligens årsak til at grunnlegger tar avstand fra definisjonen program og 

avstand fra akkrediteringen. Ikke bare fordi man ikke oppnår dem, men fordi denne 

oppnåelsen ikke er ønskelig. Det ses ikke som nødvendig, eller man ønsker ikke at 

hovedfokus skal ligge i tilbakefallsstatistikken da det skal fungere som recovery-arbeid og et 

supplement til andre tiltak (se veileder). Da TU ikke kan oppnå akkreditering slik modellen 

benyttes, men har mange like mål som programvirksomhet vil en sammenligning mellom 

disse sette retning og forståelse for videre analyse og diskusjon. 

Likheter mellom Tenk Ut og programvirksomhet 
TU og programvirksomhet deler målet med at de innsatte skal oppnå innsikt i seg selv og 

egne handlinger ved å delta i hverandres endringsprosesser (Fox 1999, Waldram 2007), i 

tillegg til det kollektive elementet med at de skal lære av hverandres fortellinger og 

perspektiv. Deltakelse i programvirksomhet er ikke frivillig i tilfeller hvor den er ilagt straffen 

(St.meld. Nr. 37), men frivillig deltakelse ses som essensiell utenom dette. Frivillig deltakelse 

vektlegges også i TU, og begge tiltakene er opptatt av å bevare den innsattes autonomi. 

Programvirksomhet er likevel kritisert for den frivillige deltakelsen, da domfelte mener at det 

er forventet av dem at de skal benytte seg av programmene for å vise at de ønsker å forbedre 

seg og at denne viljen er nødvendig for progresjon i straffegjennomføringen (ibid., 

Hammerlin 2004). Det er nærliggende å tro at dette kan være tilfelle for TU også, noe som er 

tatt noe høyde for i tekstens analysekapittel.   

Hvordan Tenk Ut skiller seg fra programvirksomhet 
TU skiller seg fra programvirksomhet på seks måter. For det første ved bruken av fotografier 

som samtalestarter. Ved oppstart var kortene laget av folk utenfra, men det nye settet på 32 

bildekort er fotografert og utformet av innsatte i Valdres fengsel, da de ønsket å gjøre bildene 

mer passende for utfordringene de hadde. Hver samling trekkes et kort som hele gruppen ser 

på, deretter forteller de om tanker og følelser knyttet til bildet. Etter dette går samtalen 
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flytende, og man trenger ikke knytte alt man sier opp til kortet lenger. Bildekortet skal bare 

være en samtalestarter og det er også lagt opp til at hvis ønskelig og hvis konsensus, kan en 

deltaker foreslå et tema for dagens møte. Manualbasert programvirksomhet har en mer 

strukturert gjennomføring, ofte med ulike øvelser og oppgaver til neste møte (Eskeland og 

Opaas Haugli 2006). TU har en friere form. Her legges det opp til en øvelse i å si sin mening, 

se andre perspektiv og respektere andres meninger. Refleksjonsmøtene skal hjelpe 

deltakerne å forberede seg på hendelser, muligheter og fristelser som kan oppstå etter 

løslatelse. 

For det andre har TU et generelt samtaletema i tillegg til muligheten for å ikke si noe i 

løpet av møtet, da de opererer uten programmanual. En tredje skilnad er 

erfaringskonsulenten. En person med soningserfaring som nå er en del av det konforme 

samfunn leder møtene, og uten erfaringskonsulentens tilstedeværelse i tillegg til en betjent 

blir møtet avlyst. Deltakelse av en lovlydig person med soningserfaring ses som uvurderlig av 

kriminalomsorgen og et nøkkelpunkt for at TU skal fungere. Under erfaringssamlingen til de 

som jobber med TU, som jeg fikk delta på i september, ble dette med erfaringskonsulent 

spikret sentralt, i tillegg til at modellen har fått midler til å sette inn en sentral leder for å 

samkjøre hvordan møtene avholdes i de 12 fengslene hvor den benyttes som et ledd i 

tilbakeføringsarbeidet.  

En fjerde ulikhet handler om at TU går kontinuerlig, og krever ikke at du etter et visst 

antall uker har oppnådd visse kriterier satt fra start (Fox 1999, Eskeland og Opaas Haugli 

2006, Waldram 2007). Den femte forskjellen ligger ikke i selve prosessen, men mer 

forberedelsene til prosessen. Instruktører innen programvirksomhet må delta på et kurs som 

går over 2 uker eller 10 arbeidsdager (Eskeland og Opaas Haugli 2006), mens TU sine kurs 

foreløpig har vart i 2 dager der møteledere lærer å holde refleksjonsmøter og åpne samtaler. 

Det er viktig at betjentene er klar over egne begrensninger, siden de ikke har 

ekspertkunnskapen til for eksempel en psykolog skriver Eskeland og Opaas Haugli (2006) om 

oppgaven en møteleder har under programvirksomhet. Hvorvidt den korte kursingen til 

møteledere i TU i forhold til programvirksomhet er tilstrekkelig er ikke i fokus her, men 

studien vil komme inn på hvordan møtelederne oppfattes av de innsatte deltakerne.  
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Den sjette ulikheten er TU sin innføring av begrepet simulering av nære relasjoner. 

Dette innebærer at tryggheten på møtene skal føles som den tryggheten man opplever i 

nære relasjoner. Dette er et bevisst grep basert på at et slikt forum kan tilrettelegge for at de 

innsatte kan være så åpne og frittalende de ønsker og har behov for, for å igangsette 

oppdagelsen av løsninger til sine kriminogene utfordringer. Når forskjellene mellom TU og 

programvirksomhet så er kartlagt må det nevnes at man finner former for samtale som deler 

noen av de samme forutsetningene som TU har, i fengselet allerede.  

Motiverende samtale, reflekterende samtale og filosofisk samtale 
Motiverende, filosofiske og reflekterende samtaler bygger på mange av de samme 

prinsippene. Målet er at den innsatte motiveres til selv å komme frem til løsninger som gir et 

handlingsmønster som fungerer i et lovlydig samfunn. For å komme hit sitter man i 

likeverdig samtale med den innsatte og det brukes i hovedsak utforskende og reflekterende 

spørsmål samt ulike former for speiling og oppsummeringer av hva den innsatte har sagt 

(Fjærestad og Børtveit 2006; Walderhaug 2016; Viggen 2019). TU virker å ha de samme 

grunnelementene. Det generelle samtaleemne er viktig for at samtalen holder seg flytende 

og naturlig. Man skal ikke korrigeres eller veiledes inn på spesifikke temaer, eller spesifikke 

meninger som ofte gjøres i programmer (Fox 1999). Likevel stilles det spørsmål både av 

forståelse og kritikk i en samtale, og meninger formes og utfordres.  

Alle formene for samtaler er ikke like, ett av punktene som skiller er 

omstendighetene rundt. Motiverende og filosofiske samtaler er i en en-til-en setting, og 

reflekterende samtaler har den samme settingen, men i tillegg er det enda en person 

tilstede som er stille under samtalen, men hjelper til med oppsummering av det som blir 

sagt (Viggen 2019). Her er TU særegent i forhold til at det er flere deltakere som alle skal 

følges opp og samtidig få utbytte og føle seg likeverdige, men samtaleprosessen virker 

relativt lik. Studier om motiverende, reflekterende og filosofiske samtaler er derfor viktige 

bidrag blant annet for forståelse og effekt, og vil dukke opp jevnlig under oppgaven.  

Andre viktige elementer for oppgaven er de teoretiske perspektiver som skal sørge for at 

studien lever opp til et akademisk potensial. Neste kapittel skal redegjøre for de valgte 

teoriene, samt vise hvorfor de er valgt og hva det kan forventes at de bidrar med inn i 

analysen.  
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Avståelse, sosial læring og sosial kontroll 
Teori brukes for å systematisere og fortolke vitenskapelig kunnskap (Aakvaag 2008; 14). Det 

finnes en rekke ulike kriminologiske teorier som enten har oppstått i kriminologien eller er 

trukket hit fra andre disipliner. Ulike perspektiver interagerer og utfyller ofte hverandre 

(Skardhamar 2017). Teoretiske perspektiver gir beskrivelser av og refleksjoner over 

samfunnet (Aakvaag 2008). Utforskingen av hvordan ulike teorier spiller inn på empirien, kan 

hjelpe oss å se et fenomen i et mer helhetlig bilde. Etablerte teorier brukes ofte for å 

bestemme fokuset i evalueringen, og sammenlignes senere opp mot dataene samlet inn om 

virkeligheten (Tornes 2012). Det teoretiske rammeverket kan også komme til underveis. 

Empiriske data er i mange tilfeller det som får i gang teoretiseringsprosessen og gir retning 

for hvilke teorier som best kan belyse fenomenet som forskes på (Swedberg 2012). I 

datamaterialet til den foreliggende studien skal det brukes tre teorier; desistance teori, 

sosial læringsteori og sosial kontrollteori. Disse vil først bli presentert hver for seg, så noe om 

deres plassering i forhold til oppgaven, og her vil også de teoretiske begrepene stigma og 

stempling tas opp. Det teoretiske rammeverket vil gi grunnlag for belegg og kritikk i 

analysen, og vil også tre frem i diskusjonsdelen.  

Desistance   
Teorien om desistance er valgt som et naturlig overordnet bilde da årsaker til avståelse er et 

relevant utgangspunkt, og at disse vil trekkes frem under TU i lys av datamaterialet og de 

øvrige teoriene. TUs mål er å være et supplement til en positiv straffegjennomføring, og skal 

gi de innsatte mer innsikt i seg selv og egne ressurser. Desistance teori forsøker å beskrive 

endringsprosessen der en person går fra kriminelle til lovlydige handlinger, og det er denne 

endringsprosessen TU søker å sette i gang. Ved å kartlegge disse prosessene bør man kunne 

forbedre tiltak og tilrettelegging som fører til ulike lovbryteres avståelse (Weaver og McNeill 

2015). Teorien søker å beskrive den samme prosessen som kriminalomsorgen forsøker å 

oppnå gjennom sine tiltak. Residiv-forskere ønsker blant annet å finne variabler som kan 

predikere innsattes mulighet for tilbakefall før de løslates, i tillegg til å avdekke deler av 

fengselstilværelsen som viser seg å påvirke tilbakefall negativt eller positivt (LeBel, Burnett, 

Maruna og Bushway 2008). Teorier om avståelse viser en tett sammenheng med statistisk 

typiske kriminogene behov. Akkurat som disse er en blanding av indre og ytre behov, må 

også avståelse fra kriminelle handlinger forstås som en blanding av ytre og indre 
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endringsprosesser (LeBel, Richie og Maruna 2008). Det er vanskelig å skille viktigheten av å 

dekke ytre behov og indre endring i forståelsen og forklaringen for hvorfor domfelte 

avslutter sin kriminelle karriere. Endringen man gjør for å avstå fra kriminelle handlinger er 

sjelden passiv fra lovbryters side, men en aktiv holdningsendring (ibid.). Derfor ses 

motivasjonen den innsatte har til å delta i tiltak tilrettelagt etter kartleggingen av dynamiske 

risikofaktorer, som spesielt viktig med tanke på residiv. 

Statistikken (Høigård og Balvig 1988; 69; Skardhamar 2005; 9; Dullum 2007; 131) 

tyder på at aldringsprosessen er en betydelig faktor i det å avstå fra kriminelle handlinger. Så 

kan man si at alder er en passiv eller statisk faktor, da aldring er en biologisk prosess som 

skjer så lenge individet lever og at vi bør rette fokus mot de dynamiske faktorene som kan 

endres (Bukten og Bendixen 2006; 1). Likevel kan det virke som at aldring ikke nødvendigvis 

er en statisk faktor. Uggen og Massoglia (2010) skriver at man ikke føler seg voksen uten 

godkjenning fra andre. Når oppnåelse av faktorer som forteller at man er voksen, for 

eksempel jobb og ekteskap uteblir, vil også erkjennelsen fra andre gjøre det. I det kjente 

verket Society of captives skriver Sykes at man i fengsel reduseres til et svakt, hjelpeløst og 

avhengig barn, da man ikke får ta egne avgjørelser og ikke blir informert om bakgrunnen for 

avgjørelsene tatt (1958; 75). Frihetsberøvelsens fratakelse av autonomi kan slik svekke 

følelsen av å være voksen, noe som igjen kan hindre alder som en uavhengig variabel i 

årsaksforklaringen til avståelse. Det kan virke som at følelsene i forhold til en statisk faktor i 

noen tilfeller er dynamiske, og forklaringen av avståelse kompliseres.  

Oppfattelse av eget selv er noe som vil endres med større innsikt i eget 

handlingsmønster og årsaker til adferd. Endringsprosesser som kan føre til avståelse fra 

kriminelle handlinger kan altså være en endring av hvordan man oppfatter seg selv. Det kan 

være endringen fra å se seg selv som et barn til å se seg selv som en voksen, men også større 

internaliserte narrativ. “[…] desisters fashion a narrative identity, which acknowledges yet 

disclaims past actions and commits them to an ideal future self” (Vaughan 2007; 390). 

Vaughan (2007) forklarer at lovbrytere som velger å avstå fra kriminalitet erkjenner 

handlingene de har utført, men samtidig setter handlingene utenfor eget narrativ. 

Handlingene er ikke en del av den innsattes identitet og definerer vedkommende heller ikke, 

i stedet skapes et narrativ som formes av et ideelt fremtidig selv. Mennesker konstruerer 
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spontane forklaringer på viktige og uventede livshendelser. Deres forklaringsmetode utvikler 

seg til skjematiske tolkninger som er ansvarlige for personens handlinger over tid (Maruna 

2004; 185). Det er en endring i tankemønstrene i forkant av de kriminelle handlingene som i 

teorien skal føre til avståelse (Bukten og Bendixen 2006). TU-møtene tilbyr at man i samråd 

med andre, former, opprettholder og/eller modifiserer oppfatninger og forståelse (Wibeck 

2011). Dette kan så føre til endring i de skjematiske fortolkningene som mennesker skaper 

spontant, til mer reflekterte fortolkningsalternativ og endre fremtidige handlinger og 

fremtidig narrativ.  

Deltakelse i programvirksomhet kan bli en drakamp om hvem som skal føre pennen i 

skrivet om den innsattes narrativ (Waldram 2007; 157). Manualbasert programvirksomhet har 

mål om at sluttresultater skal vise endring, og dirigerer innsatte tilbake til svaret de skulle gitt, 

i stedet for å stille spørsmål til det de ga (Loseke 2001). Dette gjøres til tross for at man i 

psykologien mener at det er viktig at pasienten får beholde eierskap over sitt eget narrativ for 

suksessrike resultater (Waldram 2007; 166). Man kan også stille seg spørsmålet; hvis den 

innsatte må late som han erkjenner et narrativ som kommer fra andre, vil den tilsynelatende 

endringen være reell? Det å få innsikt i problemer med egen adferd er viktig for endring, men 

det er også viktig at man har en indre motivasjon som gjør at man oppnår denne innsikten 

selv (Fjærestad og Børtveit 2006; 191). Videre er det ønskelig at denne innsikten benyttes til 

å ta kontroll over eget liv, selv bestemme veien videre og kunne forutse konsekvensene av 

egne valg (Bukten og Bendixen 2006).  

Ifølge TUs veileder skal møtene være et supplement til de innsattes motivasjon og 

«modellen skal ved å mobilisere innsattes egne krefter og sosiale ressurser, bidra til å styrke 

mestring, lette tilgangen til hjelp, bedre livskvaliteten og forhindre ny kriminalitet». Det 

fremstilles en endringsprosess som trolig vil synliggjøre sidene av individet som trenger 

justering, men fokuset ligger på å dra frem styrkene hver enkelt besitter. TU-møtene gir rom 

for at de innsatte kan forme nye narrativ. Fra første møtet skapes narrativet av deres egen 

selvrepresentasjon, og narrativet formes videre av selvinnsikten som oppnås under de åpne 

samtalene. Det handler om å få frem ressursene som kan hjelpe de innsatte med å anerkjenne 

seg selv som et lovlydig individ og komme seg ut av narrativet om at de er fanget i en 

kriminell karriere (Maruna 2001). Reform og rehabilitering krever trolig endringer i både 

kognitive og eksterne innflytelser. Lebel, Burnett, Maruna og Bushway (2008) mener disse 
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innflytelsene og endringene skjer i en dynamisk og interagerende prosess, mens de prøver å 

finne ut av hva som kommer først. Belegget for å finne ut av dette er om man skal bruke 

ressurser på kognitive programmer etter en sterk subjektiv modell, der man tenker at bare 

hodet er på plass spiller ikke ytre faktorer noen rolle, man vet at man kan oppnå det man vil 

over tid. Eller om det man skal legge ressurser i er tilrettelegging for livet utenfor etter en 

sosial modell som sier at ytre og sosiale omstendigheter leder individet inn i 

avståelse. Konklusjonen blir at det er et komplekst tema som krever mer forskning. 

Desistance-teoriene handler mye om avståelse på bakgrunn av mestring. TU-møtene 

kan hente frem denne følelsen, blant annet ved å trekke på de innsatte deltakernes 

ressurser. Hvilke ressurser man opplever at man besitter, avhenger noe av andres reaksjoner 

på hva du gjør, noe som kobler inn sosial læring og sosial kontrollteori. 

Sosial læringsteori   
Kriminell adferd kan forstås som sosial lært, men det kan også konform adferd. TU skal skape 

en arena for sosial læring av avståelse. Erfaringskonsulenten fungerer som et symbol på en 

endt endringsprosess, og utvekslingen av erfaringer mellom alle deltakerne skal føre til en 

læring og justering mot avståelse. Starten på sosial læringsteori var også starten på de 

kognitive adferdsprogrammene under what works-tradisjonen (Newburn 2013), og teorien 

blir blant annet kalt adferdsmodifikasjon (Retvedt 1993). Sosial læring kommer opprinnelig 

fra psykologien og handler om at man kan tilegne seg kunnskaper om adferd gjennom å 

observere andre, og internalisere observasjonene i eget adferdsmønster (Bandura 1971). 

Innenfor kriminologi ses sosial læringsteori som en videreføring av Sutherlands differential 

association-teori og brukes som regel til å forklare hvordan mennesker blir kriminelle i en 

sosial læringsprosess med andre kriminelle eller andre med verdier og holdninger som kan 

føre til kriminell adferd (Akers og Sellers 2011; 310). Tidlig empiri peker mot at man lærer 

seg kriminelle ferdigheter i fengsel, og man gikk så langt som å kalle det en ‘forbryterskole’. 

Sosial læring i fengselet ville, ut fra Donald Clemmers undersøkelser før 2. verdenskrig, ha en 

negativ effekt på den innsatte også etter løslatelse (Mathiesen 1992; 46-47). Teorien er 

likevel valgt for å kaste lys på og gi belegg for at sosial læring kanskje ikke gir fengselet 

funksjonen ‘konformitetsskole’, men at det i det minste kan være et verktøy i noen 
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sammenhenger i fengselet til å hjelpe de innsatte å internalisere en adferd som kan lede 

dem på en konform sti i samfunnet etter endt soning. 

Menneskelig adferd er i stor grad regulert av forventede konsekvenser til de 

handlingene som ses som alternativer (Bandura 1971). I det nye risikosamfunnet er borgerne 

satt til å styre seg selv, innsatte intet unntak (Foucault 2008). Selv-styring kan kobles til selv-

regulering, som er sett som en av de mest betydningsfulle kriminogene faktorene (Dafoe og 

Stermac 2013). Det å lære bort selv-regulering til en samfunnsgodkjent standard, basert på 

hvordan menneskelig adferd reguleres, gjøres ved forsøk på å synliggjøre nye 

handlingsalternativer eller få folk til å foretrekke eller oppfatte andre konsekvenser enn hva 

de gjorde tidligere. Programvirksomhet som søker å utarbeide denne evnen er empirisk 

bevist mest assosiert med reduksjon i tilbakefall (ibid.). Lav selvkontroll og impulsivitet er 

knyttet til selv-reguleringen. I tillegg er prokriminelle holdninger, antisosiale venner, 

antisosial personlighet, narkotikamisbruk og dårlig problemløsningsferdigheter faktorer som 

kan predikere fremtidige kriminelle handlinger (Bukten og Bendixen 2006). Sosial læring kan 

virke inn på disse dynamiske karaktertrekkene ved at individet under møtene påvirkes av 

reaksjoner fra de andre deltakerne (Retvedt 1993). Teorien mener at menneskelig adferd 

avhenger av tre reguleringsprosesser; stimulus-, kognitiv- og forsterkningskontroll. Stimulus 

går ut på at man skal kunne forutse konsekvenser av handling basert på tidligere erfaringer, 

og slik vite hvordan det forventes at man oppfører seg i ulike settinger. Det er kognitive 

faktorer som bestemmer hva man observerer, føler og gjør til enhver tid. En hendelse vil slik 

gi ulike observasjoner, følelser og påvirke handling på ulikt vis i forskjellige individer. De som 

er rundt deg vil straffe eller ignorere uønsket adferd, og belønne handlinger som er ønsket. 

Denne forsterkningen i en retning eller en annen vil igjen påvirke hvilke konsekvenser man 

forutser av en handling man tenker å utføre (Bandura 1971). I sosialisering med andre, blir 

man mer kunnskapsrik og man revurderer erfaringer man har hatt og valg man skal ta (Ross 

1896). Under møtene i TU blir ulike temaer diskutert og i analysen kommer det frem at 

deltakerne trekker på hverandres erfaringer for å både se og løse utfordringer på andre 

måter. Selve prosessen av møtene krever prososiale ferdigheter, ett bytte fra impulsivitet til 

tålmodighet og at man i noen grad justerer seg selv. 
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Teorien forutsetter mennesket som en rasjonell aktør (Akers og Sellers 2011; 309), og 

evaluering og forsterkning av eget selv er også en stor del av sosial læring (Bandura 

1971). Empiri viser at følelsen av mestring er vel så viktig som evnen til selv-regulering i 

sammenheng med avståelse (Dafoe og Stermac 2013; 199). Følelsen av mestring trenger ikke 

være koblet til hvor mye du kan, men heller hvordan du bruker egne ressurser til å håndtere 

en situasjon. I tillegg legges det vekt på at man selv må mene at man mestrer oppgaven 

foran seg for at det skal gå bra (Bandura 1997; 37). En annen del av mestringsfølelse er vår 

aktive deltakelse i å oppnå denne, og uten troen vil vi automatisk utføre handlinger dårligere 

eller la være å gi dem et forsøk i det hele tatt (ibid.; 39). Mestringsfølelsen synliggjøres også i 

datamaterialet, og knyttes av de innsatte deltakerne blant annet opp mot det å føle seg som 

en ressurs for at andre skal kunne dele på møtene. Den sosiale læringsprosessen knyttes 

sammen med avståelsesprosessen i det å trekke frem og styrke egne ressurser med aksept 

og anerkjennelse av de andre deltakerne, men også av seg selv.  

Sosial kontroll   
TU som arena for avståelse og prososial læring opprettholdes ved at TU utgjør et fellesskap 

hvor deltakerne utøver sosial kontroll på hverandre. Ugelvik definerer sosial kontroll slik "[…] 

sosial kontroll er en generell måte å se verden på som fokuserer på alle de ulike ordningene 

som settes i arbeid for å forme menneskelig adferd i overensstemmelse med relevante 

normer" (2019; 79). Tidligere definisjoner med fokus på statlig styring og det 

politivitenskapelige aspektet sier at sosial kontroll settes som et måleinstrument på hvilken 

grad et samfunn har kapasitet til å regulere seg selv i samsvar med de prinsippene og 

verdiene samfunnet består av (Janowitz 1991; 73). Det psykologiske aspektet sier at sosial 

kontroll involverer en toveis prosess, der individet kontrollerer ytre påvirkninger og ytre 

påvirkninger kontrollerer individet (Bandura 1971; 41). Det teoretiske perspektivet er 

konstruert på en grunntanke om interaksjon og gjensidig innflytelse, altså at sosiale grupper 

jobber sammen mot felles mål med en felles moral samtidig som de påvirker og justerer 

hverandre i forhold til disse (Janowitz 1991). Sosial kontroll implementeres ovenfor hvert 

enkelt individ i ulike deler av samfunnet, og det første møtet med sosial kontroll er allerede 

som barn innad i familien (Ugelvik 2019; 77). Man internaliserer normer og starter en selv-

reguleringsprosess basert på hva som forventes av en i ulike settinger, for å kunne leve opp 

til mål satt av en selv i samsvar til samfunnet.  
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Innenfor et kriminologisk perspektiv er teorien primært benyttet til å forklare 

hvordan folk forblir konforme, men også i årsaksforklaring for hvorfor noen starter med 

kriminalitet (Ugelvik 2019; 101). Hvis den sosiale kontrollen svekkes, for eksempel om et 

individ eller en gruppe individer ikke er enig i den felles moralen gitt, ikke lenger ønsker å 

oppnå målene satt i fellesskap eller er uenig i fremgangsmåten til disse målene, vil selv-

reguleringen trolig opphøre (Janowitz 1991; 83). Mennesker kan arbeide med egen 

regulering av adferd og relasjoner til andre mennesker (Ugelvik 2011; 108), men det må føles 

meningsfullt. Jo mer meningsfullt det sosiale rommet føles, jo mer effektiv blir den sosiale 

kontrollen (Ugelvik muntlig på veiledning). Ross (1896) mente at fokuset på det store bilde 

ga et ukorrekt ovenfra og ned perspektiv på mekanismer i samfunnet, og man burde heller 

fokusere på kompleksiteten et menneske består av på mikronivå. Teorien favner bredt, og 

man kan trekke linjer mellom avståelse og den sosiale kontrollen i et konformt samfunn, 

samt at sosial læring og sosial kontroll er i stadig interaksjon. Likevel vil teorien, ut ifra 

Ugelviks definisjon av sosial kontroll, belyse hvordan deltakerne skaper et rom for TU-

møtene og hvilke ordninger som opprettholdes for å forme møteadferd i overensstemmelse 

med normene de legger til grunn. Sosial kontroll forsøker å lage regler og standarder 

gjeldende over tid, som skal gi individene grunnlag for kunnskap om hva som blir forventet 

av en selv, og hva en kan forvente av andre (Ross 1896; 519-520). Det er når handlinger ikke 

står til forventningene i en gitt situasjon at den sosiale kontrollen blir synliggjort (Ugelvik 

2019; 77). Teorien er valgt på grunn av teoriens vektlegging av felles normer og oppnåelse av 

samsvar mellom forventning og opplevelse for at sosiale rom skal fungere. Dette krever en 

bevissthet rundt adferd som gir sanksjoner og adferd som gir belønning, noe sosial læring er 

med på å internalisere. 

Oppgavens teoretiske plattform  
Oppgaven har altså tre teoretiske bein å stå på: desistance-litteraturen, sosial læringsteori 

og sosial læringsteori. Et begrep som er relevant på tvers av disse tre perspektivene, er 

stempling eller stigma. Stempling eller stigma er noe man ofte tenker på som en ytre 

påvirkning på et individ, at avvik er en identitet samfunnet ilegger individet. Kriminologiske 

teorier fokuserer på den selvoppfyllende profetien rundt disse begrepene, der individene 

som opplever dette fra samfunnet rundt seg internaliserer de holdninger, verdier og 

adferdsmønstre stemplerne allerede har satt som en sannhet (Becker 1963). “Å bli til en 
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fange er å måtte forholde seg til sannheten om seg selv som fange, som umoralsk, 

passivisert, ond, dum og så videre” (Ugelvik 2011; 111). Domfelte trenger ikke nødvendigvis 

identifisere seg med de skjemaene han har på hvordan en lovbryter er som person, men han 

må likevel forholde seg til at andre setter ham i samme kategori som disse (ibid.).  

I forskningen på avståelsesprosessen søker desistance-litteraturen å finne årsaken til 

fraværet av forventet handling basert på tidligere handlinger. Kontrollteorier mener 

lovbryters avståelse kommer av en aktiv holdningsendring hvor lovbryter har bestemt seg 

for å terminere den kriminelle karriere på bakgrunn av noe annet han ønsker å holde fast 

ved (Hirschi 2004). Teoriene fokuserer da på de dynamiske kriminogene behovene som er 

karakteristiske for lovbryter og lovbryters situasjon. Endringer i disse forholdene vil da også 

endre adferd, og da helst bort fra kriminelle handlinger (Bonta med kollegaer 2001). 

Statistiske analyser som levekårsundersøkelsen til Skardhammar i 2009 har kartlagt 

kriminogene behov (Høigård og Balvig 1988; Skardhamar 2009). Investering i ulike deler av 

samfunnet som jobb, bolig, relasjoner i legale nettverk, utdanning, og den sosiale kontrollen 

tilknyttet disse rommene fører til avståelse av kriminalitet (Ugelvik 2019; 81). Dette går 

under både desistance-perspektivet og sosial kontroll. Det finnes mange tiltak for disse ytre 

faktorene, og domfelte er jo også kjent med konforme sosiale rom fra før. Likevel, tenker 

man på de indre dynamiske behovene, og tiltak hvor man lærer andre metoder å takle 

utfordringer på, man lærer andre tankemønstre og får kunnskap om hvordan eget tankesett 

fungerer i tillegg til et innblikk i perspektiver fra andres tankesett. Og det er her sosial læring 

kommer inn i bildet, for eksempel i form av troen på egen mestring eller kunnskap om 

forventede handlinger og konsekvenser.  

Forventninger om handlinger og konsekvenser av handlinger påvirker menneskelig 

adferd. Vi bruker denne kunnskapen til å navigere oss i samfunnet, og regulere oss selv i 

forhold til konsekvensene vi ønsker. Sosial læring og kontroll er en stor del av navigeringen, 

sosial læring hjelper oss å internalisere og modifisere den sosiale kontrollen knyttet til ulike 

sosiale rom. Forventninger man kan ha og hva som forventes av en selv sier noe om 

konsekvenser av avvikende handlinger. I tillegg må man, for å kunne handle konformt i 

forhold til det sosiale rommet, føle at de forventede handlingene er mulig å gjennomføre. 

Hvordan den sosiale kontrollen fungerer, vil trolig gi best inntrykk ved direkte modifikasjon 
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på adferd, men ikke nødvendigvis en langtidseffekt. En internalisering av normene ved 

observasjon vil mulig gi bedre effekt. En usynlig sosial kontroll hindrer synlig inngripen og slik 

stemplingen, mens det å bli nektet deltakelse gir en forsterkning til følelsen av å være 

annerledes. Stemplingen skjer ikke bare utenifra, man stempler også seg selv. Narrativer 

skapes i møtet mellom individet og diskurser, hver enkelt finner frem til en versjon av seg 

selv gjennom normer og diskurser i samfunnet og i dette møtet skapes også avviker (Ugelvik 

2011). Subjektivitetskonstruksjon handler om å konstruere egen subjektivitet, og Ugelvik 

(2011) beskriver en subjektivitetskonstruksjon basert på vesentlige mangler man har som 

gjør at man ikke passer inn i majoritetssamfunnet. Sosial læringsteori legger som skrevet stor 

vekt på mestringsfølelse og stemplingen kan svekke troen på egne evner. Følelsen av 

mestring og handlingsalternativer ses som en viktig del av å takle motgang. Desistance-

perspektivet viser hvordan man kan skape seg selv i egne narrativ, og slik velge å sette 

handlinger utenfor identitetsfortellingen. Den sosiale kontrollen vil kunne fungere som en 

forsterkning i ene eller andre retningen, da man vil merke om samfunnet godtar din egen 

narrativ-forståelse. De eksterne faktorene kan være utfordrende, men man kan klare å møte 

dem uten å ty til kriminelle handlinger ved hjelp av refleksjonsmøter i forkant som for 

eksempel TU, der man kartlegger egne ressurser og utfordringer. Man blir i en viss forstand 

etter hvert til det narrativet man har skapt for seg selv (Maruna 2004).  
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Metode 
De ulike problemstillingene som ble presentert tidligere viser til ønsket om å finne ut hva de 

innsatte synes om refleksjonsmøtene TU og hva de selv mente verdien av deltakelse er. 

Disse suksesskriteriene skal videre settes opp mot kriminalomsorgens offentlige hovedmål 

om redusering av residiv, i tillegg til å belyse om TU virker som et konstruktivt tilbud under 

straffegjennomføringen og om møtene hjelper til med å begrense at straffen føles som et 

onde. “Å analysere betyr å forstå, forklare og vurdere et innsamlet eller observert 

datamateriale på en kritisk måte” (Tornes 2012; 19). For å finne ut av problemstillingene 

valgte jeg å bruke metodiske verktøy som følgeforskning, som ble presentert i 

introduksjonsdelen, observasjon og intervju for å svare på problemstillingene. Det å sette 

seg inn i et felt krever ofte flere metoder eller teknikker som sammen kan validere og kryss-

sjekke dataene (Patton 1980), derfor har jeg i tillegg brukt foreliggende dokumenter om 

programmets oppstart og TUs veileder som hjelpemidler for å sette meg inn i hva TU handler 

om. Alt datamateriale er samlet inn i Oslo fengsel. Dette var det siste fengselet som startet 

med TU, på initiativ fra en av de ansatte, med oppstart 6.desember 2017. Det empiriske 

grunnlaget er sju observasjoner på TU-møtene og åtte intervjuer av de innsatte deltakernes 

opplevelse av møtene. Metodekapittelet skal beskrive gjennomføring av innsamling av 

datamaterialet, altså hvordan observasjon og intervju foregikk i et evalueringsperspektiv. 

Teksten videre skal gi et innblikk i forforståelse, utførelse og metodiske utfordringer. Til slutt 

vil jeg ta opp etiske dilemmaer før, etter og underveis i innsamlingen av datamaterialet.    

Forforståelse   

Det er gjort mye forskning på programvirksomhet i fengsel internasjonalt (Fox 1999, Loseke 

2001, Waldram 2007). I Norge finnes det heller lite forskning rundt tema, med noen unntak 

(Bukten og Bendixen 2006). Det finnes ingen tidligere forskning på refleksjonsmøtene Tenk 

Ut. Dette gjorde at all informasjon jeg fikk om modellen i forkant kom fra ansatte i 

kriminalomsorgen som er engasjert i prosjektet og har bygget den faktiske modellen. Dette 

har satt et inntrykk og en forventning hos meg som har ført til refleksjoner som redegjøres 

for senere. Det har også lagt fokuset på de delene av modellen som skiller seg fra annen 

programvirksomhet. I tillegg til inntrykkene fra ulik informasjon jeg fikk, var det også viktig å 

ta til ettertanke forforståelsen jeg hadde fra tidligere og hvilke deler av min bakgrunn jeg tar 

med meg inn i et fengsel og inn i mine samtaler med innsatte. På samme tid som man er 
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opptatt av hvordan mennesker definerer sin livsverden, tar man med seg sine egne 

forståelser skapt av teorier, perspektiver, metodekunnskap og interesser når man gjør 

forskning (Tjora 2017).   

Utdanningen min innen kriminologi farger mitt perspektiv, og er selve grunnlaget for 

min kunnskap om feltet fra før. Noe av det viktigste jeg har lært, var ulike perspektiv i 

henhold til straffens funksjon, for eksempel at straffeutmålingen må være rettferdig for alle 

parter, samtidig som man tilrettelegger for at domfelte fortsatt kan reintegreres i samfunnet 

etter endt soning. Det kriminologiske bakteppet vil definere alle deler av studien (Tjora 

2017). Under mitt første møte med fengselet tok jeg meg selv i å sammenligne institusjonen 

med militæret (som jeg også brukte flere ganger i samtalene i TU), noe som også Erving 

Goffman gjør i sin bok om 'totale institusjoner' (1967). Min interesse for feltet kom likevel 

først og fremst av min interesse for mennesker, spesielt forskjeller i oss og våre rettigheter. 

Jeg har ikke hatt noen førstehåndserfaring med andre deler av fengselet enn disse møtene, 

men lest meg opp på fengselskultur via empiri av andre forskere. Noe som trolig gjør at jeg 

har færre verktøy for tolkning, men også mulighet for å se noe annet enn feltets egne 

aktører. 

Følgeforskning, deltakende observasjon og intervju som metode 
Siden kriminalomsorgen etterspurte en masterstudent til å skrive om TU, fikk jeg stor tilgang 

på feltet, og den 16.mai 2018 fikk jeg delta på et møte for å få et inntrykk av hva TU handler 

om. Førstehåndserfaringen i feltet den 16.mai ga muligheten til en induktiv tilnærming til 

feltet (Patton 1980), altså at empirien la grunnlaget for teorien. Denne rekognoseringsturen 

var også nyttig for utviklingen av metodisk tilnærming, kanskje spesielt siden jeg ikke har 

gjennomført et slikt prosjekt tidligere, og påvirket en del av de metodiske valgene. 

Programvirksomhet som tidligere er forsket på, og fengselsforskning generelt, har ofte brukt 

kombinasjonen observasjon og intervju som metode (Fox 1999, Liebling 1999). Kvalitative 

metoder benyttes ofte på forskningsfelt hvor kunnskapsgrunnlaget må bygges opp, 

problemstillingene er sammensatte og komplekse, og man fokuserer på egenskaper og 

kjennetegn (Bergander og Johnsen 2006). Denne muligheten ga også en pekepinn til hva jeg 

kunne forvente når jeg skulle starte innsamling av data og ga et innblikk i hva de innsatte 

forventet av min deltakelse, og hvordan møtene generelt fungerer.  
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For å få frem de innsattes meninger var det naturlig å velge intervju som metode. 

Intervjuene kunne gi mer kvalitative svar på hvordan TU-møtene oppleves av de som deltar. 

I tillegg ønsket jeg å utføre feltarbeid i form av deltakende observasjon. Deltakende 

observasjon ville løfte intervjuet av tre årsaker. For det første ville metoden gi bedre 

forståelse av hva TU-møtene innebærer (Patton 1980). Samtidig la deltakelsen et 

tillitsgrunnlag mellom meg og intervjupersonene (Fangen 2011). Den tredje årsaken for å 

bruke deltakende observasjon var at man i intervjuet kunne gå dypere inn i meningen bak 

ord ved å sammenligne ord og handling (Fangen 2010). Den senere analysen og diskusjonen 

vil vise samhandling og kommunikasjon mellom deltakerne, og legge frem sider ved TU-

modellens funksjoner. Prosessevalueringen kan belyse kompleksitet som kan bidra til 

forståelse og økt kunnskap for videreutvikling og kanskje til og med overførbarhet til andre 

tiltak (Halvorsen og Madsen 2013).  

Utførelse av deltakende observasjon  
Jeg startet deltakende observasjoner i Oslo fengsel oktober 2018 og fullførte desember 

2018. Jeg deltok til sammen sju onsdager, og under min deltakelsesperiode ble to møter 

avlyst. Observasjonene fokuserte på refleksjonsmøtene, men datamaterialet inneholder 

også min innpassering i besøket, møtet med en av de deltakende betjentene og 

erfaringskonsulenten på innsiden, inntrykk på veien til rommet der møtene avholdes, 

ommøbleringen for å skape den ønskelige settingen og noe snakk mellom deltakerne samt 

kroppsspråk før møtene og mens vi ryddet etterpå. I tillegg til møteledernes evaluering på 

bakrommet og til slutt veien ut igjen.   

Observasjonsguide og feltnotater 
Under det første feltarbeidet var det ingen knagger å henge observasjonene på (Fangen 

2011). Rekognoseringsmøtet ble mitt første møte med feltet, og gjorde det mulig for meg å 

sette sammen en observasjonsguide i forkant av første feltarbeid (vedlegg 4). Jeg lagde 

brede deskriptive kategorier som ‘før gruppa’; hvem er det som snakker sammen, vektlegges 

prat innsatte imellom eller er det viktig å få sagt noe til møtelederne? Andre kategorier var 

‘interaksjon’ og ‘kroppsspråk’ som for eksempel blikkontakt. Observasjonsguiden ble en 

oversikt over hva jeg så etter under observasjonen, og ble slik også et grunnlag for 

feltnotatene. Meningen med observasjonsdata er å beskrive hva som er observert på en så 
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nøyaktig måte som mulig, for å senere når man leser feltnotatene kunne få et klart bilde av 

den faktiske hendelsen (Patton 1980). Jeg noterte for hånd i forkant og etterkant av møtene, 

på bakrommet under de ansatte deltakernes briefing og evaluering. Feltnotatene ble så 

skrevet på datamaskin så snart som mulig etter feltarbeidet var utført.  

Det var de mest kraftfulle samtalene jeg var innstilt på å klare å beskrive best, 

ettersom jeg trodde det var her beskrivelser av holdning, kroppsspråk og blikk var viktigst for 

analysen. I ettertid har jeg lært at det var omstendighetene rundt de sterke samtalene som 

satte seg best i hukommelsen og andre hendelser jeg kanskje burde prøvd å merke meg, noe 

som kanskje kunne vært mulig å forutsi fra sitt dagligdagse liv eller etter metodebøkenes 

påminnelser om at man skal stille spørsmål ved det selvsagte (Patton 1980). Detaljrike 

beskrivelser av hendelser som ga sterke inntrykk hjalp likevel som en start for å huske andre 

ting og jeg kunne ofte hoppe litt frem og tilbake når feltnotatene ble skrevet ned. Når jeg 

opplevde blikk og kroppsspråk som tilsa at noen var sinte, forsøkte jeg å huske hva som fikk 

meg til å tenke det og beskrive blikk og kroppsspråk, men flere ganger i mine notater er det 

tolkninger rett ut av hva andre føler. Observasjonene ble farget av min forståelse og tolkning 

(Tjora 2011). Refleksjoner rundt egne meninger og følelser skal beskrives, og her er det viktig 

å ikke lure seg selv til å tro at man husker følelsene (Patton 1980; 163). Selv om det er min 

tolkning i notatene kan det likevel hende at andre på møtet følte på det samme og at denne 

tolkningen satte standarden for videre oppførsel blant flere enn meg. 

Når utdrag fra feltnotater blir brukt i teksten, vil det stå i kursiv. Noen steder er det 

plassert i tekst, men da med forklaring på at det er et feltnotat.  

Utførelse av intervju 
I tillegg til observasjonsmaterialet gjennomførte jeg åtte intervjuer planlagt med de innsatte 

for at det skulle passe inn i deres timeplan. Mitt første intervju var etter to observasjoner og 

jeg intervjuet samtlige innsatte deltakere på møtene, utenom en person som ble løslatt før 

vi fikk avtalt intervju. De to første intervjuene hadde en varighet på 20 minutter, mens 

resten varte rundt en time. Intervjuene foregikk på besøksrommene. To av intervjuene 

foregikk på besøksrom tilrettelagt for barn. Dette var større rom med leker, farger og en 

lystigere stemning. Resten av intervjuene var på vanlige besøksrom. Disse var stort sett 

innredet med ett bord, to stoler og en sofa. Noen av dem hadde en vask i tillegg. Ett av 
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intervjuene fortsatte på et rom for advokatbesøk da vi brukte lenger tid enn avtalt. Dette 

rommet inneholdt bare ett bord, to stoler og en alarmknapp, men det var heller ikke plass til 

noe mer. Hvorvidt disse rommene ga følelse av trygghet eller tristhet, eller hvordan 

eventuelle erfaringer informantene hadde fra besøksrommene farget intervjuene er uvisst. 

Vi hadde muligheten til å få oss kaffe, te eller vann med inn i rommet, via en skjenk utenfor. 

Hvis ikke informanten lukket døren da han kom, gjorde jeg det. Mine forsøk på å gjenta 

informasjon om hvem jeg var og hva jeg skulle før intervjuet startet ble avbrutt av 

informanten; "ja, ja, det er greit, bare start du", selv om dette noen ganger resulterte i 

spørsmål senere i intervjuet som; "hva er det du studerer igjen?" og "jobber du for 

kriminalomsorgen?".  

 Intervjuguiden startet med et åpent spørsmål; 'Kan du beskrive den første dagen du 

deltok i Tenk Ut?'. Dette førte til ulike svar blant informantene og dermed forskjellige 

oppfølgingsspørsmål. Jeg fulgte en semi-strukturert intervjumodell (Kvale og Brinkmann 

2009; 160), da informantene ofte svarte på flere spørsmål på en gang eller besvarte et 

nedskrevet spørsmål basert på et oppfølgingsspørsmål. Flere ganger valgte jeg å stille 

spørsmål jeg egentlig så som besvart, dette resulterte ofte i ulike svar på det jeg tolket som 

samme sak noe jeg syns var interessant å ta med videre inn i analysen. Svarene som ble gitt 

på noen spørsmål ga meg følelsen av at informanten trodde jeg satt med fasiten på 

spørsmålene jeg stilte og at de prøvde å svare 'riktig'. Dette resulterte i noen 

omformuleringer, ellers forholdt intervjuguiden seg lik.  

Intervjuet gjorde det mulig å spørre om ikke-verbal handling, for eksempel 

spørsmålene jeg spurte rundt det å trekke et kort. Jeg kunne også stille spørsmål angående 

det forrige møtet, reaksjoner jeg hadde tolket eller noe som ble sagt som jeg ikke forstod. Et 

eksempel på det var uttrykket 'risen bak speilet' som ett par informanter brukte under ett av 

møtene som jeg ikke var helt sikker på hva betød og det ikke passet å spørre om i settingen 

av møtet. Jeg lærte under intervju med Sander at det var en metafor for konsekvenser. Slike 

spørsmål brøt ned eventuelle maktulikheter informantene måtte kjenne på, da jeg kunne 

vise at jeg ikke satt med fasiten, men ønsket deres kunnskap. Et annet eksempel var at jeg 

kunne spørre om kroppsspråk, om vedkommende ikke var så interessert i et tema fordi han 
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satt og så ut vinduet eller om han hadde lyst til å si noe i en setting og så holdt tilbake og 

hvorfor.  

Når utdrag fra intervju er brukt i teksten vil det stå i kursiv og med anførselstegn. 

Forskers rolle 
Da jeg ankom den 16.mai hadde en av de innsatte spurt betjenten som møtte meg om jeg 

skulle sitte utenfor sirkelen å notere, det syns han ikke noe om. Jeg fortalte henne at jeg 

ønsket å delta på lik linje med de andre. Førstehåndserfaringen deltakende observasjon gir, 

ga meg muligheten til å ikke bare observere, men også kjenne hvordan deltakelse føles 

(Patton 1980; 127). Det å sitte utenfor å notere kunne gitt meg rikere feltnotater, men jeg 

kunne også påvirket samtalen på en annen måte og hindret tillitsgrunnlaget for intervjuene. 

Under evalueringsrunden i etterkant sa en av deltakerne at han syns jeg gled rett inn. På 

bakgrunn av det første møtet med feltet ble ikke graden av delaktighet et metodespørsmål. 

Det må også nevnes at selv om jeg kunne føle prosessen på kroppen og selv om TU 

vektlegger at vi møtes som mennesker, vil vi alle ha med oss ulik bakgrunn og erfaringer, vise 

ulikt engasjement i samtaleemnene og også ta med oss ulike inntrykk når møtene var ferdig. 

I tillegg til ulike årsaker for deltakelse. 

En av fordelene med deltakende observasjon over ren observasjon var muligheten til å 

bygge tillitsgrunnlag med informantene. Når det er sagt, er det viktig at jeg ikke overdriver 

følelsen av tillit de hadde til meg. En av informantene trakk fysisk stolen sin ut av sirkelen i 

ett par tilfeller hvor samtalen dreide seg om såre temaer, for eksempel barn og foreldrerollen. 

Det kunne se ut som at han holdt tilbake tårer, noe som ikke nødvendigvis var direkte linket 

til min tilstedeværelse, men at han kanskje ville delt mer om jeg ikke var der kan ikke 

utelukkes. Et annet tilfelle var en av informantene som etter å ha deltatt på møtene med meg, 

først spurte på intervju om jeg var ansatt i kriminalomsorgen, og etter en avkreftelse på dette 

fullførte setningen han hadde påbegynt. Det ble på en måte ikke bare en forskerrolle jeg måtte 

tenke på om påvirket, men også hvordan min tilstedeværelse påvirket om de så meg som noe 

annet enn en student.  

 I tillegg til rollekonfliktene de innsatte deltakerne måtte oppdage eller påvirkes av, var 

det også indre konflikter som fulgte med den deltakende observasjonen. Jeg ønsket å bidra og 

snakke på møtene, samtidig som jeg måtte balansere dette med å ikke utlevere meg selv for 
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mye og heller ikke bruke for mye av tiden satt av til de innsatte deltakerne. 

Refleksjonsmøtene er for dem, og mine innspill føltes mindre viktig og i noen tilfeller mindre 

autentisk – selv om det trolig var i tilfeller jeg hadde noe annet å komme med det ville vært 

interessant. Jeg syns også det kunne være vanskelig om jeg ikke følte jeg fikk fram akkurat 

hva jeg mente, eller det å gå hjem uten å vite om et utsagn hadde støtt noen.  

Praktiske utfordringer 
Det var utfordrende å skulle huske en dialog mellom 7-9 mennesker, samtidig som man skulle 

få detaljerte beskrivelser av de samme personenes reaksjoner på dialog og hva det hadde å si 

for den videre dialogen i tillegg til at kroppsspråket kunne tolkes på flere ulike måter. Jeg 

hadde fått godkjent av fengselet å ta med en båndopptaker inn på møtene i tillegg, men de 

innsatte deltakerne ønsket ikke at det de sa ble tatt opp. Noen følte det kunne legge 

begrensninger på en ellers fri samtale, da det kunne være at man kom til å si noe 

inkriminerende eller hvert fall noe jeg kunne tolket slik. Det var deler av denne samtalen som 

også utløste samtalen om taushetsplikt som blir tatt opp på ny i analysen. Jeg syns dette var 

litt leit i starten, hvert fall siden det ble et viktig element til å tenke på, men et transkribert 

feltnotat ville trolig tatt lang tid og minnene rundt kroppsspråk, blikk og reaksjoner under 

samtalene ville ikke vart så lenge. 

 Ett par ganger var det litt problematisk å få båndopptakeren gjennom vaktholdet. Dette 

var fordi de i vakta ikke hadde samtykkeskjema med underskrift fra den innsatte, og skulle 

ivareta den innsattes rettigheter. I begge tilfeller løste det seg med et improvisorisk skjema 

som informantene underskrev og jeg leverte i vakta i veksel med båndopptakeren. 

 

Etiske hensyn 
Det er viktig å reflektere over eventuelle konsekvenser et forskningsprosjekt kan ha, for 

samfunn, menneskeverd- og rettigheter og personlig påvirkning på individer (NESH 2016). 

Forskningsprosjektet ble godkjent først av NSD – Norsk senter for forskningsdata som skal 

sikre blant annet personvern. Etterpå fikk jeg en skriftlig godkjenning av kriminalomsorgen, 

som har ansvaret for at forskning i fengselet er forsvarlig og ikke påvirker de innsattes 

psykiske eller fysiske helse på en negativ måte. Alle deltakerne måtte underskrive et 

samtykkeskjema etter at de hadde mottatt et informasjonsskriv om studien og min muntlige 

introduksjon av meg selv og prosjektet. Samtykkeskjemaene ble skrevet under på uten 
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spørsmål. Flere av informasjonsskrivene fløt fritt rundt i fellesområdet, og det var flere 

spørsmål jeg fikk i etterkant som viste at svært få leste disse. En rask underskrift kunne være 

et tegn på tillit, som kom fra erfaring med andre studier eller en tillit til de ansatte som jeg 

visste også hadde gitt informasjon om studien til deltakerne i forkant av feltarbeidets start. 

Underskriften på samtykkeskjema kan ha kommet uten tanke på tema for intervju og om 

man ønsket å delta på møtene mens jeg var der, og var heller knyttet til det å få et avbrekk i 

hverdagen innenfor murene (Crewe 2009). Man må også ta høyde for at kanskje noen så det 

som nødvendig å skrive under for å kunne delta på møtet. Jeg spurte aldri møtelederne 

hvorvidt deltakere ble informert i forkant av oppmøte om at jeg var der eller hvor lett det 

var å eventuelt få en betjent til å hente dem ned igjen eller be meg gå og heller komme 

tilbake neste gang. 

 Selv med prosessen i forkant av feltarbeidet utført i henhold til etisk standard, var det 

også etiske spørsmål underveis i både observasjonene og intervjuene. På bakgrunn av 

informasjonsskrivet mitt, hvor det stod svart på hvitt at jeg ikke skal spørre om noe annet 

enn deltakelse i TU, ble jeg veldig usikker på hvor langt utenfor oppfølgingsspørsmålene jeg 

kunne gå før jeg risikerte at spørsmålene opplevdes invaderende. Det å stille personlige 

spørsmål til fremmede var noe merkelig, selv i en intervju-situasjon. Jeg opplevde at når jeg 

besvarte spørsmål fra informantene, delte noe om meg selv og stilte meg åpen, kunne jeg 

også stille spørsmål til informantene uten å føle at jeg tråkket over grenser. 

 I en intervjusituasjon vil man bli gitt en god del informasjon om personen man 

intervjuer. Denne kunnskapen skal forbli anonymisert. For å holde på denne, ga jeg 

deltakerne fiktive navn allerede fra første feltnotat. Utfordringen rundt konfidensialiteten og 

de fiktive navnene var at utsagn fra observasjoner kunne gjenkjennes av alle deltakerne, og 

om man koblet navn fra observasjonene sammen med intervju ville denne anonymiteten 

mulig brytes. Derfor var denne delen noe å tenke på i deler av analysen. Noen steder ville 

denne koblingen være irrelevant, men steder det kom frem meninger som jeg følte kunne 

være avslørende, lot jeg være å bruke de fiktive navnene for at denne koblingen ikke skulle 

være mulig.  

Jeg opplevde det som at de fleste innsatte ønsket å snakke med meg og at det var genuin 

interesse for å påvirke ting som skjedde i deres hverdag og liv. Det var ett par informanter 
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jeg snakket med som så ut til å kunne tenke seg å være andre steder, hvorav den ene var litt 

uinteressert og virket som han trodde jeg testet han på et vis og den andre bare hadde en 

generell negativ holdning til møtene og når han først ble intervjuet ønsket han å få 

meningene sine frem. Alle bidragene var svært verdifulle for å få svart på problemstillingen, 

og teksten skal nå bevege seg videre til analysen. 
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TU i straffegjennomføringen 
Med kriterier til følgeforskning som grunnlag søker analysen å beskrive virkninger ut i fra de 

innsatte deltakernes synspunkter på tiltaket TU og vurdere dem opp mot kriminalomsorgens 

kriterier til tiltakets funksjon, i tillegg til å beskrive virkninger som synliggjøres på andre 

områder utover møtene (Tornes 2012). Analysekapittelet er tredelt. Første del handler om 

mulige utfordringer med deltakelse i TU under straffegjennomføringen, da en fullverdig 

deltakelse i TU trolig krever annen adferd enn hva som er sett som fordelaktig adferd i 

fengselet for øvrig. De innsatte deltakerne løser denne utfordringen ved å skape et sosialt 

rom med eget verdisett inne i fengselet og setter kriterier for at dette rommet kan 

opprettholdes, hvorav det viktigste kriterium for at dette er gjennomførbart er en gjensidig 

taushetsplikt om det som kommer opp under møtene.  

Neste del av analysen vil trekke på andre suksesskriterier de innsatte deltakerne 

trekker frem som årsaker for at møtene fungerer, i tillegg til hvilken funksjon de ulike 

kriteriene har og hva de kan føre til. I tillegg til taushetsplikten som legger grunnlag for 

refleksjonsmøtene, er det andre kriterier som følelsen av autonomi og likeverd og 

muligheten til å gjennom andres perspektiv og erfaringer få innsikt i sine egne valg og 

handlinger. Det siste analysekapittelet tar opp de innsatte deltakernes syn på møtelederne, 

erfaringskonsulentene fra WayBack og betjentene, og hvordan suksesskriteriene utfordres 

og opprettholdes av dem. Erfaringskonsulenten besitter en unik rolle under møtene der han 

med erfaringer fra et konformt liv etter endt soning representerer en sosial modell som viser 

at avståelse og konformitet er oppnåelig for de innsatte deltakerne. Analysen vil trekke mest 

på teoriene om sosial kontroll og sosial læring. Avståelsesperspektivet vil være tilstede, men 

vil trekkes mer eksplisitt frem i diskusjonsdelen til slutt. 

 

Prososial adferd og fengselskultur 
Det første analysekapittelet skal vise litt om hvordan TU fungerer i straffegjennomføringen. 

Hvilke utfordringer de innsatte står ovenfor for å få noe ut av refleksjonsmøtene, hvordan de 

skaper og opprettholder det sosiale rommet (som for øvrig er en gjenganger i flere kapitler) og 

det viktigste suksesskriterium for at dette rommet kan eksistere. Først noe om 

fengselskulturen beskrevet av tidligere fengselsforskning. Fengselet er i seg selv et sosialt 

rom med eget verdisett og normer, hvor man lærer hvilke sosiale ferdigheter som bør trekkes 
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frem og hvilke ressurser eller egenskaper som bør holdes tilbake (Crewe 2009). 

Fengselskulturen bygger på et motsvar til alle former for degraderinger, farer og mangler man 

utsettes for i fengselet. Dette motsvaret dreier seg ofte rundt å være tøffest, sterkest og farligst 

og det er spesielt viktig å ikke vise svakhet (ibid.). Det kan være vanskelig å internalisere en 

konform samfunnsintegrert adferd samtidig som man befinner seg i fengselet, hvor det er 

andre sosiale ferdigheter og verdier som gjelder. På samme måte som endringstiltak som 

programvirksomhet bryter holdninger og verdier i fangekulturen, har også TU et annet 

verdisett. Bruddet mellom fengselsmiljøets sosiale rom og refleksjonsmøtene gjør at de 

innsatte må lære seg å kunne veksle mellom fangeadferd i fengselet generelt og prososial 

adferd under arbeidet med tiltakene (Waldram 2007). En av de innsatte deltakerne som har 

vært med fra starten, Knut, forklarte at det tar litt tid å forstå normene og integrere seg i det 

sosiale rommet, som må til for å få noe ut av deltakelse i TU. 

"Jeg tror ikke folk helt vet hva det innebærer og være med da. Man må gi det en sjans. 

Her inne nå, i forhold til hva jeg har tenkt før, er at jeg gir ting en sjanse. Det eneste 

du kan tape på det, er at du taper tid ikke sant. Og tid har du nok av i fengsel. 

I: Gikk det lang tid før du begynte å tenke at det her var bra? 

Ja, det tok litt tid. Jeg syns ikke det var bra fra første stund, men jeg tror jeg merka det 

litt sånn etter tre, fire, fem kanskje seks ganger så begynte jeg å merke det. Det kom 

litt sånn smygende." 

Datamaterialet kan ikke vise til en førstehåndserfaring på hvordan informantene oppfører seg 

i fengselet utenom møtetidene, og analysen har tatt utgangspunkt i det informantene forteller 

om forskjell på fengselskulturen og TU-møtene. Knut forteller videre. 

"Jeg syns at det [TU] er en avveksling fra det å være her i fengselet og snakke med 

andre kriminelle. Jeg syns det gir meg litt seriøst da. For det blir mye humor og tulling 

når man er sammen for å holde humøret oppe. Det å være med gir litt tid på det 

seriøse planet, også får man vært litt i aktivitet, får andre impulser. Man sitter mye på 

cella. I begynnelsen var jeg med for å komme meg ut av cella, for da visste jeg jo ikke 

hva det innebar". 

Knut virker å ha funnet hva som skiller de to sosiale rommene, og hvordan han må oppføre 

seg for å få det utbytte han ønsker. En veksling fra humor i fengselet til seriøsitet på møtene 
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er viktig for å få det utbytte som gjør godt. Mennesker beveger seg mellom flere ulike sosiale 

rom og blir utsatt for flere ulike typer sosial kontroll i løpet av en dag, de to sosiale rommene 

er ulike og krever da også ulik adferd i forhold til hva man skal oppnå der (Ugelvik 2019). 

Det kan være vanskelig å finne balansen mellom de ulike adferdene, i hvert fall på en 

slik måte at man kan oppføre seg fordelaktig i det sosiale rommet som er TU og det sosiale 

rommet som er fengselet utenfor møtene. Det kan oppstå problemer med relasjonene til andre 

innsatte når verdigrunnlaget og normer i fengselet utfordres (Sykes 1958). Endret adferd kan 

være problematisk også ovenfor betjentene, da endring kan oppfattes mistenkelig og som 

uttrykk for at en farlig situasjon blir planlagt (Ugelvik 2011). Internaliseringen av 

samfunnsgodkjent adferd har slik ingen naturlig positiv forsterkning inne i fengselet, og den 

prososiale adferdsmodellen vil i de fleste tilfeller avvises (Bandura 1977). Det kan være 

nærliggende å tro at dette gjør det lettere og mer fordelaktig å bevare fangeadferden også 

under refleksjonsmøtene, noe som kan være årsaken til at det tok opptil seks møter før Knut 

kjente det som godt. En av informantene, som startet deltakelse under mitt feltarbeid, viste en 

gradvis endring under sin deltakelse.   

S [er der for første gang] sitter tilbakelent i stolen. Han har stort sett armene i kryss. 

Skifter mellom en fot oppå kneet, og tilbake på gulvet. Han sitter og ser ut vinduet en 

del, ser på de som prater innimellom. Det var en gang han lente seg fremover og det 

virket som han ville kommentere, men ombestemte seg og lente seg tilbake da Sander 

snakket videre. […] I evalueringsrunden sier S at han syns det var bra [møtet], men 

han datt ut litt innimellom.  

Allerede første møtet ble informanten kontrollert for uønsket adferd i det sosiale rommet ved 

at kroppsspråket hans og formidlingen om at han ikke fulgte med, blir ignorert som en form 

for negativ forsterkning i stedet for å bli møtt med for eksempel latter. Denne utøvelsen av 

sosial kontroll fører til en form for sosial læring hvor S' adferd blir forsøkt justert gjennom de 

andre innsatte deltakernes opptreden i henhold til det sosiale rommets adferdsmodell som 

krever at møtene blir tatt på alvor. På neste møte åpnet informanten seg mer. Kroppsspråket 

hans viste en annen tilstedeværelse i samtalen, han delte mer om seg selv og virket mer 

engasjert.  

Etter Sander har forsøkt å få Håkon til å trekke kort, og Håkon nekter, melder S seg. 

Han går rett bort til bordet og tar et som ligger ytterst heller raskt. Vi tar en runde og 
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ser på kortet, føler folk bruker litt lengre tid på dette enn tidligere kort. […] S starter 

med å si at han trakk det første kortet han så, og at han nå fikk noe prestasjonsangst. 

Jeg vet ikke om han mente i forhold til at han måtte si noe veldig interessant og ikke 

tenkte på noe spesielt [siden han trakk det første han så] eller om det var noe han 

ønsket å dele som han ikke visste hvordan han skulle si. 

Informanten fortalte etter hvert noen historier om seg selv i ruspåvirket tilstand, en 

voldshistorie og en historie som var mer uskyldig. Historiene blir tatt imot med noe latter, 

men også med kritiske spørsmål. Han utsettes her for positiv forsterkning i form av at hans 

erfaringer anerkjennes uten at de nødvendigvis ilegges hans identitet. I tillegg blir han 

anerkjent som en del av fellesskapet ved at det stilles spørsmål til deler av historien, han blir 

delaktig i det gjeldende verdisettet.  

S: Altså det jeg syns funker veldig bra er at de som har mye på hjertet og vil prate om 

ting, har en ærlig samtale om hva de tenker og hva de føler om..akkurat den tingen vi 

prater om. Det er ikke så mye sånn kaktus, tilgjorte svar og..det er liksom ærlig ikke 

sant. Det liker jeg.  

I: Det var et morsomt bilde på det. Kaktus.   

S: Det er liksom, skal være tøff og..  

S' årsak til å avslutte sin deltakelse ville vært om deltakerne ble ‘kaktus’, om de begynte å 

sette opp tøffe fasader og samtalene ble løftet av det seriøse planet. Han fortalte på intervju 

at han satte pris på at deltakerne er ærlige og kan snakke om seriøse temaer, og han 

fortsatte å nærme seg den sosiale modellen gradvis under observasjonene. Men han 

forteller også noe annet på intervju. 

 «Nei, jeg syns jo han fra wayback er en kul kar. Han kommer jo med sine syn på ting 

han også, men han har kanskje et annet syn enn det jeg har. Jeg har vært i den 

situasjonen du er i, men jeg har klart å komme på liksom den ordentlige sida da, hvis 

du skal kalle det det. Så han har vel litt sånn annet syn på det enn kanskje jeg har. Jeg 

har jo ikke nødvendigvis sånn superinteresse av å slutte å være kriminell, men det er 

jo interessant å høre for eksempel han sine meninger da som har vært der. Når den tid 

kommer hvor jeg kanskje har lyst til å gi meg, så er det greit å ha det inne. Da ordner 

det seg.» 
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Selv om møtene hadde noen funksjoner S nevnte som gjorde godt, var han ikke motivert for 

avståelse, hvert fall ikke etter de første møtene. Likevel forteller sitatet hans at erfaringer fra 

møtene vil være en god ting når han ønsker å gi seg. Det virket som han ønsket å gå dypere i 

seg selv, da han trakk frem dette som positivt hos de andre. Kanskje kan møtene hjelpe ham 

til å avdekke latente ressurser som gjør at han ser avslutning av sin kriminelle karriere som en 

mulighet etter hvert. En av erfaringskonsulentene på kriminalomsorgens seminar om Tenk 

Ut, sa at det ikke blir riktig å overveie hvorvidt Tenk Ut fungerer basert på 

tilbakefallsstatistikk, da det kan være et verktøy man får bruk for som kan hjelpe med veien 

ut av kriminalitet senere, og at TU ikke nødvendigvis gir en kausalvirkning med avståelse 

etter første dom. Han mente også at hvilken type lovbrudd du satt på første og andre gang 

kunne være en påvirkning fra møtene, i tillegg til tidsrom i mellom dommene. Utsagnet 

støttes av Fjærestad og Børtveit (2006) som skriver at residiv er en naturlig del av 

endringsprosessen, og at det gjøres et skille mellom mindre og større tilbakefall i forhold til 

tidligere handlingsmønstre.  

Flere nevner at TU gir rom for ærlighet, dypere samtaler og det å se andre innsatte i et 

annet lys. Det skapes et sosialt rom med en adferdsmodell tettere knyttet til samfunnet utenfor 

murene og en sosial kontroll for å opprettholde denne. Viggen (2018) skriver om en informant 

fra studien om reflekterende samtale som forteller at han etter samtalen tok seg i å snakke 

med og stille spørsmål til cellekameraten sin på samme måte som betjenten han hadde snakket 

med i den reflekterende samtalen og slik gått inn i en dypere samtale. Alle informantene 

forteller at TU ikke snakkes om annet enn når man er på møtene. Det virker som at det som 

skjer på møtene blir på møtene, men det er som nevnt ingen førstehåndsempiri i oppgaven om 

adferd i andre deler av fengselet, og om TU-møtene har forårsaket andre måter å 

kommunisere på er usikkert. Knuts forklaring på seriøsitet og humor som forskjeller viser at 

relasjonen til innsatte i fengselet for øvrig har en annen funksjon enn relasjonen til deltakerne 

i TU. Det er ikke uvanlig at mennesker trenger både seriøsitet og humor eller letthet gjennom 

hverdagen, og fengselskulturen bringer trolig også med seg impulser man har behov for. Bytte 

av sosiale rom og kunne endre hvilke sosiale ferdigheter man trekker på i ulike 

sammenhenger, er en viktig kognitiv funksjon for å klare seg i samfunnet. TU kan fungere 

som en god øvelse på denne vekslingen. Neste del skal se på hvordan deltakerne i samråd 

klarer å skape et sosialt rom basert på seriøsitet og indre følelser, i en kultur som ser uttrykk 

for følelser som en svakhet (Crewe 2009). 



39 

 

 

Skapelsen av det sosiale rommet 

Ordet er relativt fritt under møtene i TU, men gruppereglene man snakker ikke om dom og 

ikke om hva andre i gruppa gjør, man skal snakke om seg selv og utvise vanlig folkeskikk, 

legger noen restriksjoner på hva som kan bli tatt opp. Den gjensidige uformelle kontrollen 

legger en grunnleggende sosial begrensning, men ofte liker, ønsker og kanskje har vi behov 

for å etterfølge den (Ugelvik 2019; 79). Reglene begrenser samtaleemnene noe, men de 

beskytter også personene i det sosiale feltet ved at man blir hørt og får snakke ferdig som er 

viktig for følelsen av autonomi og mestring. I tillegg vil man ikke få noen meninger om egen 

dom og slipper å snakke om hva man har gjort. Dette kan ha tre fordeler. For det første 

slipper man å snakke om handlingene man har utført for å havne her og andre har heller ikke 

muligheten til å spørre, slik at man slipper at det blir ukomfortabelt. For det andre kan dette 

hjelpe til med å legge vekk de kriminelle handlingene som identifiseringsgrunnlag, 

tilrettelegge for identifisering med trekk som er konforme, og unngå at man distanserer 

egne handlinger fra andres. Den tredje fordelen er at muligheten til å trekke samtalen mot 

rettssystemet og urettferdig behandling blir mindre, og minker sannsynligheten for 

utfordringer i samtalen der betjentene sannsynligvis måtte tredd tilbake inn i betjentrollen. 

Dette kunne lagt grunnlag for en lettere inngang eller tilbakegang på en 'oss mot dem' 

mentalitet og slik ødelagt følelsen av likeverdighet og trygghet i gruppa - som vi skal se 

viktigheten av senere. Så lenge disse føles fordelaktige eller meningsfulle vil den sosiale 

kontrollen opprettholde normene via positiv og negativ forsterkning, som ved hjelp av 

deltakerne fremmer ønsket adferd i henhold til rommets sosiale modell (Bandura).  

 Iver nevner at han får vel så mye ut av det å lytte som han gjør av å snakke, men han 

forklarer også at det er viktig å ha en sparrepartner når man reflekterer slik at det ikke blir 

tankespinn, noe han forklarer som den negative motparten til refleksjon hvor man graver 

seg selv lenger og lenger ned uten å finne en løsning.  

"Når han prata om det med barn, da kjente jeg på ettermiddagen at jeg var tung til 

sinns. Det gjorde jeg. Da var jeg sånn at jeg merka at det gikk inn på meg sånn at det 

prega meg den dagen. Og da sa jeg faktisk til meg selv at du må jo ikke ta så mye inn 

over deg, ikke sant. Man skal både få egennytte og være bidragsyter, så jeg må 
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balansere det litt bedre da. Det glepper litt da, når man er der en time i uka og ellers 

så er det hermetikkboks. Det er jo ikke uvant med den settingen å høre tunge 

historier, ikke sant det hører jeg veldig mye av, og klare å ha et greit forhold til det 

uten at det plager meg. Men det gjorde det faktisk, og det var en av de tingene som 

er et signal om at jeg begynner å merke det her da [det å sitte inne]". 

Ivers vektlegging på en sparringspartner ved refleksjon, ble støttet av et utsagn fra Håkon 

under evalueringsrunden på slutten av hans andre møte. 

Håkon sier at han syns det er veldig fint å være her. Etter forrige gang fikk han mye 

input og ønsket å reflektere på cella. Forsøket han gjorde på dette, viste seg imidlertid 

ikke å bli så bra. 'Jeg klarte liksom ikke å reflektere alene, man må gjøre det med 

andre'. 

Alle informantene viser gjennom datamaterialet, enten i intervju eller observasjon, at det å 

få folk til å snakke er et suksessresultat av møtene. Deltakerne mener at selv om man har lov 

til å tie, er man nødt til å snakke for å få utbytte, det ser ut til at det er når man snakker 

refleksjonene foregår. I en dialog med andre mennesker er det mye å lære. Det er mye ny 

kunnskap, det er innspill til hvordan du tenker, både kritiske spørsmål og bekreftende 

enighet, men i tillegg så lærer man mye om seg selv i samtale med andre, og ved å ikke si 

noe kan man gå glipp av muligheten til å utfordres og justeres. Sosial læring kan skje ved 

observasjon, men har mulig best effekt ved mer direkte inngripen. Den sosiale kontrollen må 

testes på annen måte enn å sitte rolig og lytte. Sverre fikk kjenne litt på ulik respons på noen 

fortellinger fra to ulike møter. Det første var et kort som ser ut til å avbilde en konsert. 

Sverre forteller en historie. Han sier at han alltid drikker for å bli 'kanakas'. En gang 

hadde han drukket to flasker whiskey på en entimes togtur. Da han kom frem hadde 

han møtt en mann han forsøkte å snakke med fordi han ønsket å bli kompis. Da han 

ble avvist av vedkommende tok han en flaske og knuste i trynet på ham. […] Dagen 

etter da han våknet på glattcelle husket han ingenting. Etter å ha ringt på for å spørre 

hva han sitter for, ble han vist to bilder av karen han hadde banket opp. Ett før bilde 

og ett etter bilde. Han husker ikke. Han sier at han drikker for å lage kaos. Når han 

kjenner brisen begynner han å klekke en plan. Den siste setningen genererer noe 

latter, men også noen dystre blikk. Sverre møter de lattermilde.  
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Her fikk Sverre bruke litt plass. Han ble utfordret noe av Marianne som prøvde å få en 

utdypning på hva han mente om det han hadde gjort. Erfaringskonsulenten under dette 

møtet var ny og hadde ikke møtt de som var med her før. På betjentværelse etter møtet sa 

han at han gjerne skulle ha utfordret utsagnet i større grad, men ønsket å bygge en relasjon 

først. Sverre ble likevel noe regulert av en annen informant som for så vidt var lattermild 

under Sverres fortelling, men senere sa i gruppa: "Hadde jeg gjort sånn som Sverre, så hadde 

jeg vel slutta å drikke". Neste møtet ble det snakk om relasjoner utenfor fengselet, og da la 

Sverre seg på et noe mer sårbart nivå.  

Sverre forteller mye i dag. Han snakker om at når han sitter inne er det ingen som 

plager han. Det er her inne man finner ut av hvem man virkelig er venner med. Han 

forteller om at han pusher [selger narkotika], og når man pusher er man kjempesosial 

og folk ringer deg hele tida og ønsker å snakke med deg. Han hadde en lovlydig 

periode, og da var det ingen som ringte ham. Bare kompisen hans. Når han satt inne 

tidligere og hadde cash kunne folk ringe for å be om tjenester. Kompisen hans døde i 

fjor, så nå hadde han ingen. […] Knut sier at han helt ærlig syns dette har vært en av 

de bedre gruppene. Jeg lurer på om det er fordi han mener mange har bidratt.  

Sverre kom inn i et etablert sosialt rom, og virket å oppnå enn trygghetsfølelse tidligere enn 

hva som tolkes av informanten som har vært med siden oppstarts beskrivelse for når han følte 

at TU virket godt. Dette har nok en del å si på måten det sosiale rommet skapes og hvordan 

det kontrolleres. Forrige møte opplevde mulig Sverre at han ikke innfridde forventningene til 

hvordan man opptrer i rommet. Denne gangen ble han møtt med mer anerkjennelse og en 

positiv forsterkning på at han delte noe sårt.  

Kontinuiteten i møtene gjør at det siden oppstart til enhver tid er deltakere til stede 

som har vært der tidligere og er trygge på gangen i møtet. De innsatte deltakerne som har 

deltatt lengst legger føringer for hvordan møtene skal være, de tilrettelegger for en prososial 

adferdsmodell som læres til de nye deltakerne. Gjennom negativ og positiv forsterkning, blir 

man kjent med rommet og tilpasser seg den sosiale kontrollen.  

Håkon og Sverre er nye i dag. […] Karsten sier at han glemte å si at han er fra 

WayBack, hvorpå Håkon sier at han glemte å si at han er fra Oslo Politikammer. 

Spøken hans generer lite latter og han legger til "jobber der", men det er fortsatt bare 
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litt fnysing fra de andre deltakerne.  

[…] Det blir spørsmål om hvem som vil trekke kort. Sander svarer nesten før 

spørsmålet er stilt, med ene hånda oppe. Ja flott mener jeg Marianne sier. Han går 

ganske bestemt bort til bordet og plukker opp et kort. 

De andre deltakerne responderer ikke på spøken til Håkon, som trolig ville blitt tatt bedre 

imot i fangekulturen beskrevet som fylt med humor for å holde humøret oppe i 

fengselshverdagen (Ugelvik 2014). I tillegg plukker Sander et kort med bilde av en pistol og 

en kniv, og viser sårbarhet når han snakker om situasjoner han har vært i. De erfarne 

deltakerne viser at her krever de et visst nivå av alvor. Håkon utsettes for både negativ 

forsterkning og et eksempel på modellen og læres raskt opp til normene som gjelder på 

møtene.  

Håkon sier at han for en måned siden når han var ute hadde dame, familie, kid, bikkje 

– men det ble for mye for han. Dette ansvaret med at han skulle ta ansvaret for å 

forsørge familien. […] Karsten sier: "man blir liksom selvdestruktiv, at man på en måte 

straffer seg selv". Håkon svarer: "ja absolutt, absolutt". 

Den sosiale kontrollen skaper et samhold og et forum for sosial læring der nye deltakere 

tilegner seg holdninger og verdier i en sosial læringsprosess (Akers og Sellers 2011). Etter 

hvert som man legger inn egen sårbarhet og føler nytte av refleksjonene som gjøres sammen 

med gruppa vil man medvirke til å forsterke den sosiale kontrollen, passe på at normene til 

grunn blir møtt av alle deltakerne og justere seg, justere andre og justeres av andre i forhold 

til modellen. Deltakerne skaper og reproduserer den sosiale kontrollen selv, og via sosial 

læring består møtene slik de er ment fordi de som vedlikeholder og benytter seg av det 

sosiale rommet ser det som meningsfullt. Så lenge nye impulser ikke krasjer med uttalte og 

implisitte normer, tas de godt imot. Håkon satte i gang en slik modifisering og endring av den 

sosiale modellen. 

Evalueringsrunden var veldig interessant i dag, fordi da folk sa noe var det ikke kort 

som vanlig. Runden var på en måte kort og grei frem til Håkon. Han sa at om han fikk 

til refleksjonen han får til i gruppa ute også, så hadde det vært nydelig. At dette er 

greia. Knut som er etterpå, sier at dagens gruppe har fått ham til å få mer avsmak på 

livet han ledet før. Han også legger til mer enn den vanlige "Det var bra".  
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Dette andre 'avviket' av Håkon i det sosiale feltet blir godt mottatt og blir ilagt 

adferdsmodellen umiddelbart av en deltaker som har vært til stede lenge. Den sosiale 

læringen og kontrollen eksisterer i en påvirkningsprosess som hele tiden modifiserer 

møtene. Den sosiale kontrollen virker å holdes sammen av en trygghet, en trygghet som 

kommer av møteregelen om taushetsplikt. 

 

Taushetsplikt gir trygghet  

Veilederen for TU med mål, gjennomføringsmetode basert på møteregler og tipsene for å 

lede en åpen samtale setter en teoretisk standard for utførelse. I praksis peker 

datamateriale tydelig mot en av reglene som spesielt viktig for informantene. 

Taushetsplikten var ett hett emne allerede ved første feltarbeidsdag, hvor de tok opp tråden 

fra det foregående møtet. Dette er ikke en formell taushetsplikt hvor overtredelse kan 

straffes, men mer en felles forståelse for å hindre at man plutselig har utlevert seg selv til 

hele fengselet. Da fengselet blir sett som et miljø hvor det å dele følelser kan bety en endring 

i status (Crewe 2009). Under intervju sa en av informantene at på møtet før mitt feltarbeids 

oppstart hadde han lagt frem sin mening, han så ikke brudd på taushetsplikten som en reell 

problemstilling.   

“Fordi at hvis det hadde skjedd, så hadde egentlig gruppa vært ferdig, sa jeg. For da 

har man mista limet. Og det er jeg jo ganske sikker på at er oppfatningen til de som 

jobber her også, for man vet jo liksom hva som er.. ja. Noen elementer i grunnmuren 

der da. På så mye man føler det trygt.”  

Den gjensidige taushetsplikten mellom deltakerne ses som en hjørnestein i tryggheten som 

skaper rom for å dele. Dette blir slik også hjørnesteinen i den sosiale kontrollen og det å 

holde det sosiale felt gjeldende. Samtlige informanter nevner taushetsplikten som en viktig 

faktor for møtenes eksistens. To av dem sier brudd på taushetsplikt som svar på spørsmålet: 

“Kunne det skjedd noe i gruppa som gjør at du slutter å komme?”, og det er flere som 

nevner at det ville ødelagt om det de snakket om på møtene plutselig kom ut i luftegården. 

Iver forteller en historie om en som ble spurt om hva som skjedde på møtene.  

"Ser du der. Der går vi ut, også til luftinga nedi der da. Jeg husker at jeg gikk der, og 

det var en som nettopp hadde begynt i gruppa, også var det en annen som spurte 

han: "Åssen var den gruppa" eller et eller annet. Og jeg gikk et par meter bak det 
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husker jeg. Jeg spissa øra, i og med at det var første gang han hadde vært der. Han 

svarte bare sånn kort; "nei det var sånn kort som vi trakk" bare lo det bort også var 

det kutt. Og det syns jeg jo var bra. For da var det stopp også prata han om et eller 

annet annet. Så hvordan man velger å, liksom på en fleipende måte overfor andre, 

det får være opp til hver og en tenker jeg. Ikke sant. For det var liksom det var det, 

også var det naturlig over på noe annet". 

Møtene har grunnlag i en sosial kontroll basert på moral som legger forventninger til 

deltakerne som de ubevisst følger (Larsson og Backman 2011), og er bygget på en gjensidig 

tillit til at alle deltakere overholder taushetsplikten. Denne tillitserklæringen er heller utypisk 

i fengselsinstitusjonen (Crewe 2009). Tilliten generelt blant fangepopulasjonen er ofte laber 

grunnet oppfatningen om at relasjoner ikke er genuine, men skapes fordi det er nyttig for 

den andre (Liebling og Arnold 2012). I tillegg kan man si at det ikke for kriminelle heller er 

lett å skulle stole på kriminelle (Sykes 1958; Crewe 2009), og man antar på bakgrunn av egne 

strategier at det er mye fasade (Crewe 2009). Likevel kommer det frem i datamaterialet at 

man lærer fra hverandre og formes av en sosial kontroll i TU, som grunnlegger en tillit 

spesiell i en fengselssammenheng. En form for sosial kontroll utøves av de som har deltatt i 

TU lengst, der de legger standarden for gruppa og viser de nye hva som skal skje her. Den 

sosiale kontrollen skaper en tilegnelse av taushetsplikt som integreres i nye deltakere. En av 

de relativt nye deltakerne satte pris på ærligheten til deltakerne som hadde vært der lenger. 

"De som er med i gruppa forteller liksom om seg sjøl og forteller sine synspunkt om de 

tinga som kommer opp da. At de er såpass, viser tillit til å fortelle om for eksempel 

ting som er litt spesielt og litt utafor det fengselsmiljøet som egentlig er. Gjør det kult 

for min del". 

Tilliten til at taushetsplikten overholdes skaper et rom hvor man kan legge seg sårbar 

og dele av sitt indre selv, noe som skaper samhold og øker tillit og går i en spiralstyrking av 

den sosiale kontrollen. Uten kravet om at alle skal si noe i TU, kan nye deltakere bli kjent 

med de gamle og hvordan møtene fungerer før de deler noe selv. I starten virker den viktige 

delen av den sosiale læringen å være og både få vist at man overholder taushetsplikten og 

samtidig teste den sosiale kontrollen. Man kan slik føle på tryggheten, før man velger å vise 

seg sårbar. Sårbarhet er vanskelig i et miljø hvor man er vant til at det å vise følelser anses 

som et tegn på svakhet (Crewe 2009). Det er mulig man ikke ønsker at ting skal komme ut 
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fordi fengselsmiljøet for øvrig er annerledes enn TU-miljøet, og man ønsker ikke å havne i 

situasjoner hvor man må beskytte status på en måte som gjør at man for eksempel må sitte 

inne lenger (Hansen 2002; Crewe 2009). Mats er ikke en av dem som snakker mest og han 

har bare vært på to TU-møter, men har deltatt i programvirksomhet. Han forteller på 

intervju at man er nødt til å legge inn ulempen med å stille seg sårbar for å kunne høste 

fordelen med å bevisstgjøre seg selv. Waldram (2007) fant det i sin studie om 

programvirksomhet i fengsel, at de innsatte blir nødt til å balansere det å legge sårbarhet og 

følelser inn i gruppa med en fortsatt deltakelse i fengselet for øvrig på lik linje som tidligere. 

For å kunne gjøre dette er det viktig å holde det sosiale rommet TU adskilt fra resten av 

fengselet og slik blir taushetsplikten essensiell. 

De innsatte deltakerne som har deltatt lengst viser de nye hva som skjer der, hvordan 

møtene skal være, hva man kan dele, reaksjoner og overholdelse av taushetsplikt som 

eksempler. Ett annet eksempel er vektleggingen på å dele, altså å snakke under møtene, 

som et kriterium for utbytte, til tross for at flere deltakere sier at det å lytte også gir dem 

mye. På intervju kommer det frem at de lengstdeltakende ønsker at de nye skal få oppleve 

det samme som de har gjort med møtene, en bevisstgjøring og selvinnsikt som gjør det 

lettere å sitte inne. Sander ønsker å hjelpe folk i gang.  

“Jeg prøver å kaste pinnen på folk da. Men så må jeg ta meg sjæl i at ikke alle er som 

meg. Jeg må ta meg sjæl i at ikke alle er glad i å prate, og det er kanskje folk som 

sliter med å gjøre det da. Så jeg prøver så godt jeg kan å ikke være for frampå, men at 

jeg kaster pinnen for å gi dem muligheten i hvert fall da, til å si det de tenker på. Og 

jeg merker at når jeg gjør det, så begynner folk å prate.”  

Dette med ‘å kaste pinnen på folk’ merkes under feltarbeidet, hvor det stadig stilles kritiske 

spørsmål til andre. Innenfor TU er statusen lik mellom alle og det skal være et så trygt rom at 

denne statusen også vil oppleves som statisk og ikke mulig å endre. Statusen er heller ikke 

noe som oppnås, men noe man læres inn i av deltakerne som har vært med lengst. Modellen 

følges og det som ikke funker modifiseres av nye deltakere samtidig som man tilpasser seg 

den sosiale kontrollen ved å teste den og justeres ut ifra den (Retvedt 1993). 

Taushetsplikten tilrettelegger for en trygghet som legger fundamentet for refleksjonen 

og slik klargjør rommet for at det skal kunne benyttes til det som foregår der.  



46 

 

“For jeg syns jo nettopp den tryggheten som er i gruppa, er en av de største 

styrkene”.  

Informanten bak dette sitatet mente at med tryggheten som et grunnlag i møtene kan man 

gi seg hen i samtalene og minke begrensningene på hvor dypt man kan bevege seg i 

utforskingen av egne tanker og følelser. Muligheten til å utforske dybden virker som et krav 

til det sosiale rommet hvor TU-møtene utføres, da dette er en av de store skilnadene til 

adferd i resten av fengselet. Som en av informantene nevner under, er taushetsplikten en 

viktig del også av vekslingen mellom fangeadferd og prososial adferd.  

“Gruppereglene. Dem er jo helt greie dem da. Jeg vet ikke, jeg har ikke hatt. Jeg har 

ikke prata om noe som er verdt å prate om etterpå, i gruppa liksom. Men hvis noen 

hadde begynt å fortelle om no sårt da, kan hende det skjer også, så hadde det vært 

kjipt å... Hvis vi ikke har de reglene da, så hadde folk kanskje latt være å prate om, for 

det er vel kanskje flaut i etterkant ikke sant, om du hadde begynt å fortelle om. Jeg 

veit ikke, men det er greit å ha de regla liksom også er det større sjans for at folk 

faktisk er ærlige da, i stedet for å dra kaktusen”.  

Forsterkningskontrollen kan modifisere normene og den sosiale modellen, men 

suksesskriteriet taushetsplikt må bestå. Selv om det sosiale rommet og tryggheten bygger på 

normen om gjensidig taushetsplikt, er det likevel ikke den eneste bestanddelen. Videre skal vi 

se på andre suksesskriterier de innsatte forteller om, kriterier som også kan sies å utfordre den 

generelle fengselskulturen. 

 

Suksesskriterier for refleksjonsmøtene – de innsattes perspektiv  

Prosessevalueringens funksjoner gjør at man kan følge tiltakets prosess, her TU, og for 

eksempel hva de som deltar i tiltaket mener om det. Da man ikke får en evaluering basert på 

effekt kan en kartlegging av suksesskriteriene fra de innsattes perspektiv sett opp mot 

kriteriene for at institusjonens mål møtes, være en metode for å se om TU møter kravene for 

kriminalomsorgens tiltak basert på de innsatte deltakernes besvarelser. De innsatte 

presenterer ulike mål med deltakelse i TU, som å passe på og ikke bli psykisk syk, lære seg å 

bruke refleksjon i hverdagen og få råd og andre perspektiv på egne tanker eller adferd. Det 

andre analysekapittelet skal redegjøre for funn om hva de innsatte deltakerne ser som 



47 

 

suksesskriterier for å oppnå egendefinerte mål. Utfordringer med veksling av adferd, 

skapelsen av rommet og taushetsplikten som selve grunnlaget for tryggheten til å kunne 

bruke rommet er allerede gjort rede for. Videre presenteres to andre konkrete 

suksesskriterier som vises i datamaterialet. Først følelsen av autonomi og likeverd som 

faktorer til at man føler seg godtatt som seg selv. De innsatte kan bruke møtene til å ta 

ansvar for egen representasjon og fremtredning ovenfor andre, i tillegg til å justere seg selv 

gjennom gjensidig påvirkning. Teksten vil så gå videre til det tredje suksesskriteriet, som er 

de ulike impulsene eller perspektivene man får av andre. De som slår best igjennom virker å 

være de erfaringsbaserte perspektivene, og det er viktig å være klar over at erfaringsbasert 

kunnskap som knytter mennesker sammen på møtene ikke er forbeholdt soningserfaring. De 

innsattes syn på påvirkningen TU har på relasjoner innenfor murene, samt syn på og 

strategier for å bevare forhold utenfor murene vil også trekkes frem under dette kapittelet.  

 

 

Autonomi og likeverd, å bli sett som menneske 

Uttrykket 'simulering av nære relasjoner' handler om oppnåelsen av likeverd mellom alle 

menneskene som møtes i TU. Dette skal gi trygghetsgrunnlaget for en åpen samtale, der den 

innsatte blir sett som et autonomt menneske med valgmuligheter. I den filosofiske samtale 

er tilstedeværende likeverd i møtet med den innsatte essensielt for at den innsatte skal 

oppleve samtalen som positiv (Walderhaug 2019). Restriksjoner i avgjørelsene man får ta 

innenfor murene fratar domfelte deler av sin autonomi (Sykes 1958; Crewe 2009; Ugelvik 

2011), og TU søker å gi mesteparten av denne tilbake. Motiverende samtale, reflekterende 

samtale og filosofiske samtaler har som TU, likeverdighet som en viktig faktor. Denne 

likeverdigheten legger alt ansvaret på den innsatte, endring er noe individet selv må innse. 

Følelsen av stemplingen, narrativet som ligger i en BRIK-kartlegging eller i målene til 

programvirksomheten man deltar i, gjør at man initielt vil gå i forsvar. Selvbilde er formet 

under påvirkning av samspillet med andre aktører og rettsapparatet (Skog 2006). Under 

disse samtalene stiller man annerledes, man føler seg i kontroll av eget narrativ, uten 

korrigering ved direkte inngripen av møteleder, der møteleder forteller deg hva du mente 

med det du sa (Fox 1999). Under TU skjer det derimot en justering. De innsatte deltakerne 

søker aksept av de andre i gruppa, noe som er årsaken til mye av den sosiale læringen i 
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tillegg til å styrke den sosiale kontrollen (Hirschi 2002). De trenger aksept i gruppa for å 

kunne nyttiggjøre justeringen den tilbyr, for det er denne aksepten som sørger for at 

justeringen foregår på et grunnlag av likeverdighet. Man utfordres ved at tankemønstre, 

handlinger og utsagn stilles spørsmål ved, men aldri på bekostning av autonomi. Begrepene 

autonomi og likeverd kan trekkes ut i flere deler av datamaterialet som viktige, selv om 

informantene ikke benytter ordene i seg selv. Det å bli sett som likeverdig forutsetter 

autonomi og handler om menneskeverd; å bli sett som et menneske. Under en av 

observasjonene blir det snakk om ulike fengsler og Sander har sitt å si om låserutiner.  

"Vi blir behandlet som dyr. De [betjentene] låser opp for deg om du skal hente vann, 

så står de og venter på deg. Eller så sier de 'kom med termosen, så gjør jeg det for 

deg'".  

Derimot formidler han under intervjuet, betjentenes rolle på møtene noe annerledes.  

"[…] Det er litt sånn som jeg sa i stad. Jeg bryr meg ikke om, når vi sitter i gruppa så 

driter jeg i om du er betjent, eller om du er konsulent eller hva du er, kriminell eller 

student eller. For meg da, så har det ikke noe å si når vi er der. Da er vi liksom 

mennesker som sitter og prater sammen. Så jeg tenker ikke noe over stillingene til 

folk". 

Ut ifra sitatet kan det se ut til at TU-møtene skaper et rom hvor hierarkiet settes i en gråsone 

og samtalen føles som en mellom likeverdige. En grunnleggende respekt for det autonome 

mennesket, ses som et bærende prinsipp i straffegjennomføringen for at de innsatte skal 

kunne ha muligheten til å ta ansvar for egne handlinger (Eide og Kronstad 2019). 

Rettsdokumenter og BRIK-kartlegging tar over de domfeltes narrativ-fortelling (Waldram 

2007). De innsatte skal tilegnes en autonomi for å jobbe for å fylle behov som skal hjelpe 

med reintegrering. Men behovene er kalkulert av andre. Som sett forrige kapittel og TUs 

veileder (vedlegg 1), fremmer TU en autonomi som vil gi de innsatte muligheten til å selv 

finne ut hvilke behov de eventuelt måtte ha. Autonomi blir en nåtidig nødvendighet for 

fremtidig ansvar, og møtene skal hjelpe den innsatte til å legge til rette for egen avståelse.  

Stigmatisering av domfelte foregår ikke bare av samfunnsmajoriteten på mennesker 

som ses som avvikere, men det er også en stigmatisering innad i fengselet ofte på grunn av 

at man ikke ønsker å identifisere seg som de andre kriminelle (Ugelvik 2011). 

Krenkelsesprosessen (Sykes 1958; Goffman 1967) forklares som krenkelsen av å bli fratatt 
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egen identitet mens man på vei inn i fengselet strippes for sine eiendeler. Denne identiteten 

eller narrativet må derfor bygges opp igjen, av noe annet enn eiendeler. Som nevnt kan en 

av fordelene med TUs møteregler være at man kan identifisere seg med andre innsatte 

gjennom konforme karaktertrekk. Empirien programvirksomhet er basert på viser at 

mennesker som utfører kriminelle handlinger blant annet ikke innehar den samme 

selvkontrollen som konforme mennesker (Eskeland og Opaas Haugli 2006). Under TU-

møtene ligger ikke fokus på mangler ved de som er der, som for eksempel i ATV (alternativ 

til vold), og deltakerne kan presentere seg selv og bli kjent med hverandre på egne 

premisser. Herfra kan man finne likhetstrekk som ikke handler om mangler, men for 

eksempel interesser, og slik få en positiv identifisering utenom de kriminogene behov eller 

dårlige karaktertrekk tildelt av andre. Flere av informantene sier at man blir kjent med TU-

deltakerne på en annen måte enn andre i fengselet, og en av informantene sier at det å bli 

kjent med de man soner med er en av de største fordelene med møtene. Det er fint å få et 

innblikk bak fasaden, at man kan se en mykere og mer åpen side av mennesker som kan 

fremstå som harde og vanskelig å snakke med.   

Bjørn: "Jeg syns det er en fin ting det der da. Å prate litt. Høre på andres innerste 

greier og sånt, ta opp litt sperrer da. 

I: Hvilke sperrer tenker du på? 

Bjørn: Sånn, for eksempel han ene da, han er tøffere enn toget ikke sant. Det er litt 

vanskelig å prate til han hvis du ikke veit noe om han, men når du hører han prate i 

gruppa, så veit du noe om han. Da er han ikke så vanskelig å henvende seg til, for da 

veit du at det går greit. Så, ta bort de sperrene der da. Man føler liksom at man har et 

visst forhold til dem, ikke sant. Så det er positivt." 

Krenkelsesprosessen om fratakelse av identitet viser hvor viktig det er for de innsatte 

deltakerne å ta tilbake 'pennen' i eget narrativ. Frihetsberøvelsens stripping av ansvar rundt 

viktige relasjoner er hva flere beskriver som det som tynger mest. “[…] selvrefleksjoner fører 

oss ofte i kontakt med vår frihet og vårt ansvar, som igjen vekker tanker og refleksjoner 

rundt etiske og eksistensielle anliggender man ellers kan skyve unna og unnlate å forholde 

seg til” (Walderhaug 2016; 31). Refleksjonene under møtene gjør at de innsatte må forholde 

seg til ansvaret de har forlatt utenfor murene.  
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Det så ut til at Sander var litt ukomfortabel, ikke med å snakke, men med ordene han 

sa. At de handlet om ham og handlingene han ikke var så stolt av og hans følelse av å 

ikke lykkes i å holde andre lykkelige. Han sier det vanskelige med å sitte inne, er å ikke 

kunne være der for de som er ute. […] han kan sitte i fengsel. Det er verre for de på 

utsiden. Mens samtalen går videre om dette, begynner Sander å fikle med snusboksen 

sin. Han er rolig når andre snakker, men sitter litt rastløst igjen når det er han selv 

som prater. Fikler nå med snusboksen og kjevene strammer seg. Han gjentar: 'det er 

ikke kult'. Han hadde sagt han skulle skjerpe seg så klarte han det ikke, føler seg 

mislykka. 

Slaget i følelsen av autonomi ved den tvungne ansvarsfraskrivelsen fordi man ikke har 

mulighet til å være fysisk tilstede kompenseres for med valget om å ikke fortelle de ute at 

man har det dårlig. Det er stor enighet blant informantene om at det er verre for de på 

utsiden. De nære relasjonene utenfor murene skal ikke måtte bære de innsattes tunge 

følelser rundt det å sitte inne, i tillegg til å måtte ta det ansvaret de måtte la ligge igjen da de 

ble satt inn. Det siste de innsatte deltakerne ønsker er å påføre de som venter på utsiden 

mer smerte, og på et av møtene virker det å være konsensus rundt følgende utsagn:  

'Det er vondt å se at andre har det vondt. Det kunne godt vært hundre dører låst 

rundt meg, bare jeg hadde sluppet å sett det'. Iver fortalte om besøk av hans 

samboer, hvor han kunne se smerten hans innsettelse hadde påført henne. 

En annen kompenseringsteknikk når man ikke kan være der for de som er ute, er å 

være der for de som er inne. TU-møtene gir de innsatte deltakerne muligheten til å ta tilbake 

en ansvarsfølelse ovenfor relasjoner, der det å føle at man bidrar under møtene settes høyt.  

“jeg husker jo også en som sa ‘kan ikke du bidra litt med, du har erfaring fra x 

fengsel’. Så tenkte jeg det burde jeg jo, det tok jeg til meg. For det ønsker man jo å 

gjøre. Man tenker at det er negativt å ha sånn erfaring. […] Jeg syns jo ikke det er 

positivt eller at jeg er noe stolt av å si at jeg har vært der da. Men likevel, når en 

engang har den erfaringen da, om man kan bruke den til noe positivt så er hvert fall 

det bra”. 

Deltakelse bidrar ikke bare til ansvarsfølelse, men kan også bidra til personlig 

mestringsfølelse. 
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"Jeg har merka at det er hyggelig å få tilbakemeldinger fra andre, når de sier at du 

har hjulpet dem til å oppnå tankegang hos dem også. Så det gir meg mye å bidra" 

En av de eldre informantene nevnte at han i noen tilfeller under møtene kunne tenkt seg å 

fortelle noen av de yngre guttene at nå tenker du ikke med hodet. 

"når man sitter og vurderer noe eller tenker på noe så sammenligner man jo med det 

man har opplevd sjøl som regel. Og når du hører at folk forherliger ting eller er redd 

for en ting eller et eller annet, så sitter du med mye av det svaret inni deg sjøl da. For 

det her har du vært med på mer enn en gang. Så du veit liksom at det der er det bare 

tull å tenke. Det er ikke sånn det blir. Hvis du har den innstillinga så går det halvannet 

til to år så er du her igjen. Og det er liksom litt spennende å høre på. Så hvis man da 

får muligheten eller føler at man kan si noe til det mennesket da […] folk reagerer jo 

veldig forskjellig på ting ikke sant. Så man må liksom være litt forsiktig, men jeg syns 

det er innmari interessant å høre på hvor folk er hen. Så det syns jeg er spennende". 

Autonomi og ansvar linkes her til følelsen av mestring, der de innsatte kan trekke på 

kriminelle erfaringer, for å hjelpe andre innsatte til å nå prososiale mål (Maruna 2001). Selv 

om Bjørn fra sitatet over foreløpig nølte med å gi bort sine råd da han ikke hadde en etablert 

relasjon med vedkommende enda, la de fleste intervjuene vekt på impulser og perspektiver 

fra andre som et interessant og positivt bidrag. 

 

Ulike perspektiver  

“It might be argued that in reality there are as many prisons as there are prisoners – that 

each man brings to the custodial institution his own needs and his own background and each 

man takes away from the prison his own interpretation of life within the walls” (Sykes 1958; 

63). Sykes argumenterer for at fengselet trolig føles ulikt for de ulike individene innesperret 

der. Noen av informantene sa at de sonet dag for dag fordi det å tenke på alt man skal gjøre 

vil gjøre deg gal, mens andre mente at det er viktig å tenke på det som skal skje nettopp 

fordi det er det som er vanskelig: "Ikke se det inne som så viktig, men se det utenfor som 

viktig". Mens noen tok sjansen på å ikke vite om møtet var avlyst eller om man bare var blitt 

glemt, var det andre som syns avbrudd i daglig rutine var ekstremt irriterende. Hvordan man 

soner, hva som går inn på en, og hva man tar med seg etter endt soning er muligens så 
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individuelt som Sykes lurer på, og mulig er det derfor de innsatte deltakerne så ulike 

perspektiver som et tredje suksesskriterie.  

«En ting som jeg liker veldig mye, det er at jeg liker å høre på tips og råd og meninger 

og tanker fra folk som har vært i det stadiet jeg er i nå, men som er litt eldre, de har 

gått forbi det og alt det der. Så det er en av fordelene for meg, at jeg kan sitte og høre 

på alle de forskjellige meningene. Man tar det til seg også tenker man over det.» 

Henrik beskriver seg selv som en lytter. Han behøver ikke nødvendigvis å si så mye, men han 

tar med seg andres erfaringer og råd videre etter møtene. Samtalene kan gi de innsatte et 

grunnlag for bedre tid og verktøy til å tenke før handling, gi bevissthet over egen adferd 

(Dafoe og Stermac 2013; 201). Selv om informantene virket negative til begrepet endring, 

som kan være fordi det føles inngripende, vektla alle nye impulser som ønskelig. 

En av informantene forteller en historie tilknyttet bildekortet som viser Grünerløkka, 

der han sier at han hadde sittet på kafeen som var avbildet med kjæresten og tilfeldig møtt 

en ung gutt han hadde sittet inne med som det nå gikk veldig bra med. Det fikk han til å føle 

seg bra fordi han hadde en slags storebror-rolle ovenfor denne gutten mens de satt inne 

sammen. Han knyttet slik bildekortet til noe positivt, selv om mange av de andre så det som 

negativt da de forbandt området med kriminelle aktiviteter og et dårlig liv. Han sa at han 

først var usikker på om han skulle dele sin erfaring i all elendigheten som var kommet frem 

av hensyn til de andre, men så bestemte han seg for å si det. Det føltes godt og det ble 

tilsynelatende godt mottatt, virket som de andre så glede i at noen kunne forbinde stedet 

med fine minner. Bjørn uttrykte at det å høre perspektiv som ikke var likt hans eget, var noe 

av det som var viktigst for han med gruppa. Han ønsket å bruke sine indre tanker som et 

samarbeidsprosjekt for å finne ut hvordan han skulle gå fram i for eksempel det å reparere 

relasjoner som var viktige for ham. 

"Jeg har tenkt litt på dette med familie og barn og den problematikken der da. For det 

er et ganske stort emne. Hvert fall for meg. For du skuffer jo noen når man gjentatte 

ganger må i fengsel og man ikke viser noen tegn til bedring. […] Så det er litt sånn, der 

kunne jeg godt tenkt meg å få noen innspill da. Sånn, få høre hva de andre tenker 

liksom og om det jeg tenker er helt gærent. Ja. Så det syns jeg blir spennende".  

Det er vist at det å kunne være objektiv og ta ulike perspektiv er tett knyttet til evnen 

til å regulere egne følelser og adferd (Dafoe og Stermac 2013; 201). Reguleringen av seg selv 



53 

 

og påvirkning på andre er en naturlig del av samfunnet, en naturlig del av 

programvirksomhet under what works-tradisjonen, og også i TU. Det sosiale rommet TU 

skaper gir en kontrollert, men naturlig mulighet for endring i møter med andre menneskers 

meninger, erfaringer og perspektiv. Muligheten til å få andres perspektiv og innspill på egne 

tanker blir nevnt som positivt, for å tenke annerledes. Suksesskriteriet er slik på mange 

måter overførbart til en større sammenheng i forhold til å skulle leve et lovlydig liv etter 

endt soning. 

"The opportunity to compare experiences and gratifications leads to revision of 

values and modifies the intensity with which certain aims are pursued. Dormant 

desires are awakened by intercourse, suggestion and imitation multiply wants, the 

range of choice broadens, the standard of life develops, new stimulus is supplied to 

exertion, and the whole man is made over" (Ross 1896; 516-517).  

Sammen skaper deltakerne mening. De lærer av og justerer hverandre, holdninger og 

verdier modifiseres eller kastes ut for nye. Disse endringsprosessene overskrider det sosiale 

rommet TU og tas med inn i narrativet, klare til å kunne benyttes etter endt soning. Nye 

impulser gir ikke bare en drøss med ulike perspektiver fra dem man selv har, de innsatte 

deltakerne snakket også en del om at de kjente seg igjen i det andre sa.  

Henrik: "Jeg syns at uansett hvilke temaer man kan velge, så er det en innsatt som 

kan starte og mene noe om det og man kjenner seg igjen i det uansett. Så de temaene 

som blir trukket, føler jeg at jeg kan se meg selv i de også da." 

Bjørn: "Når folk får av seg det der tøffe ytre så er det bare mennesker bak de fleste 

fasader. Samma tankene som går igjen stort sett". 

Sosial læring kan skje bevisst og ubevisst. De ønsker å være en del av gruppa, og vil 

internalisere væremåte trolig ubevisst. Samtidig beskriver en del av informantene at de 

bevisst tar til seg en del aspekter med gruppa. De ønsker å ta med seg råd, andre 

perspektiver og erfaringer videre. Ved å få kjennskap til andres tanker, øker egne 

valgmuligheter. 

"Jeg kan kjenne meg igjen i noe, kan høste erfaringer av noe, ikke sant. Flere ting jeg 

ikke har hørt om før og om det er trist så er det jo i hvert fall en erfaring og få da. Og 

vite om de tingene også. Og det tenker jeg at generelt er bra, at man øker ens 

generelle kjennskap og kunnskap om ting i livet".  
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I TU kommer samtaleemner naturlig med utgangspunkt i hva de ulike deltakerne 

tenker på når de ser det samme motivet, og mening skapes sammen. I samspillet mellom 

deltakerne formes, opprettholdes og modifiseres oppfatninger og forståelse om ulike emner 

(Wibeck 2011). Ett eksempel er da kortet med bildet av et hjerte som holder en vektstang over 

hodet ble trukket på ett av møtene.  

Marianne forteller at hun skjønner at det nå er trening det er snakk om, men det var 

ikke det hun tenkte da hun først så dette, så hun fikk vel si hva hun tenkte. Hun tenkte 

på kjærlighet og at kjærlighet gjør en sterk, hvert fall kan hun oppleve det. At det gjør 

henne sterkere.  

Bjørn forteller under intervjuet at han la merke til at Marianne tenkte annerledes, da hun fikk 

kortet etter ham. Han syns det å gå videre med dette temaet ville vært mer interessant for hans 

vedkommende. Likevel beskriver Bjørn at selv om han ikke syntes trening var et veldig 

interessant tema, fikk han andre perspektiv på noe han tidligere ikke hadde gitt så mye tanke.  

Bjørn forteller at han ikke trener noe, burde kanskje men. Sier at han ønsker ikke å 

synke sammen, selv om han blir gammel. Må kanskje komme seg ned i salen 

[fengselets treningssal]. Sier at han sykler, får respons fra de andre om at da trener 

han da. Bjørn sier at han ikke ser på sykling som trening, bruker det som 

fremkomstmiddel. Karsten sier at enhver lege ville sagt at han gjorde alt rett, bytta ut 

bilen. Sander melder at det er jo trening og det er jo da det funker best når han ikke 

ser på det som trening.  

Waldram (2007) fant i sin studie at det kan virke som at innsatte ikke kan se mening og fakta 

separat fra hverandre, slik at endringer i den ene vil føre til endringer i den andre. Under 

møtet som observasjonen er fra hjalp de andre deltakerne til med å endre faktaene til Bjørn og 

slik endre hans mening. Bjørn uttrykker i intervjuet senere at han syns dette innspillet var fint, 

både med ord og et smil om munnen. 

Den sosiale læringsprosessen handler mye om å justere seg selv ved hjelp av andre. I 

en av observasjonene ytret en av deltakerne et ønske om å bruke steroider når han kom ut 

igjen, mens de andre mente at det var farlig og at bruk av steroider ville forkorte hans 

levealder. Sander som var imot bruken av stoffet, og i en tidligere gruppe omtalte narkotiske 

stoffer som "Drap på boks", så på deltakeren og sa; "Jeg har kjent deg en stund nå og syns 
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det hadde vært kult om du levde litt lenger". Da jeg tok opp dette i mitt intervju med 

informanten som fikk klar beskjed, virket han noe rørt over denne uttalelsen. Simuleringen 

av nære relasjoner handler som nevnt om likeverdighet, men det handler også om en 

kobling til hverandre hvor en annen form for relasjon oppstår. De innsatte deltakernes og 

erfaringskonsulentens ord og erfaringer om kriminelle handlinger, får mer tyngde enn 

betjentenes meninger om kriminalitet, nesten som et ansiennitetsprinsipp. Betjentene 

besitter en tyngde på andre områder. Siste del av analysen skal vise hvordan 

erfaringskonsulenten og betjentene også tar vare på suksesskriteriene og skapelsen av 

rommet.  

 

De ikke-innsatte deltakerne 

Det siste analysekapittelet tar opp erfaringskonsulentens rolle som møteleder og 

betjentenes rolle som nødvendige fasilitatorer til refleksjonsmøtene. Deres betydning 

analyseres sett fra observasjoner og intervjuer med de innsatte deltakerne, og i forhold til 

suksesskriteriene redegjort for. Kapittelet skal vise hvordan rollen til erfaringskonsulent og 

betjent oppfattes, ulikheter mellom disse to og hvordan maktubalansen påvirker 

opplevelsen av det sosiale rommet og relasjoner deltakerne imellom. TU posisjonerer 

'instruktørene' annerledes enn programvirksomhet, uten et kunnskapshierarki og med 

grunntanken om likeverdighet mellom alle deltakerne da TU bygger på ODIN-modellen om 

en åpen samtale. “En åpen samtale er en samtale der alle deltakerne møter hverandre 

likeverdig. Samtalen er preget av gjensidig respekt og ekthet” (vedlegg 2). Vektleggingen på 

at alle møtes som mennesker i TU skal likevel ikke overskygge at alle har bagasje bestående 

av egne erfaringer, bakgrunn, verdier og holdninger. Poenget rundt dette, som vist i tidligere 

kapitler, er nettopp at det hvert enkelt individ består av skal tas med, brukes på møtene og 

trekkes frem som ressurser individet har for å oppnå sine mål.  

Selv om ekspertrollen ikke er nødvendig under TU og møteleder ikke er betjent, vil 

det være en underliggende maktubalanse. Til tross for likeverdighetsgrunnlaget, kan det 

oppstå situasjoner hvor maktubalansen blir synlig og slik også den sosiale kontrollen (Ugelvik 

2019). 

Under evalueringsrunden sier Knut at han som valgte kortet [Fillip] kunne bidratt mer, 

tar seg i det og sier at det er jo opp til han selv. Frank [erfaringskonsulenten] slår han 
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lett i skulderen og sier hei, og de er litt lattermilde begge to mens de ser på Fillip. Fillip 

møter ikke deres øyne og han svarer heller ikke på denne kritikken. Tine [betjent] sier 

at når det er andre som snakker så mye, så slipper ikke alle til. Om de bare da kan 

holde littegranne kjeft, så vil det kanskje være mulig for andre også.  

Dette var ett av de få tilfellene det oppstod noe som kunne tolkes som brudd på 

møtereglene, men den eneste gangen det kom reaksjon fra de ikke-innsatte deltakerne. 

Erfaringskonsulenten tok tak og sa fra på grunnlag av grupperegelen om at det er lov å ikke 

si noe. Etterpå ble det sagt fra av betjent at dette var greit og lagt på noe humor før møtet 

ble avsluttet den dagen. Uansett tydelighet er ulik maktfordeling en faktor som vil være 

tilstede, for selv om de ikke-innsatte deltakerne har muligheten til å være like fri som de 

andre i gruppa, har de en tilleggsoppgave de andre ikke har. De har det praktiske med 

gruppa, de har ansvaret for å få alle til å føle seg velkomne, de skal passe på at 

gruppereglene blir overholdt og prøve å få alle til å komme på banen.  

 

Betjent som deltaker 

Betjentyrket er komplekst og sammensatt, man skal både være kontrollør og behandler 

(Ugelvik 2011). Mens resten av Europa skiller mellom rehabiliterende og straffende 

betjenter, har vi en annen praksis i Norge der betjentrollen tar på seg begge oppgavene 

(Nymo 2019). Betjenten skal fungere som en støttespiller og motivator for at den innsatte 

skal gjøre nytte av egne ressurser for avståelse av kriminelle handlinger gjennom en 

konstruktiv straffegjennomføring (Hjellnes 2019). Samtidig skal betjenten utøve kontroll over 

innsatte, rutinekontroll men også sanksjoner for eksempel ved dårlig oppførsel (Storvik 

2006). Tidligere fengselsforskning viser en generell mistillit mellom innsatte og betjenter 

(Crewe 2009; Ugelvik 2011), men også relasjoner mellom innsatte og betjenter som har vært 

fine (Grøvdal 2002), om kanskje ikke tillitsfulle. 

Stian sitter åpen, lett tilbakelent, med åpne armer. En hånd holder kaffekoppen, og en 

holder løst på stolen. Han har den ene fotsålen hvilende på kneet. Virker komfortabel. 

Marianne sitter foroverlent og gestikulerer noe når hun snakker. 

Man kan tenke at den likeverdigheten man skal møtes med i TU krever en omstilling av 

betjentenes tankegang, i forhold til at de andre deltakerne er lovbrytere (Hammerlin 2004). 

Ifølge beskrivelser av fanger i Ugelviks bok Fangenes friheter (2011) krever dette trolig en 
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omstilling av de innsattes tankegang også, der de må se betjentene som mennesker. For å 

beholde narrativet eller selvet de har konstruert på bakgrunn av stigma og stempling, må 

nødvendigvis betjentene være fiender og annerledes. På samme vis kan betjenten forenkle 

informasjon om en innsatt for å legitimere maktbruk, og slik sile ut menneskelige kategorier 

som far, sønn, bror eller ektemann (Hansen 2002). Båsen de innsatte settes i, i stor grad ved 

hjelp av verktøy som BRIK-kartleggingen, reproduseres slik av både betjent og innsatt selv. 

En av informantene svarte på spørsmålet om hva han mente var møtenes funksjon.  

“Jeg vil tippe at meningen med den gruppen vil være både for vi som sitter her og 

reflekterer over våre ting og alle de ansatte som sitter der om å ta ting i betraktning 

da, og lære ting om hvordan man tenker. De kan jo gå rundt å se på avdelinga, men 

da er det, når de snakker med de innsatte på avdelingen så er det ikke, man får ikke 

alltid den fulle ærlige formening og det er vanskelig å komme inn på dem ikke sant. 

Men kanskje det er fordi, det er bare bra for begge deler liksom. Kanskje.”  

Det kan se ut som at Henriks forklaring på meningen med møtene var at de innsatte og ansatte 

skulle forstå hverandre bedre. I datamaterialet kan det se ut til at de innsatte føler at betjentene 

som deltar i TU ønsker noe mer for de innsatte enn å bare håndtere dem. Om de innsatte kan 

identifisere seg med noen trekk av betjentene også, kan det hjelpe til med å gjøre blekket 

stempelet avvik er satt med litt svakere.  

Under TU er betjentene satt mest i omsorgsposisjonen og deres rolle her er egentlig å 

være sitt 'private selv'. Likevel kan man ikke legge bort yrket sitt i samtalen da man uansett 

TUs retningslinjer fortsatt representerer maktapparatet. Man møtes som mennesker, men 

erfaringer og perspektiver er med deg – også betjentperspektivet. I tilfeller der samtalen 

dreide seg til å handle om fengselet, hendte det at betjentene la skylden på byråkratiet, mens 

andre ganger måtte de på en måte forsvare kriminalomsorgens metoder. Ett eksempel er 

temaet barn under første møtet.  

Alle var enige om at det at foreldre sitter inne ikke bør påvirke barna, eller i hvert fall 

minst mulig og at besøk med barna sine bør tilrettelegges. Da det ble snakk om utvidet 

besøkstid med barnet, forklarer Marianne at det er ulike dilemmaer som kommer opp i 

dette spørsmålet for eksempel skille mellom de som tar rollen som far seriøst og de 

som bare ønsker å bruke systemet for ekstra tid med barnets mor. 
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Innsatte og ansatte vil ha veldig ulike objektiver, og reguleringer innen institusjonen som ikke 

gir mening for innsatte kan ha gode byråkratiske forklaringer (Sykes 1958). I utdraget fra 

feltnotatene over gjør Marianne et forsøk på en forklaring etter at hun har sagt seg enig i at det 

er leit med kort besøkstid. Forklaringen ble respektert selv om det er et sårt tema, og selv om 

det kunne utløst en større diskusjon ble temaet heller avsluttet. Men det kan tenkes at 

motstående meninger hvor det er et klart skille mellom innsatte og ikke-innsatte deltakere, 

kan tolkes i en oss mot dem mentalitet. 

Det vil som nevnt være en underliggende ubalanse i maktfordelingen. Dataene viser 

ikke denne maktubalansen som markant, men en av informantene legger frem en synsvinkel 

under intervju:  

“det kan være andre ting du sier der ikke sant, som kan ha innvirkning på for 

eksempel om du får to tredjedeler. Du åpner deg, så kanskje du sier noe feil så tar 

dem det med i betraktning når dem skal vurdere bildet av deg seinere. Så man skal 

være forsiktig med akkurat den biten syns jeg da".  

Informanten forteller dette i en kontekst hvor han sier at han personlig ikke bryr seg, men 

sier hva han vil. Han bare mener at det kan være en bekymring for andre. Likevel kan dette 

være en indikasjon på en mer synlig maktubalanse enn hva man ønsker, og betjentenes 

tilstedeværelse kan svekke troen på total taushetsplikt og slik påvirke emne eller dybden på 

samtalen. Det er flere forsøk på å hindre dette. Utdraget under er fra starten av et møte, i 

slutten av gjennomgangen av møtereglene.  

Karsten fortsetter med å si at taushetsplikten er viktig, ingenting man deler skal man 

plutselig høre fortalt i luftegården. Den siste regelen [om taushetsplikt] blir ivrig 

bekreftet av en annen deltaker. Videre forteller Karsten at han bruker å si 

taushetsplikten er viktigst for de som jobber der, at den forståelig nok ofte har vært et 

tema og åpner også for spørsmål i forhold til dette.  

Taushetsplikten ses som hjørnesteinen for det sosiale rommets eksistens og må 

opprettholdes av alle deltakerne. Datamaterialet er todelt i forhold til taushetsplikten til 

betjentene. På møtene virker det som at betjentene er det største uromomentet i forhold til 

at man ikke snakker om det som skjer, mens i intervjuene virker det stort sett som at det er i 

forhold til andre innsatte deltakere man er usikker. Skillet kan komme av at fengselskulturen 
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sier at man alltid støtter hverandre og aldri tar siden til en betjent (Crewe 2009; Ugelvik 

2011). De innsatte ønsker at TU skal være et forum der det er lov å vise seg sårbar, og 

betjentene må da også nødvendigvis ilegges noe tillit.  

 Ett av tiltakene i forsøket på å viske ut forskjellene som hemmer følelsen av 

likeverdighet og fremmer tillit, er at de ansatte sitter i sivilt. Uniformen, samt nøkler, håndjern 

og personalarm blir sett som maktsymboler, i tillegg til å representere en viss form for adferd 

som låserutiner, overvåkning og arbeid for personlig sikkerhet (Nylander, Bruhn og Lindberg 

2008). Mulighet og evne til å se de ansatte som noe annet enn uniformen, og hvordan de kan 

representere noe annet enn maktapparatet er en viktig faktor. Dette tiltaket er faktisk så viktig 

for utførelse av TU at en av de innsatte deltakerne sier:  

"hvis det hadde sittet betjent der i uniform og sånn, da hadde ikke jeg kommet dit". 

Den samme deltakeren sier også om en av betjentene som har deltatt på møter:  

"Han er grei da. Han har jo egentlig uniform, jeg har sett han i uniform. Så det var, 

det var litt spesielt å få han dit".  

Det kan virke som at det å ta av seg uniformen blir sett som å legge bort maktapparatet, og 

betjentene får muligheten til å delta på vegne av seg selv som individ. Meninger som 

uttrykkes av betjentene kunne føles mer som en ordre enn kritisk refleksjon, og kunne risikert 

å bli avvist heller enn mottatt med et åpent sinn. Uniformen ville også trolig hindret en 

naturlig identifisering med sider av eller meninger betjentene har som man kan kjenne seg 

igjen i, da den er et symbol på en distanse mellom innsatt og ansatt (Nylander, Bruhn og 

Lindberg 2008).  

Det er også interessant å se maktubalanse den andre retningen, når det gjelder eget 

narrativ. Der de innsatte står frie til å uttrykke seg ettersom de bare representerer seg selv, 

mens de ansatte må tenke noe på hvor frittalende man kan være i forhold til ansvaret for 

arbeidet som må utføres de andre timene i uka. I tilfeller der samtaleemne kommer inn på 

fengselssystemet og hvordan fengselet styres, står betjentrollen i en vanskelig posisjon. De 

kan si hva de tenker og taushetsplikten gjelder dem også, men ansvaret for yrket gjør det 

vanskelig å si noe som de senere må handle imot. Det finnes også normer og regler for hva 

betjentene kan si (Eide og Kronstad 2019), som muligens er lettest å bryte under dette 

samtaleemne. Erfaringskonsulenten og betjentene er på jobb, så forventningene til dem vil 

være noe annerledes enn til deltakerne forøvrig. En del historier, meninger og type adferd fra 
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dem ville blitt lagt merke til, i tillegg til at de alltid må være på og kan ikke ha en dårlig dag. 

Til tross for at man klarer å legge likeverd til grunn for møtene, vil maktubalansen ligge der 

og det sosiale rommet med den sosiale kontrollen som resten av fengselet består av, kan ikke 

stå i hvil i alle situasjoner. 

Erfaringskonsulenten som møteleder 
Deltakere i programvirksomhet har savnet en person utenifra til å være programinstruktør, på 

bakgrunn av hva som deles og betjentenes andre rolle som kontrollør (St.meld. Nr. 37). Under 

TU er det erfaringskonsulenten som er møteleder, og møtene holdes ikke om det ikke er en 

person med brukererfaring tilstede. Kriminalomsorgen samarbeider med organisasjonen 

WayBack, og får bistand til denne oppgaven gjennom representanter herfra. Siden WayBack 

arbeider med tilbakeføring i samfunnet etter endt soning, kan man si at TU fungerer som en 

arbeidsplattform og et sted for synliggjøring. Det skjer imidlertid ingen rekruttering til 

WayBack gjennom møtene, med mindre det kommer fra innsatt selv, det er ikke en funksjon 

de ønsker å bruke møtene til.  

"Jeg syns det er viktig at vi har med han. For han har sitti litt. Og nå sitter han ikke. 

Og nå bare hjelper han til i sånn situasjon der han snakker ikke sant. Det er viktig at 

man har litt sånn ulike folk som sitter der. […] Det gjør at gruppa blir enda bedre, at 

det er så mye variasjon syns jeg." 

Erfaringskonsulenten sitter i en posisjon hvor han kan identifisere seg med alle 

deltakerne på en unik måte. Han besitter erfaring i de innsatte og de ansattes sko, både det å 

sitte inne og arbeide innenfor murene, og i tillegg har han en erfaring ingen av deltakerne har, 

nemlig en suksessfull tilbakeføring til samfunnet etter endt soning. Erfaringskonsulenten kan 

modifisere samtalen i begge retninger. Han har erfaring med hva som funker og ikke funker, 

hva som trykker og hvor det trykker og hva som kan være bare ubehagelig, men også hva som 

kan være ubehagelig, men godt for senere. Før feltarbeidets start var det nærliggende å tro at 

erfaringskonsulenten ville ha større mulighet for å kunne stille de kritiske og utfordrende 

spørsmålene, men dataene viser at de kritiske spørsmålene ofte kan overlates til innsatte selv, 

som er vist eksempel på tidligere. Likevel, har erfaringskonsulenten også en ansiennitet. På 

samme vis som det vil falle naturlig å ta imot råd fra en person med erfaring innenfor 

snekring av et IKEA-møbel, ovenfor noen som ikke har gjort det om du skal snekre det 

samme møbelet, vil det falle naturlig å ta innover seg uttalelser om egen situasjon fra noen 

som har opplevd det samme. 
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"Man merker jo at han fra WayBack prater av erfaring og slikt. Også virker det som 

han skjønner, innpå det som jeg mener, at han er litt forsiktig med å trøkke der han 

veit at det kan være litt skummelt å trøkke da. Jeg er sikker på at de fleste tenker det 

inni seg når det sitter en og forteller om hvor gøy han syns det er å slå folk, er jeg 

sikker på at de fleste har lyst til å si et eller annet om det, men de er litt forsiktig. Så 

jeg syns han er, jeg syns det er veldig bra". 

Erfaringskonsulenten må, som de andre deltakerne, føle seg frem, med respekt for 

autonomien vet man at mennesker responderer ulikt. Slik sett er det fint, også for 

erfaringskonsulenten, med regelen om at man bare snakker om seg selv som blir en konstant 

påminnelse på å unngå å kaste egen overbevisning på andre deltakere. Det å legge grunnlaget 

for 'simulering av nære relasjoner' er viktig for refleksjonsmøtene videre.   

Personlig  
Omsorgsarbeidet til fengselsbetjenten blir dyttet enda litt lenger ut i gråsonene ved det man i 

TU kaller 'simulering av nære relasjoner'. Robinson (2005) skriver om friomsorgsansatte og 

klienter, og hvordan klientene opplevde personlig påvirkning gjennom personlige forhold. De 

tidligere innsatte stilte seg mer mottakelige for råd og veiledning når de så relasjonen og 

engasjementet som genuint (ibid.). Den erfaringsbaserte kunnskapen betjentene innehar, gjør 

at de kan navigere seg gjennom store deler av dagen uten å tenke over hvordan de handler 

(Eide og Kronstad 2019). Handling basert på erfaring vil i mange tilfeller tilsi at man utfører 

samme handling på det som tilsynelatende er samme situasjon. Dette er trolig stort sett en 

ressurs, men kan hindre differensieringen av innsatte fra betjentperspektivet. Følelsen av 

likeverdighet og autonomi krever at man blir sett som et individ, så om disse følelsene oppstår 

er det muligens fordi relasjonen er personlig.  

 Betjentene bruker personlige erfaringer for å motivere og støtte endring. Som her når 

praten går rundt det å være borte fra barnas oppvekst, forteller en av betjentene at man ikke 

bør gi opp. 

Stian forteller om at man ikke skal undervurdere barns evne til å tilgi. Hans egen far 

hadde vært borte så og si hele hans oppvekst. Ett møte med farmor i myndig alder, 

hvor hun fortalte at han snakket mye om ham og var veldig opptatt av ham, var nok til 

at han kunne tilgi alle årene med neglisjering.  

Bjørn ønsket hjelp fra møtene til å ta kontakt med sine barn.  
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Bjørn sier at han har sviktet, han syns det er rart å ta kontakt med gamle relasjoner, 

føler seg hyklersk for at han bare kontakter dem når han sitter inne. Marianne 

forteller om en kjæreste hun hadde som var alkoholiker. Hvordan det var godt å 

besøke ham i fengsel for da visste hun hvor han var og at han var nykter, og hvordan 

en beskjed om at han følte seg hyklersk, men bare ville ta kontakt når han klarte seg, 

ville ha gjort henne godt.  

Observasjonsmaterialet viser at når de innsatte snakker om alvorlige temaer hvor de går litt 

dypere enn overflaten har de, nesten uten unntak, blikkontakt med de ikke-innsatte deltakerne. 

Det kan være noe med at mange spørsmål kommer herfra, som regel når det kommer 

spørsmål får den som spør og den som svarer blikkontakt som er naturlig i de fleste samtaler. 

Flere søker blikket til den som snakker, selv om de ikke lar blikket vandre selv. Ved snakk 

om følelser er det som regel erfaringskonsulent og betjentenes blikk som møtes, mens når det 

er humoristiske innslag blir de ofte unngått med mindre spøken er rettet mot dem.  

Navnerunden går til Sverre, han sier at han har byttet navn og heter nå et navn som 

får en artig betydning slått sammen. Alle humrer litt av dette. Gutta utveksler 

lattermilde blikk. 

Fordeler 
Under rekognoseringsdagen i mai, snakket en av de innsatte deltakerne med en av de 

deltakende betjentene angående noen søknader som ikke var blitt besvart eller det var noe feil 

med. Dette gjorde meg bevisst på spørsmålet om noen deltar for fordeler. En av informantene 

er overbevist om dette. 

"Sitter jo ansatte der og. Sitter [innsatte deltakere] og sier ting de vil dem 

[betjentene] skal høre".  

Den samme informanten fortsetter. 

" Det er mange som juger. De sier A også ikke B ikke sant. Også er det veldig mange 

som ikke har selvinnsikt i seg sjæl." 

Datamateriale viser et språk hvor det virker som de innsatte har internalisert ord de har hørt 

gjennom andre tiltak de har deltatt i. Hvorvidt dette er for å kunne høste noen fordeler, eller 

fordi man mener ordene man sier er uvisst. Waldram (2007) fant i sin studie at enkelte 

deltakere gjorde seg til eller forsøkte å lure betjentene, men han fant også at enkelte deltakere 
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ble stemplet som lurendreiere samtidig som de fortalte ham at de ikke var det. Det er 

vanskelig å vite hvorvidt noen lyver eller snakker sant, men det som er viktig er at det å prøve 

å finne ut av hva man bør si, også er en tankeprosess som ikke nødvendigvis bør regnes som 

negativ. Iver mener det er en mer ren vilje her, da møtene foregår i et varetektsfengsel, og tror 

at det å prøve å lure seg gjennom er mer tilfelle i andre fengsler. 

“På reine domsavdelinger i andre fengsler så kan det være noen, både har lyst av 

personlig egeninteresse, men det kan jo også være at man tenker at det her må jeg 

nesten gjøre skal jeg få noe progresjon i dommene her”.  

Det kom ikke opp noe empiri som tydet på at noen var der på grunn av at det var fordeler med 

deltakelse. Den største fordelen som ble nevnt, var det å komme seg ut av cella for et 

øyeblikk, noe som ofte bare gjaldt de første gangene med deltakelse. Og om det fortsatte å 

være årsaken, er kanskje det også greit med tanke på problematikk og kritikk rundt bruk av 

isolasjon i norske fengsler (Smith 2006).  

Suksesskriterier for TU-møtenes metode for å gi disse verktøyene, og disse 

suksesskriterienes utfordringer er redegjort for. Analysens funn viser at TU-deltakerne 

skaper en enhet hvor de kan lufte frustrasjoner om eget liv, ikke utelukkende tilknyttet livet 

på institusjonen eller handlinger begått for å havne der. Ulike perspektiv og den sosiale 

kontrollen på møtene bidrar til en holdningsskapende sosial læring i et sosialt rom som 

gjenspeiler sosiale rom i samfunnet. Det gir en læring i å respektere og reflektere rundt 

meninger man kanskje er uenig i og det å kunne gi tilbakemelding på en konstruktiv måte 

med bruk av ord. De innsatte deltakerne beskriver at refleksjonen kan gi en oppnåelse av en 

bevisstgjøring og innsikt over egen situasjon og egne evner og ressurser, i tillegg til å få mer 

forståelse for hvilke kriminogene behov man selv må jobbe for å dekke, og i hvilke tilfeller 

man muligens behøver å oppsøke hjelp. 
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Drøfting 

Myndighetenes offentlige hovedmål for kriminalomsorgen er at straffegjennomføringen skal 

føre til færre annengangsforbrytere. Kriminalomsorgens mål om å forebygge nye kriminelle 

handlinger ses, ved siden av beskyttelse for de lovlydige borgerne, på mange måter som 

legitimeringen av fengselets eksistens i det hele tatt, og møtene i regi av TU-modellen skal 

være et ledd i tilbakeføringsarbeidet. Nedfall i tilbakefallsstatistikken krever naturligvis at 

innsatte ser på tiden i fengsel som avsluttende for sin kriminelle karriere. “Straffen er 

inngripende, men den er også potensielt produktiv og statusendrende. Den omformer et 

menneske fra 'lovbryter' til 'tidligere lovbryter'" (Ugelvik 2019; 115). Det er nærliggende å 

tro at for endring i status vil man også måtte endre adferd eller valg av handlinger man gjør. 

Denne statusendringen vil også bety å ta ansvar, og ansvarliggjøringen er viktig for at de 

innsatte skal føle at de mestrer det konforme liv.  

 Responsivity i RNR-modellen, altså tiltaksdelen, er en viktig siste del av 

rehabiliteringsmetoden, men er TU som et implementert tiltak en god strategi og forsøker 

det å dekke de rette behovene? Møtene som strategi søker å dekke de behovene som finnes 

der og da, som veileder sier (vedlegg 1), skal TU gi rom for å ta opp det som er viktig for hver 

enkelt deltaker der og da, om det er vennskap, familie, arbeid eller det å holde hodet friskt. 

Analysen viser at det også kan ha en langvarig effekt. Møtene er ment som et supplement til 

straffegjennomføringsarbeidet, og skal gi grunnlag for andre tiltak. Man skal ut fra møtene 

føle mestring og økt følelse av autonomi. Læringen av selv-styring altså selv-regulering skal 

gjøre at han kan navigere seg rundt i sosiale rom, og den sosiale kontrollen tilknyttet for 

eksempel jobb, boligforhold og relasjoner i konforme nettverk vil hjelpe ham til å holde seg 

konform. For å opprettholde modellen satt i det sosiale rommet, må man lære av hverandre, 

men man må også mestre det man lærer. TU-møtene tilrettelegger for et rom man lettere 

kan utforme et narrativ man kan stå inne for, og modifisere dette underveis. 

En stor del av det å ta ansvar for egen rehabilitering og samle egne ressurser for å 

finne en vei ut av den kriminelle karriere er å ønske det. Dette ses som et vanlig og kanskje 

ikke urimelig krav. Det er også noe de innsatte deltakerne vektlegger.  

Sander snakker om at man må ville slutte. Han har gjort de samme kriminelle 

handlingene Fillip snakker om og han vet at det må ligge et ønske til grunn, 'du må 

ville ellers går det ikke'.  
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Ved programvirksomhet kan dette føre til en tilrettelegging i form av tiltak for de som 

uttrykker ønske om endring, mens de som ikke fremlegger ønske om det blir utelatt 

(Hammerlin 2004). Det er flere av informantene som sier at det nok er flere som hadde hatt 

godt av deltakelse i TU, og som analysen har vist er det mennesker med som i hvert fall ikke 

høylytt har uttrykt at de ønsker å avstå fra kriminelle handlinger.  

  

Ett rom utenfor fengsel innenfor fengsel 

Kriminalomsorgens tiltak søker å endre adferdsmønstre, programvirksomhet og TU ønsker å 

gjøre dette gjennom å endre tankemønstre. Ross (1869) skriver at følelser er overordnet alle 

tankeprosesser og handlinger. "For the probe of science shows the innermost core of a man 

to be not his activities or perceptions, not his judgments or thoughts, not his opinions or 

beliefs, but his feelings” (Ross 1869; 517). Uttrykk av følelser er som nevnt noe utenfor 

fangekulturen, hvor det gjelder å være tøffest i en sammenheng der følelser ses som en 

svakhet (Crewe 2009). Dette krasjet i verdigrunnlag mellom prososial adferd under TU-

møtene og fengselsadferd behandles på den enkle måten at man lærer seg en veksling. 

Møtene danner grunnlag for det Crewe (2009) kaller 'emotion zones', hvor det å komme i 

kontakt med egne følelser og opparbeide seg en sensitivitet til andre er akseptabelt i denne 

delen av fengselet på akkurat denne tiden. Men de innsatte skaper et rom hvor det ikke bare 

er akseptabelt, men ønskelig, og nærmere et krav for deltakelse. Her får de muligheten til å 

tilegne seg flere perspektiv, og slik kunne tolke hendelser på en måte som kan gi flere 

handlingsalternativ. Møtene er også et sted for mestring, og fremming av egne ressurser.  

 Flere forskningsbidrag viser at kognitive programmer fungerer i redusering av 

tilbakefall (McGuire 2001; Dafoe og Stermac 2013). Likevel problematiseres grunntanken om 

at de innsatte bare trenger å lære å ‘tenke bedre’ for suksessfull rehabilitering av noen 

forskere, da det menes at man glemmer de ulike scenarioene med ulike valgmuligheter for 

handling, i tillegg til følelsene som vil påvirke i øyeblikket (Smith 2006). Det legges vekt på at 

rehabiliteringen ikke kan fullføres i fengsel, tiltakene vil ha bedre effekt utført i frihet og 

rehabilitering må derfor fullføres i det fri for at de eks-innsatte skal reintegreres i samfunnet 

(Hammerlin 2004; Smith 2006). Funnene fra analysen med det høye nivået av autonomi, 

følelsen av likeverdighet og muligheten for identifisering på en ikke-kriminell basis gir 

grunnlag for å kunne beskrive rommet som fritt for til og med følelsen av frihetsberøvelse. 
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Altså et sosialt rom innenfor fengselsmurene som ikke føles som fengsel. Argumentet om at 

rehabilitering må skje i det fri faller muligens bort, hvis man kan oppnå en frihetsfølelse inne 

i fengsel.  

 

Et sterkt narrativ  

Mens programvirksomhet jobber spesifikt på en del av individet kartlagt som en trussel mot 

samfunnet eller mot individets mulighet for avståelse, jobber TU med å pakke den innsatte 

ut igjen. Lag for lag åpnes, konstrueres og rekonstrueres hva individet består av i et trygt 

rom hvor de får bestemme selv hvem de er. Datamaterialet viser at de selv kan komme frem 

til ønske om å endre handlingsmønster. Som en av informantene som forteller om hans nye 

reaksjoner på blikk, tidligere var det et direkte resultat i vold.  

Han sier at det ikke er blikk og så slag, men blikket kan starte noe som ender i slag. 

Han sier at nå når han er blitt eldre ønsker han å skjerpe seg, ikke ta de blikka og ikke 

havne i masseslagsmål. 

Dette kan tolkes som en måte å bruke den prososiale lærdommen fra for eksempel TU-

møtene inn i hverdagen sin. Det kan handle om at Sander ser flere handlingsalternativ etter 

refleksjoner. Eller det kan tolkes som at mestringsfølelse han har oppnådd under møtene, 

har endret hvordan han ser seg selv etter bekreftelse fra andre og han avstår (Uggen og 

Massoglia 2010). 

En identifisering med andre, basert på konforme karaktertrekk, kan også være med på å 

klargjøre individet til livet utenfor murene. Avstanden mellom eget narrativ og hvordan man 

ser de andre innsatte kan også minke ved identifisering, noe som trolig vil være bra for den 

sosiale læringen og det å kunne spille på og justere hverandre. Man ser at andre som er 

stemplet som avvikere heller ikke er bare det de er stemplet som. En avstand fra fokuset på 

mangler kan også hjelpe den innsatte til å se behov som løses i programvirksomhet som 

karaktertrekk løsrevet fra kriminelle handlinger, noe som kan være viktig for 

rehabiliteringen. Det å kunne fremme egen representasjon som lovlydig borger er viktig for 

rehabiliteringen og reintegreringen i samfunnet. For at dette skal kunne gjøres trenger man 

tillit fra samfunnet og lov til å komme tilbake til det. Men man trenger også å tilgi seg selv. 

Kan bruke narrativoppbygningen under TU til å rehabilitere båndet til samfunnet og se på 

seg selv som en del av det igjen (Hirschi 2004). For eksempel for å kunne komme tilbake som 
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en far. Flere av de innsatte beskrev rollen som far som stor motivasjon til å forbli lovlydig. 

Denne relasjonen er derfor viktig at styrkes, slik at man kan bruke den for å tre inn i et 

lovlydige narrativ. Det er viktige å finne andre konforme holdepunkter og andre tilknytninger 

til samfunnet. Noen bånd er viktigere enn andre (Hirschi 2004), men man må ha flere 

tilknytningspunkt og kunne stole på at det er dekket nok kriminogene behov til at man kan 

takle at ett ryker uten å vende tilbake til kriminelle handlinger. Mestringsfølelsen gjør seg 

gjeldende, denne trenger også flere tilknytningspunkt slik at man kan lene seg på følelser av 

mestring knyttet til farsrolle og yrke om det går dårlig på for eksempel studiet. Flere 

tilknytningspunkt styrker den sosiale kontrollen, og slik blir årsakene til avståelse holdt 

intakt, den sosiale læringen går i riktig retning etter en modell som fungerer og den sosiale 

kontrollen gror sterkere.  

  

Rehabilitering over residiv   

Hammerlin (2004) mener målet om å forhindre residiv overskygger rehabiliteringen på en 

måte som er ugunstig for de innsatte, både i forhold til tilrettelegging av tiltak, men også 

avståelsesprosessen. I 1973 skriver Mathiesen at alternativene til tiltak mot 

kriminalitetsbekjempelse ofte begrenses i debatten av kravet om at formålet skal bli 

stående. Bohart (2006) skriver at modellen hvor det er terapeuten som opererer på 

klientens dysfunksjonelle prosesser med diverse verktøy for å påvirke endring, muligens ikke 

er den eneste tilnærmingen man kan bruke i arbeidet for å endre adferd. Det kan virke 

ødeleggende om endring under tiltak bare ses som rett form for endring i én bestemt 

retning (Waldram 2004). I stedet bør man se at det er klienten som, gjennom å operere med 

verktøy terapeuten tilrettelegger, produserer endring (Bohart 2006). TU gjør nettopp dette, 

tilrettelegger for at de innsatte deltakerne kan produsere endring der de selv ser det 

passende. 

Det finnes ikke kriminalitet, bare handlinger som defineres som kriminelle (Christie 

2004). Om det er tilfelle eller ikke er en diskusjon for en annen dag. Men muligens trenger 

man å bruke dette som utgangspunkt om man skal se seg selv som en støttespiller til den 

rehabilitative tanke. Fordi i denne tankegangen finnes det ikke kriminelle mennesker, bare 

mennesker som gjør handlinger, samfunnet i denne tidsperioden definerer som kriminelle. 

Ulike teknikker i en teknologi kan gjerne modifiseres uten å endre formålet for teknologien 
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(Ugelvik 2011). TU som teknologi kan dekke ulike dynamiske behov selv om det ikke møter 

kravene satt i akkrediteringsordningen for programtiltak. Møtene bygger på den samme 

RNR-filosofien, og kan hjelpe de innsatte med å oppnå en viss selvinnsikt og igangsette en 

konstruksjon av eget selv, før man setter inn de mer spesialiserte tiltakene. McGuire spør i 

2001 "what is the most appropriate time to offer participation in programmes to individuals 

in custodial settings?" (McGuire 2001; 39). Hvilken rolle tiltakene man setter inn spiller på 

rehabiliteringen, kommer trolig ikke bare an på tiltaket i seg selv, men også tidspunktet det 

implementeres. Dette er også hensyn kriminalomsorgen søker å ta (St.meld.nr. 37). TU kan 

fungere som en inngang til en selvinnsikt hvor de innsatte på en måte utfører sin egen 

behovsanalyse og kan føre til økt forespørsel om deltakelse i mer spesifikk 

programvirksomhet direkte fra innsatt, noe som igjen trolig gjør nytteverdien av disse større. 

Selv om det ikke blir sagt, og TU ikke er manualbasert med oversikt over ønsket 

resultat, oppgaver til neste gang eller veiledende irettesettelser under møtene, er de 

innsatte veldig klar over endringsperspektivet med tiltaket da de fleste er kjente med 

kriminalomsorgen. Men noe er annerledes med TU, for det er ikke selve endringstiltaket, 

men et supplement til senere tiltak. Ved å gi deltakerne selvstyring over formulering av egen 

adferd, og årsaker og omstendigheter rundt denne, gir man rom for at den innsatte selv kan 

komme frem til hva de selv syns om handlinger. Det er da trolig lettere å påta ansvaret for 

dem. Datamaterialet viser at man kan komme frem til anger selv, dette må ikke påpekes av 

andre.  

Det kan være problematisk og regne med at endring i tankemønstre skal fjerne et 

individ fra kriminell virksomhet (Hammerlin 2004) og man faller stadig tilbake på hva man 

skal vektlegge. Det finnes mange ytre og indre dynamiske faktorer og akkurat hvilke biter 

som mangler i hvert individs lovlydige puslespill er komplisert å finne ut av. Informantene 

mente at refleksjonsmøtene gjør godt, flere nevner viktigheten av rutiner og det å kunne 

komme tilbake til et liv etter endt soning. En informant påpekte mangelen på hjelp med det 

økonomiske som skjedde på utsiden som for eksempel ikke betalt husleie og gjeld som 

hoper seg opp.  

"[…] det skjer antakelig hver helg i Norge, at noen blir pågrepet så blir man framstilt 

for varetektsfengsling. Og det er ingen som tenker på jobb, låneavdrag, boligforhold, 

det går ad undas. Betalingsanmerkninger og alt. Så kommer man ut igjen, også har 
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man mista absolutt..tenk deg, det fengselsoppholdet er jo bagateller i forhold til den 

straffen man i realiteten får".  

Ettervern er en viktig faktor for å kunne nyttegjøre seg av tiltak som programvirksomhet og 

TU i den videre sosiale konteksten (Lösel 2001).  

Korte fengselsstraffer dominerer (Ugelvik 2019), og korte fengselsstraffer er ofte 

preget av at man ikke får noe ut av dem. Oslo fengsel er et høysikkerhets herrefengsel og er 

ett av Norges største fengsler med 243 plasser. Det er også i all hovedsak et varetektsfengsel 

(oslofengsel.no), som vil si at personer som anbringes er mistenkt for forhold under pågående 

etterforskning (Finstad og Gjetvik 2002). “Kriminalomsorgen kan ikke pålegge 

varetektsinnsatte andre innskrenkninger i friheten enn det som er nødvendig for å sikre 

formålet med fengslingen og for å opprettholde ro, orden og sikkerhet i fengselet. 

Kriminalomsorgen skal prioritere tiltak for å avhjelpe negative virkninger av isolasjon overfor 

varetektsinnsatte som er ilagt restriksjoner” (Justis- og politidepartementet 2002). 

Varetektsinnsatte er å anse som uskyldige. Det å sitte i varetekt ses som en annen type 

påkjenning, og opprettholdelse av sosiale ferdigheter er utfordrende for den innsatte og slik 

en utfordring for kriminalomsorgen (St.meld.nr. 37). Programmer kan tilbys 

varetektsinnsatte dersom de har behov for det og det er innenfor rammen av 

fengslingskjennelsen. Så kan man selvsagt stille spørsmål ved det prinsipielle rundt det å 

tilby endringsfokuserte programmer til prinsipielt sett uskyldige mennesker. Forutsetter det 

ikke en skyld som ennå ikke er stadfestet av retten? I forlengelse av en slik innvending blir 

spørsmålet om frivillig deltakelse sentralt. Uansett kan menneskelig kontakt og meningsfulle 

aktiviteter ses som den viktigste delen av forebygging av negative virkninger som tiden i 

varetekt kan ha (ibid.). TU oppleves åpenbart som meningsfullt uavhengig av spørsmålet om 

tilbakefall.  
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Avslutning  
Man kan kanskje ikke tenke seg ut av et kriminelt liv, men man kan kanskje tenke seg til et 

bedre grunnlag for å ta veloverveide valg og kunne ta steget mot å spørre om hjelp hvis 

nødvendig. Om TU er et tiltak som hjelper folk komme ut av cella, eller om det er et tiltak 

som setter i gang tankeprosesser, eller om det faktisk rehabiliterer er usikkert. Kanskje alle 

tre. Uansett gjør det godt for noen, og det er jo det prinsippet akkrediterte tiltak i 

kriminalomsorgen er bygget på – at noe fungerer for noen.  

Antall ord: 27560 
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Vedlegg 

VEDLEGG 1: VEILEDER TENK UT 
Vedlagt bildekortene laget i Valdres fengsel 
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VEDLEGG 2: HVORDAN LEDE EN ÅPEN SAMTALE 

Vedlagt bildekortene fra Valdres fengsel 
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VEDLEGG 3: BILDEKORTENE I BRUK I OSLO FENGSEL 
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VEDLEGG 4: OBSERVASJONSGUIDE 

Observasjonsguide 

Hvilken situasjon folk velger å gå inn i og hvordan de oppfører seg når de er der (Fangen 

2011; 12).  

Tematiske og teoretiske valg før oppgaven (Fangen 2011). Brede deskriptive kategorier. Etter 

hvert få satt opp dette. Eller det som kommer under? Knagger. Kriminologiske grunntemaer i 

bakhodet under observasjon.  

Før gruppe 

• Kategoriserer de ansatte de innsatte (Fangen, 98) 

• Hva snakkes om før start: innsatte/ansatte  

o hvem de henvender seg til 

o hva legges vekt på  

• Tydelig start av gruppa ved håndtrykk, smil, blikkontakt, ord 

• Noen som markerer seg som ikke en del av gruppa? 

• Gjennomgås gruppereglene 

o Blir det nødvendig å referere til disse i løpet av gruppa? 

• Fordeler ved deltakelse, utenom nytte rett fra gruppa? 

o Får ekstra tid med sosialkonsulent  

▪ Hva gjør dette med bytte mellom roller? 

Interaksjon 

- Samspill mellom de ulike deltakerne 

o Blikkontakt, henvisning, kroppskontakt, hvordan ting blir sagt folk imellom 

(språkbruk, toneleie) 

o Hvordan ytringer henger sammen, kan ikke se en ytring isolert.  

o Aspekter de tar opp, der jeg naturlig ville tenkt annerledes? Hva ses som 

viktig? 

o Huske navn 

- Uformelle regler for adferd i gruppa  

o Guttastemning vs. Alvor.  

• Respekt for andres meninger (for så vidt vanskelig å se) 

o Noen steder ok å ikke respektere? Være ekstra hard 

o Argumentasjon brukt for å støtte meninger 

• Reaksjon  

• Gruppedynamikk ulik ved ulike ledere og ulike deltakere? 

o Hvor mye plass tar de ulike deltakerne, fornøyde med dette? 

o Nye personer? 

Fagperson/konsulent 

- Hvem er enige med hverandre? 

o Hva skjer med interaksjon om gruppeleder og innsatt er enig «mot» en annen 

innsatt? 
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o Meningsmønster, basert på hvilken argumentasjon? 

o Argumentasjon endrer noens mening? 

- Steder hvor konsulent kan gripe inn, hvor det hadde vært vanskelig for gruppeleder 

(eller forsker) å gjøre det samme.  

o Hva funker med erfaringskonsulent? Fagperson? Funker ikke? 

• Bryte inn i samtalen, for å korrigere 

o Ved avbrytelser av andre, bruke ord/kroppskontakt 

• Brudd på stillhet? Hente ut mer info, gå tilbake? 

Forskers rolle 

- Refleksjon over forskers tilstedeværelse 

o Relasjon, maktforhold, ignorert, integrert, blikk jeg får 

- Påvirkning på svar, andres reaksjon på forskers svar.  

o Endring i oppførsel/framtoning etter intervju? Reaksjonsmønstre  

• Hvordan jeg tolker adferd som ikke-verbal ytring 

o Min tolkning er selvsagt, basert på min bakgrunn, men ikke nødvendigvis 

korrekt. Se gjennom obs.ref. Og ta med i intervju 

• Hvor mye tenker jeg på hva jeg er nødt til å notere? Påvirker dette min 

innsamling/deltakelse. Virker jeg utilgjengelig? 

Kroppsspråk 

- Når andre deler, når de selv deler.  

- Kommer folk til ordet, ser det ut som folk trekker seg – gidder ikke/nøler 

o Er gruppeleder og erfaringskonsulent flinke til å catche dette?  

- Gruppeledere passer på at alle får fullført setningene sine? Følger opp løse tråder om 

folk ikke blir hørt? 

- Blikkontakt 

o mellom møtelederne 

o Mellom deltakerne, interaksjon 

- Reaksjoner på kortet som sendes  

o Følges det med på andres reaksjon, før de selv får kortet/etter/begge deler 

- Hvordan folk beveger seg, plasserer seg i rommet 

o Hvordan hentes kort 

Investering 

• Tidsbruk 

o Ommøblering, investering 

▪ Samarbeid innsatte/ansatte 

Etter gruppa 

• Rommet må tømmes 11:15, hvilken avslutning gir det? 

• Evalueringsrunde for dagens gruppe. Hva sies da. 

Tenke på med analysen 
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• Hva overrasket? 

• Var annerledes enn du trodde? 

o Disse spørsmålene som gjør at man må nullstille.  

• Se mønstre 

 

ANALYSE 

Mønster:  

Samspill:  

• Skoleklasse, noen snakker mye, andre lite.  

• Yngre virker å tulle mer enn de eldre  

o Alder, soningserfaring.  

Overrasket over “deres normal” 

• Holdning til skytevåpen 

o En møteleder hadde et ok forhold til våpen, men til jakt og innelåst 

o Innsatte melder at alle har våpen. De eldre er ganske rolige 

▪ Spesielt en eldre kar som er stille/virker i mot 

Reaksjon 

• Viser hvordan noe ble tolket 

o Tolker jeg hendelsen på samme måte som jeg tolker at de som tolket den gjør? 

• Reaksjon på grunn av kode? 

o Gruppereglene 

Koden 

• Reprodusering, endring i de uformelle reglene? De formelle blir egentlig 

gruppereglene? 

o Den muntlige taushetsplikten, meningen om dette. Virker som det blir utvist 

respekt, selv om det kanskje ikke er enighet.  

• De uformelle/formelle regler/normer gis mening 

Kroppsspråk 

• Plassering 

o Snakker om seg selv da noe vanskelig, plasserer deltaker seg lenger bak med 

hele stolen.  

Forskers rolle 

• En deltaker sier at han ikke har sagt så mye om tema på grunn av at det ikke berørte 

ham (far og farsrolle). Jeg sa også at jeg ikke har sagt så mye, er dette noe han følte 

for å si pga. Meg. Følge med neste observasjon om det virker som påvirkning, evnt. 

Om vedkommende påvirkes likt av andre. Kan også spørres om.   
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VEDLEGG 5: INTERVJUGUIDE 

Intervjuguide 

Introduksjon:  

- Informasjon om hvem jeg er: Randi Ingeborg fra master kriminologi 

- Informasjon om prosjektet; alt fått utdelt skjema 

o Skjema inneholder info om informert samtykke, anonymisering, lengde på 

intervju, båndopptaker og lagring av data. Spørsmål i forkant?  

Bakgrunn: 

- Hvordan hørte du først om gruppa?  

o Hva fikk deg til å starte i gruppa? 

o Hva gjør at du velger å fortsatt komme? 

- Kan du beskrive den første dagen du deltok? Reaksjoner fra de andre deltakerne? 

o Hvilke tanker gikk gjennom hodet ditt før første deltakelse? Etterpå?  

o Ritualer, forberedelser 

- Har du deltatt i andre refleksjonsprogram før? Hva vil du si er de største forskjellene? 

Forventninger/ønsker/mål: Kunne vært bedre: 

- Hva tenker du er meningen med Tenk Ut? 

o Hva føler du at du oppnår ved å være der? (Snakke/lytte) 

o Hva ønsker du å oppnå ved videre deltakelse?  

- Hender det at det er temaer du ønsker å ta opp når du kommer?  

o Er det temaer du ønsker at ikke kommer opp?  
o Hvordan hjelper bildeutvalget? Hva tenker du hvis du skal trekke? 

- Endringer som kunne gjort gruppa bedre?  

o Gitt mer personlig vinning?  
- Kunne det skjedd noe som ville gjort at du slutter å komme?  

Gruppedynamikk:  

- Hvordan ser du deg selv i gruppesammenheng, hva er din rolle? Nøler med å si noe? 

- Hvordan tenker du at din tilstedeværelse/deltakelse påvirker de andre i gruppa? 

o Hvordan du fremtrer 

- Hvilken rolle spiller de andre i gruppa? Gjør at dere funker som gruppe? 

- Hva skjer når det kommer nye personer i gruppa? 

- Hva mener du er erfaringskonsulent og møteleders bidrag?  

Gruppas betydning:  

- Kan du beskrive den gruppetimen du husker best? 

- Hvilken funksjon spiller gruppa i din hverdag?  

o Største fordel, største ulempe ved deltakelse? 

- Hva tenker du når gruppa blir avlyst? Hva tror du ville være konsekvensene om 

gruppa ble lagt ned? 

- Hva tenker du om den korte evalueringen på slutten av gruppa? 
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- Har du opplevd endringer i væremåte eller tenkemåte som du mener har noe med 

gruppa å gjøre? Noe du kan ta med deg videre derfra? Merket endringer hos andre? 

Følelser gruppe:  

- Hva syns du om forrige gruppe? 

- Eksempel fra gruppa: 

 

Utenom gruppa: 

- Hva gjør du etter gruppa er ferdig?  

- Hvilke relasjoner har du til de andre deltakerne utenom gruppetidene?  

- Prates det om det som skjer i gruppa ellers? 

- Har du promotert deltakelse til andre innsatte? 

- Påvirker deltakelse i «Tenk Ut» andre deler av fengselstilværelsen eller andre 

relasjoner inne eller ute?  

- Tenker du at det er viktig for deg å fortsette med Tenk Ut etter endt soning? 

 

Kjenner du noen som har deltatt i Tenk Ut og ikke syns noe om det? Hva mener andre om 

Tenk Ut? 

 

- Noe annet du ønsker å fortelle som du føler er glemt? 

Takk for deltakelse! 
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VEDLEGG 6: KVITTERING PÅ MELDESKJEMA NSD 
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VEDLEGG 7: GODKJENNING KRIMINALOMSORGEN 
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