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Introduksjon 

Kandidatundersøkelsen ble foretatt høsten 2016. Den ble utarbeidet med den hensikt å få 

tilbakemeldinger angående opplevelse og vurdering av fengselsbetjentutdanningen og 

læringsutbyttet for nyutdannede fengselsbetjenter. Utover dette ønsket vi å få 

tilbakemeldinger på hvilke kompetansebehov de mener å ha, samt om interessen for et 

eventuelt tredje års bachelortillegg ut over den toårige utdanningen de har. Målgruppen var de 

som var ferdig utdannede fengselsbetjenter høsten 2014 og med to års yrkeserfaring som 

betjenter. 

Mål og metode 

Målsettingen var å få en tilbakemelding på betjentenes mening om det generelle 

læringsutbyttet av utdanningen, - hvilke områder betjentene opplever at de er godt eller 

mindre godt rustet til arbeidet som betjent etter møtet med praksis. I tillegg til hvilke områder 

de savner og ønsker mer kompetanse. Dette for å gi beslutningsstøtte i kvalitetsarbeidet med 

utdanningen. 

En surveyundersøkelse basert på spørsmål knyttet til relevante kompetanseområder som en 

fengselsbetjent geskjefter seg med. Utviklingen av surveyen baserte seg på studieplanen og 

dens henvisninger til kvalifikasjoner og læringsutbyttet, samt flere relevante kilder som viser 

til kunnskap-, ferdighets- og kompetanseområder i fengselsbetjentprofesjonen1.  

Innholdskomponentene i surveyen omhandlet blant annet spørsmål om 

fengselsbetjentutdanningen i lys av de erfaringene betjentene har gjort seg i jobben, - i hvilken 

grad de ble kvalifisert til ulike sider av fengselsbetjentarbeidet og på hvilke områder ønsker 

de mer kompetanse. 

Utvalget består av halvparten menn og kvinner, 21 kvinner og 21 menn – totalt 42 

respondenter fra avgangskullet 2014. Kriminalomsorgens intranett ble benyttet som 

distribusjonsplattform, slik at respondenten fikk invitasjon til å delta, med lenke til 

spørreskjemaet, på sin e-post knyttet til jobben.  

I forhold til hvilket opplæringsfengslene respondentene hadde vært i under utdanningen, så 

var samtlige av de 11 opplæringsfengslene representert. Dette er viktig fordi forskjellige 

                                                           
1 Andre kilder som ble vurdert i utviklingen av spørreskjemaet i kandidatundersøkelsen er; ««Fengselsbetjent 
for framtida» - evaluering av grunnutdanningen av fengselsbetjenter ved KRUS (2002), «Utredning av 
fengselsbetjentutdanningen (2004), «Etats –eller høyskoleutdanning i norsk kriminalomsorg» (2006), 
Studiebarometeret. 
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fengsel har sine egne særtrekk som ofte farger aspirantenes syn på utdanningen på ulike 

måter. Halvparten av utvalget hadde ikke annen utdanning utover videregående fra før de 

begynte på fengselsbetjentutdanningen. Spørsmål om alder var inndelt med intervaller, og de 

fleste respondentene var mellom 26 og 30 år (modus og median). Dette var likt både for 

kvinner og menn. 

 

Figur 1. Sett nå i ettertid når du har jobbet som betjent en periode, hvor fornøyd er du med 

ditt totale læringsutbytte fra fengselsbetjentutdanningen som helhet? 

 

Figur 1 viser at tendensen er at de fleste fengselsbetjentene er fornøyd med utdanningen, og at 

ingen av de som har svart er svært misfornøyd. Relativt mange (35,7%) er verken fornøyd 

eller misfornøyd med utdanningen. 
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Læringsutbyttet og sammenhengen mellom utdanningen og yrket. 

 

Figur 2. Hvor fornøyd er du med ditt læringsutbytte fra delen av utdanningen som foregikk i 

opplæringsfengselet? 

 

Ut fra figur 2 kan man lese at halvparten av de som har svart er svært fornøyd med 

læringsutbyttet fra opplæringsfengslene. Denne delen av utdanningen foregår ute i de elleve 

opplæringsfengslene vi har i semester 2. og 3, og omtales også som praksis-teoretiske 

semestre. I denne perioden har de skoleundervisning to dager i uken, ellers så er det opplæring 

og trening i praksis. 
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Figur 3. Hvor fornøyd er du med ditt læringsutbytte fra delen av utdanningen som foregikk på 

KRUS? 

 

Resultatene i figur 3 viser respondentenes opplevelse av læringsutbyttet på KRUS, det som 

også ofte omtales som «teorisemestrene», - semester 1. og 4.  Fordelingen på skalaen er 

nærmest normalfordelt, hvor flest svarer midtsvaret 3.  

I likhet med mange andre profesjonsutdanninger, så er vår erfaring er at aspirantene 

(studentene) opplever opplæring i praksis som mer verdifullt enn ren teoriundervisning. Dette 

viser seg også i denne undersøkelsen, hvor de er mer fornøyd med semestrene som foregår i 

opplæringsfengslene. 
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Figur 4. Hvordan vurderer du i dag sammenhengen mellom fengselsbetjentutdanningen og 

fengselsbetjentyrket? 

 

Aspirantene ble spurt om å rangere sammenhengen mellom fengselsbetjentutdanningen og 

fengselsbetjentyrket på en skala fra 1 til 6, hvor 1 er svært liten sammenheng og 6 er svært 

stor sammenheng. Gjennomsnittet av deres vurdering er 3,68, noe som er noe svakt i den 

positive delen av skalaen. Prosentfordelingen av svarene kan leses i figur 4. 

I et annet spørsmål ble respondentene bedt om å vurdere utsagnet; «utdanningen gav meg et 

presist bilde av fengselsbetjentyrket» på en skala fra 1 til 6, hvor 1 representerer «helt uenig» 

og 6 «helt enig» (se figur 5). Gjennomsnittet på denne vurderingen ble 2,9, hvilket er relativt 

lavt. For å forstå dette relativt lave tallet i større grad, var det interessant å se på de kvalitative 

utsagnene. Tilsynelatende kan det tyde på at det i liten grad er utdanningens innhold som i seg 

selv ikke harmonerer med de utfordringene som ligger i yrket, men at rammevilkårene i 

jobben, tid og ressurser, i mindre grad muliggjør det man ønsker å få utrette med sin 

kunnskap. Sammen med dette trekker respondentene frem utfordringen med koblingen 

mellom teori og praksis. Denne typen problemstillinger er tilbakevendende i de fleste 

profesjonsutdanninger og overgangen fra utdanning til praksis går heller ikke sømløst for 

fengselsbetjentene. Det er uansett viktig å følge det opp og kontinuerlig jobbe med denne 

utfordringen.  
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I tolkningen av disse tilbakemeldingene, er det viktig å se til utdanningen er en 

grunnutdanning og gir derfor en generell kompetanse for alle fengselsbetjenter uavhengig av 

hvor man jobber i kriminalomsorgen. Ser man i den sammenheng videre i figur 5 på utsagnet 

«utdanningen gav meg god basis for videre læring», så er gjennomsnittsverdien vesentlig 

høyere på 4,15. Videre var gjennomsnittsresultatet på utsagnet angående motivasjon for 

videre læring positivt. Dette er positivt med tanke på videre utdanning og eventuelt i mer 

spesialisert retning. På spørsmålet om respondentene kunne tenke seg bygge videre på 

utdanningen om de fikk mulighet til det, så svarte 92,9% de kunne tenke seg det. 

Respondentene skårer gjennomsnittlig 4 av 6 på om utdanningen ga dem tilstrekkelig trygghet 

i rollen som fengselsbetjent, hvilket innebærer at en overvekt av dem er enige med utsagnet. 

 

Figur 5 Vurder følgende utsagn. 
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Kvalifisering til fengselsbetjentyrket 

Figur 6. I hvilken grad ble du kvalifisert for… 
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Figur 6 viser et utvalg av relativt sentrale, spesifikke og operasjonelle forhold knyttet til ulike 

oppgaver jobben som fengselsbetjent inneholder. Forholdene er ikke på ingen måte 

uttømmende i forhold til å dekke rammene og innholdet i utdanningen, men er utdrag fra de de 

ulike emnene. De er belyst og jobbet med på ulike måter gjennom utdanninger. Påstandene er 

konkretiseringer av oppgaver som møter aspirantene i arbeidet som fengselsbetjent og 

representerer utfordringer som krever kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse for å 

håndtere. Ser man på resultatene på skalaen fra 1 til 6, hvor 1 representerer «svært dårlig 

kvalifisert» og 6 representerer «svært godt kvalifisert», så ligger alle gjennomsnittene på 

påstandene over 3. Variasjonen i resultatene ligger mellom 4,93 og ned mot 3,12. 10 påstander 

får en skåre på over 4 og 6 påstander får en skåre under 4. 

En interessant observasjon er at de fem forholdene de mener de er best kvalifisert for 

innebefatter etiske bevissthet og kritisk refleksjon. Dette er svært sentrale forhold i arbeidet 

med innsatte som sitter i en institusjon hvor de er fratatt friheten og oppholder seg mot sin vilje. 

Det er derfor kritisk viktig at man som fengselsbetjent og maktpersoner i et slikt system er 

bevisst og kan reflektere over egne verdier og holdninger og de belastninger innsatte opplever 

som følge av frihetsberøvelsen. 

Forhold som knyttes til rehabiliteringsarbeidet opp imot innsatte ligger i den nedre delen av 

figur 6. Dette arbeidet kan være utfordrende med tanke på knapphet på tid til dette i fengslene. 
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Figur 7. På hvilke områder mener du at du trenger mer kompetanse i jobben din? 
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I figur 7 kan vi se at respondentene er spesielt opptatt av mer kompetanse hva gjelder psykiske 

lidelser (M=4,76). Dette kompetanseområdet peker seg tydelig ut, relativt til de andre 

områdene. Ut fra de 42 kommentarene i det åpne kommentarfeltet knyttet til hovedspørsmålet 

om hvilken kompetanse de trenger, så nevnes psykiske lidelser i 39 av dem. Dette fremstår 

derfor som et særlig kompetansebehov fra brukerperspektivet. 

Videre følger behov for kompetanse på områdene rusmiddelkunnskap (M=4,05), 

velferdssystemet og samarbeidspartnere (M=3,88) og arbeid i forhold til innsatte fra andre 

kulturer (M=3,66). 

9 av de 16 kompetanseområdene i skårers rundt midten av skalaen, fra 3,29 til 3,54.  

De tre forholdene som skåres lavest, altså de som respondentene opplever minst behov for 

ytterligere kompetanse, så disse kontaktbetjentarbeid, sikkerhet generelt og planlegge og 

gjennomføre miljøarbeidsaktiviteter. Av disse, så er to av dem knyttet til tilbakeføringsarbeidet 

av yrket og det rehabiliterende aspektet. Et paradoks her er at man mener å ha lite behov for 

mer kompetanse på kontaktbetjentarbeidet, men om man ser på figur 5, så er de to forholdene 

man opplever å være minst kvalifisert for «veilede innsatte i forhold til framtidsplanlegging» 

og «jobbe opp mot relevante samarbeidspartnere i tilbakeføringsarbeidet». Dette er arbeid som 

inngår i kontaktbetjentansvaret som man mener man ikke har behov for mer kompetanse, 

relativt sett ut fra de andre forholdene i figur 6. Dette er en interessant problemstilling som man 

burde gå nærmere inn i. 
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Oppsummering 
Denne rapporten bygger resultater fra Kandidatundersøkelsen 2016. Målgruppen har vært 

nyutdannede fengselsbetjenter fra aspirantkull 13/14, med utdanningen friskt i minne. De fleste 

melder at de er fornøyd med utdanningen. Ikke overraskende, så er det semester 2 og 3 som får 

høyest skåre. Dette er perioden aspirantene er ute i opplæringsfengslene i det som også kalles 

praksis-teoretiske semestre.  

Aspirantene mener utdanningen er en god basis for videre læring og at den ga dem tilstrekkelig 

trygghet i rollen som fengselsbetjent. Det er flere som trekker frem i de åpne kommentarfeltene 

at fengselshverdagen ikke stemmer helt overens med forventningene de har med seg fra 

utdanningen i forhold til innholdet i rollen som fengselsbetjent. Dette ser imidlertid ut til å være 

mer knyttet til strukturelle forholdene i organisasjonen enn utdanningen i seg selv. Dette gir 

også en relativt lav skåre på om utdanningen gav dem et presist bilde av fengselsbetjentyrket. 

Resultatene på hvilke områder utdanningen kvalifiserte dem til arbeidet som fengselsbetjent, så 

ligger gjennomsnittet over midtverdien på 12 av 16 aspekter. Dette indikerer at de opplever seg 

godt forberedt på jobben. Områdene som omhandler verdier, holdninger og kritisk refleksjon til 

eget arbeid får høyest skåre. Dette er viktig med tanke på den legale makten som ligger sentralt 

i mandatet til fengselsbetjentene, og som man ikke finner tilsvarende av i mange andre 

profesjoner. De føler seg minst kvalifisert til å jobbe opp imot samarbeidspartnere i 

velferdsstaten og enkelte aspekter ved tilbakeføringsarbeidet. 

Det å jobbe opp imot samarbeidspartnere er også noe de ønsker seg mer kompetanse på. Det er 

særlig utfordringer knyttet til områder innen psykiske lidelser og rus hvor de mener de har 

behov for mer kompetanse. Et annet forhold som i de senere årene har blitt mer aktuelt, er 

arbeidet med innsatte fra andre kulturer. Dette er også noe som kommer høyt opp på listen over 

områder de kunne tenke seg ytterligere kompetanse innen. 


